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Kun talouden toimija tai ensimmäisen vähittäismyyntipaikan toimija lopettaa liiketoimintansa, hänen 
täytyy myös poistaa rekisteröinti tunnisteiden antajan jestelmästä. 

Talouden toimijan on tärkeää poistaa rekisteröinti tunnisteiden antajan jestelmästä vasta sen jälkeen, 
kun hän on ilmoittanut kaikista toiminnoista, joita hän tarvitsi ilmoittaa ensisijaiselle tai toissijaiselle 
varastolle. Rekisteröinnin poistamisen jälkeen et enää voi lähettää toimintoja ensisijaiseen tai 
toissijaiseen arkistoon. Jos olet ensimmäinen vähittäismyyntikaupan toimija ja et ilmoita ensisijaiseen 
tai toissijaiseen arkistoon mitään toimintoja, sinun ei tarvitse tätä muistaa. 

Vaikka toimimme neljän maan (Irlanti, Suomi, Ruotsi ja Viro) tunnisteiden antajana, meillä on vain yksi 
tietojärjestelmä, joten rekisteröintiä ei tarvitse poistaa useita kertoja. Kun olet poistanut rekisteröinnin, 
rekisteröinti poistetaan kaikista näistä maista. 

Huomaa, että jos olet Talouden toimija ja poistat rekisteröintisi ensimmäisestä 
vähittäismyyntipaikasta, jonka olet jo rekisteröitynyt (toimit ensimmäisen vähittäismyyntipaikan 
puolesta), sinun on saatava tämän ensimmäisen vähittäismyyntipaikan toimijan suostumus 
rekisteröinnin poistamiseen. 

VAIHE 1 

Kirjaudu sisään Tunnisteiden antajan järjestelmään tavallisella kirjautumissivulla. Päästäksesi 
tunnisteiden antajan kirjautumissivulle voit käyttää yhtä infoportaalisivumme: 

• https://idissuer.ie 

• https://idissuer.fi 

• https://idissuer.se 

• https://idissuer.ee  

 
Napsauta vihreää painiketta Kirjaudu sisään sivun oikeassa yläkulmassa ja sinut ohjataan 
kirjautumissivulle. 
 

 

 

Sisäänkirjautumiseen tunnisteiden antajaan sinun tarvitsee syöttää käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, 
jotka valitsit luomalla käyttäjätilisi ja napsauttamalla Kirjaudu sisään-painiketta. 

https://idissuer.ie/
https://idissuer.fi/
https://idissuer.se/
https://idissuer.ee/
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Jos et voi kirjautua järjestelmään, koska: 

• Unohdit salasanasi, ole hyvä ja vaihda salasanasi - löydät pikaoppaan salasanan                   

resetointiin täältä: 

o https://idissuer.fi/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-

reset.2020.02.18.pdf 

o https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-

reset.2020.02.18.pdf 

o https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-

reset.2020.02.18.pdf 

https://idissuer.fi/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
https://idissuer.fi/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
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o https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-

reset.2020.02.18.pdf  

• Unohdit käyttäjätunnuksen, ota yhteyttä asiakaspalveluun - yhteystiedot ovat 

tietoportaalissamme (linkki yllä) 

• Toinen talouden toimija on rekisteröinyt sinut, ota yhteyttä kyseiseen talouden toimijaan 

ilmoittaaksesi hänelle, että lopetit liiketoimintasi ja pyydä häntä poistamaan sinut 

rekisteröinnin tai ota yhteyttä asiakaspalveluun - yhteystiedot ovat tietoportaalissamme (linkki 

yllä) 

VAIHE 2 

Avaa näyttö „[GUI-15-00-010] Luettelo talouden toimijoista” valitsemalla valikkokohta ”Talouden 
toimijat”. 
 

 

https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/04-ID-Issuer-password-reset.2020.02.18.pdf
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VAIHE 3 

 
Etsi talouden toimija, jonka rekisteröinnin haluat poistaa, napsauta Asetukset-painiketta ja valitse 
vaihtoehto Rekisteröinnin poistaminen. 
 

 

VAIHE 4 

Sinut ohjataan näytölle “[GUI-15-00-014] Talouden toimijan rekisteröinnin poistaminen”. Täällä sinun 
täytyy napsauttaa painiketta Rekisteröinnin poistaminen. 

Talouden toimijan ohella myös kaikki hänen toimintayksiköistään ja valmistuskoneistaan tehdyt 
rekisteröinnit poistetaan automaattisesti. 

Jos talouden toimijalla tai  hänen toimintayksiköllä ei ole osoitetta tallennettu uudessa jaetussa 
muodossa, osoite on jaettava ensin. Tämä johtuu siitä, että ilman jaettua osoitetta emme voi lähettää 
tietoja rekisteröinnin poistamisesta varastojärjestelmälle. Pikaopas osoitteiden jakamiseen löytyy 
täältä: 

• https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-
addresses.2020.02.19.pdf 

• https://idissuer.fi/wp-content/uploads/2020/03/Osoitteen-jakaaminen-pikaopas-
converted.pdf 

• https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-
addresses.2020.02.19.pdf 

• https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-
addresses.2020.02.19.pdf 

 

Jos kaikilla toimintayksiköillä on jo osoitteet uudessa jaetussa muodossa mutta talouden toimijalla ei 
ole, voit jakaa talouden toimijan osoitteen suoraan tällä näytöllä „[GUI-15-00-014] Talouden toimijan 
rekisteröinnin poistaminen ”.Täytä seuraavat kentät: 

▪ Talouden toimijan osoite - Nimi (valinnainen) 

• Talouden toimijan osoite – Katuosoite 1 (pakollinen) 

• Talouden toimijan osoite – Katuosoite 2 (valinnainen) 
▪ Talouden toimijan osoite – Kaupunki (pakollinen) 
▪ Talouden toimijan osoite – Postinumero (valinnainen) 

https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
https://idissuer.ie/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
https://idissuer.fi/wp-content/uploads/2020/03/Osoitteen-jakaaminen-pikaopas-converted.pdf
https://idissuer.fi/wp-content/uploads/2020/03/Osoitteen-jakaaminen-pikaopas-converted.pdf
https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
https://idissuer.se/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
https://idissuer.ee/wp-content/uploads/2020/02/07-ID-Issuer-split-of-the-addresses.2020.02.19.pdf
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Napsauta sitten painiketta Rekisteröinnin poistaminen.. 

 

 

Jos kaikilla toimintayksiköilläsi ja talouden toimijallasi on jo osoitteet uudessa jaetussa muodossa, 
osoitekentät eivät tule näkyviin. Napsauta vain painiketta Rekisteröinnin poistaminen. 
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VAIHE 5 

Kun olet napsauttanut Rekisteröinnin poistaminen -painiketta, vahvistusikkuna tulee näkyviin. Sinun 
on napsautettava painiketta Kyllä vahvistaaksesi talouden toimijan rekisteröinnin poistamisen 
järjestelmästä. Sitten tunnisteiden antaja päivittää talouden toimijoiden rekisteriä. 

 

 

 


