Kemikaalitieto yhdestä palvelusta

Määrätietoilmoituksen täyttäminenohjeistus

Määrätietoilmoitusta
koskevien oikeuksien
antaminen
• Vain pääkäyttäjällä on pääsy KÄYTTÄJÄT
välilehdelle, jossa voi lisätä KemiDigin
käyttäjiä ja antaa heille erilaisia oikeuksia
KemiDigin toimintoihin
• KÄYTTÄJÄT välilehti löytyy yrityksen tiedoista
• Yrityksen tietoihin pääsee ylälaidasta
yrityksen nimeä painamalla
• Ylätason oikeudet ovat koko yritystä
koskevia; onko käyttäjä PÄÄKÄYTTÄJÄ, onko
hänellä oikeus kemikaali-ilmoituksiin ja
oikeus yrityksen määrätietojen
summaraportin lähettämiseen
viranomaiselle
• Painamalla MUOKKAA KÄYTTÖOIKEUKSIA ja
’+’ käyttäjän nimen vierestä, pääsee
toimipaikkakohtaisiin oikeuksiin
• Jotta käyttäjä voi täyttää
määrätietoilmoituksen, pitää hänen alleen
lisätä toimipaikka, minkä määrätietoja hän
saa ilmoittaa (myös päätoimipaikka on
lisättävä), ja rastittaa toiminto
MÄÄRÄTIETOILMOITUS ja tallentaa tieto.
• Oikeudet astuvat voimaan seuraavan
kirjautumisen yhteydessä

Etusivu
• Etusivulla näkyy MÄÄRÄTIEDOT
suoralinkki mustassa yläpalkissa,
jos käyttäjällä on oikeudet
määrätietoilmoituksen
summaraporttiin ja
toimipaikkakohtaiseen
määrätietoilmoitukseen
• Painamalla suoralinkkiä, pääsee
täyttämään yrityksen
määrätietokyselyä jos käyttäjällä
on oikeus täyttää
päätoimipaikan (tai
sivutoimipaikan) ilmoitus
• Jos ilmoitus on kuluvan vuoden
osalta täytetty, pääsee
suoralinkistä katsomaan
lähetettyjä
määrätietoilmoituksia vuosittain
• Jos suoralinkkiä ei näy,
pääkäyttäjän on lisättävä
määrätieto oikeudet käyttäjälle

Määrätietoilmoitukseen
meneminen
• Määrätietoilmoitukseen pääsee
etusivulta joko yläpalkin
MÄÄRÄTIEDOT suoralinkistä TAI
menemällä yrityksen nimeä
painamalla yrityksen tietoihin ja
siellä TOIMIPAIKAT välilehdeltä
valitsemalla päätoimipaikan (tai
sivutoimipaikan, jolle
määrätietoilmoitus halutaan tehdä)
• Toimipaikan alla on välilehti
KEMIKAALI-ILMOITUKSIIN LIITTYVÄ
MÄÄRÄTIETOILMOITUS
• Painamalla SIIRRY TÄYTTÄMÄÄN
MÄÄRÄTIEDOT päästään
määrätietoilmoitukseen

Määrätietoilmoituksen
täyttäminen
käyttöliittymässä
•

Avautuvaan lomakkeeseen syötetään
kysytyn vuoden aikana markkinoille
saatetut määrät tonneina

•

Valmistusmäärä tulee erilliseen
sarakkeeseen ja maahantuontimäärät
EU/ETA-alueelta tai sen ulkopuolelta
erillisiin sarakkeisiin

•

määrä ilmoitetaan tonnimääränä
seuraavasti
• 0,1—1 tonnin välillä määrä
ilmoitetaan 0,1 tonnin tarkkuudella;
• 1—100 tonnin välillä määrä
ilmoitetaan 1 tonnin tarkkuudella;
• 100—1 000 tonnin välillä määrä
ilmoitetaan ± 10 %:n tarkkuudella; ja
• > 1 000 tonnin määrä ilmoitetaan ±
20 %:n tarkkuudella.

•

Jos tuotetta ei ole saatettu markkinoille
kyseisen vuoden aikana, laitetaan rasti
ruutuun ’ei saatettu markkinoille’

•

Täytettävien tietojen vieressä näkyy
edellisessä määrätietokyselyssä annetut
määrät, jos määriä ilmoitettu edellisenä
vuonna

Määrätietoilmoituksen
toiminnot
• Tallenna luonnos
• tallentaa luonnoksen vain
toiminnanharjoittajan omaan
käyttöön

• Valmis
• julkaisee ilmoituksen sovelluksessa
• Näkyy viranomaisille
• Kun on painettu VALMIS toimintoa,
ilmoitusta ei pääse enää
muokkaamaan
• Viranomainen pystyy lähettämään
ilmoituksen takaisin muokattavaksi

• Muokkaa
• Voi muokata ilmoitusta niin kauan
kuin se on luonnos tilassa

• Lataa exceliin
• Voi ladata ilmoituksen tiedot
halutessaan exceliin

• VALMIS painike aktivoituu vasta
kun kaikilla tuotteilla on
määrätieto syötettynä

Viestintä

• Muistiinpanot
• näkyvät vain
toiminnanharjoittajan omille
käyttäjille

• Viestit
• Viestintää viranomaisen ja
toiminnanharjoittajan välillä
liittyen kyseiseen määrätietoilmoitukseen
• Viestit näkyvät viranomaisella
ja kyseisellä
toiminnanharjoittajalla (ei näy
muille toiminnanharjoittajille)

Määrätietoilmoitukset
aiemmilta vuosilta
• Yrityksen tiedoissa on
välilehti KEMIKAALIILMOITUSTEN
VUOSITTAISET
MÄÄRÄTIETOILMOITUKSET,
joka näkyy jos käyttäjällä on
määrätietojen
summaraportin julkaisu
oikeus viranomaisille

• Tällä välilehdellä näkyy
kaikki yrityksen tekemät
määrätietoilmoitukset
vuosittain

Useamman toimipaikan
tekemät ilmoitukset
• KemiDigissä jokaisella yrityksellä on
raporttiasetuksissa oletuksena
määrätietojen ilmoittaminen
päätoimipaikalta
• Määrätiedot voidaan ilmoittaa
tarvittaessa sivutoimipaikkakohtaisesti
• Jos yritys haluaa ilmoittaa määrätiedot
sivutoimipaikkakohtaisesti,
viranomaista pyydetään muuttamaan
raporttiasetuksia (kemidigi@tukes.fi)
• Tämän jälkeen sivutoimipaikoille
voidaan asettaa omat käyttäjät jotka
ilmoittavat sivutoimipaikkojen
määrätiedot summaraportille
• summaraportin lähettämisoikeuden
omaava henkilö voi lähettää kootun
summaraportin viranomaiselle kun
kaikki tarvittavat sivutoimipaikat ovat
oman ilmoituksensa antaneet

Ongelmatilanteissa ota
yhteyttä:
Tekniset ongelmat:
kemidigi@tukes.fi
Kemikaali-ilmoituksiin ja määrätietohin
liittyvät substanssiasiat:
tuoterekisteri@tukes.fi
Lisätietoa:

https://tukes.fi/kemikaalit/kemikaalitietojenilmoittaminen
www.kemidigi.fi

