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Asiakirjajulkisuuskuvaus
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 28 §

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja tarkoitus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tiedonhallintalaissa (906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö, jonka on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten
ylläpidettävä kuvausta asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Asiakirjajulkisuukuvauksen tarkoituksena on kertoa Tukesin hallinnoimista tietovarannoista ja
asiarekistereistä siten, että yleisön ja asianosaisen olisi helppoa yksilöidä virastolle tietopyyntö haluamistaan tiedoista ja asiakirjoista. Asiakirjajulkisuuskuvaus
koskee julkisia asiakirjoja ja rekisteritietoja.
Asiakirjajulkisuuskuvauksesta saa yleiskuvan siitä, miten Tukesin asiarekisteri ja
palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Se sisältää ohjeistuksen siitä, miten
tietoja voidaan Tukesilta pyytää. Kuvauksesta selviää myös, mitä tietoja on saatavilla julkisten hakutoimintojen avulla ja avoimien rajapintojen kautta.

Lisätietoa antavat: Maija Pelkonen ja Ari Pihlajamäki
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Turvallisuus- ja kemikaaliviraston asiarekisteri ja tietopyynnön tekeminen
Asiarekisteri sisältää tiedot käsittelyyn annetuista ja otetuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisterin tiedot on järjestetty
asiaryhmittäin ja yksittäiset asiat saavat yksilöivän diaari- tai rekisterinumeron.
Asiarekisteri sisältää mm. tiedot Tukesin myöntämistä luvista ja valvontapäätöksistä.
Tukesille osoitetut asiakirja- ja tietopyynnöt lähetetään keskitetysti kirjaamoon.
Sähköpostiosoite on kirjaamo(at)tukes.fi.
Tietopyynnön voi jättää myös Suomi.fi-sivuston kautta. Se kirjautuu automaattisesti Tukesin asianhallintajärjestelmään, josta kirjaamo toimittaa tietopyynnön
vastuulliselle yksikölle tai ryhmälle käsiteltäväksi.
Tietopyyntöä tehtäessä on hyvä kertoa asian aihe, käsittelyn ajankohta ja omat
yhteystiedot. Neuvoa voi pyytää Tukesin kirjaamosta (vaihde) 029 5052 000.
Julkiset rekisterit
Tukes ylläpitää useita lakisääteisiä rekistereitä. Tukes.fin Asiointi / Rekisterit ja
pätevyydet -sivulta on pääsy tietojen hakutoimintoihin. Siellä ovat lähes kaikki
Tukesin julkisia tietoja sisältävät rekisterit. Muutamia poikkeuksia on. Jotkut rekisterit löytyvät vain tukes.fin toimialakohtaisen otsikon alta. Jos haulla ei löydy
tarvittavaa tietoa, niin tietopyynnön voi tehdä kirjaamoon (kirjaamo(at)tukes.fi).
Liitteessä 1 rekisterit on ryhmitelty tietovarannoiksi. Tietovarantoja kuvaavissa
taulukoissa on lueteltu rekisterit ja niiden keskeinen julkinen tietosisältö. Taulukossa on myös tieto, missä tukes.fin sijainnissa tiedonhakutoiminto tarkkaan ottaen on.
Liitteessä on myös tieto, jos aineisto on saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan
avulla.
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Liite 1, Luettelot Tukesin julkisista rekistereistä
Rekisterillä tarkoitetaan laissa määrättyä rekisteriä. Se ei siis tarkoita tietojärjestelmää, joilla tietoja käsitellään.
Taulukoissa on vain julkista tietoa sisältävät rekisterit.
Kemikaalituoterekisterit
Rekisterin nimi

Keskeinen julkinen tietosisältö

Tiedonhaku
tukes.fi-sijainti

Biosidirekisteri

Tiedot biosidiasetuksen (EU) 528/2012 ja kemikaalilain
599/2013 mukaisesti hyväksytyistä/ilmoitetuista biosidivalmisteista.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Biosidit

Kasvinsuojeluainerekisteri

EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen mukaisesti hyväksytyistä
kasvinsuojeluaineista kasvinsuojeluainelain 35 §:ssä säädetyt tiedot.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Kasvinsuojeluainerekisteri

Kemikaalituoterekisteri

Kemikaalilain (599/2013, 22 §) mukaiset tiedot Suomessa
markkinoilla olevista vaarallisista kemikaaleista.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Kemikaalituoterekisteri
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Lupa- ja valvontarekisterit
Tukesin myöntämät luvat ja valvontapäätökset tallentuvat asianhallintajärjestelmään, jossa ne on tallennettu säädösaluekohtaisten tehtäväluokkien mukaisesti. Niitä koskevat asiakirjapyynnöt tehdään kirjaamoon (kts. tietopyynnön tekeminen).
Alla olevassa luettelossa on koottu yhteen sellaiset lupa- ja valvontarekisterit, joihin on tarjolla hakutoiminto.

Rekisterin nimi

Keskeinen julkinen tietosisältö

Tiedonhaku
tukes.fi-sijainti

Kaivos- ja malminetsintäluvat

Karttapalvelun avulla voidaan etsiä hakemusten ja lupien
perustiedot.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Kaivokset
Tietoa Tukesista/
Avoin data
Karttatiedostot RSS-atomfeedinä

Kullanhuuhdonta

Karttapalvelun avulla voidaan etsiä hakemusten ja lupien
perustiedot.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Kaivokset
Tietoa Tukesista/
Avoin data
Karttatiedostot RSS-atomfeedinä
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Markkinavalvonta (vaaralliset tuotteet)

Markkinavalvontarekisteri sisältää Tukesin päätöksillä tuotteille asetetut myyntikiellot ja palautusmenettelyt sekä Tukesin edellyttämät yritysten vapaaehtoisesti tekemät vaarallisten tuotteiden palautusmenettelyt, markkinoilta poistamiset ja turvallisuustiedotteet.
Markkinavalvontarekisteri koostaa yhteen seuraavat rekisterit:
Jalometallituotteet
Kemikaalit paristoissa ja akuissa, pakkauksissa ja sähkö- ja
elektroniikkaromu
Kemikaalit sähkölaitteissa
Kemikaalituotteet
Kosmetiikka
Kuluttajapalvelut
Kulutustavarat
Pelastustoimen laitteet
Rakennustuotteet
Sähkölaitteet
Vaarallisten aineiden kuljetus
Varastosäiliöt
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Vaarallisten tuotteiden avoin data

Vaihde 029 505 2000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

6 (8)
Pätevyysrekisterit
Rekisterin nimi

Keskeinen julkinen tietosisältö

Hyväksytyt liikkeet

Tiedot maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen Asiointi/
sekä muovisten kaasuputkistojen asennus- ja huoltotoiminRekisterit ja pätevyydet/
taa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittaHyväksytyt liikkeet
vista hyväksytyistä liikkeistä sekä niiden vastuuhenkilöistä

Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajarekisteri

Rekisteri sisältää Tukesin kasvinsuojeluaineista annetun
lain 13 §:n mukaisesti hyväksymät kasvinsuojeluaineiden
levitysvälineiden testaajat.

Kemikaalit/
Ruiskuntestaus

Kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon suorittaneiden
rekisteri

Rekisteri sisältää tiedot kasvinsuojeluaineista annetun lain
10 §:n mukaisen kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon
suorittaneista.

Kemikaalit/
Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto

Kylmäalan toiminnanharjoittaja-, pätevyys- ja vastuuhenkilörekisteri

Tiedot kylmäalan toiminnanharjoittajista-, pätevyyksistä- ja
vastuuhenkilöistä.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Kylmäalan rekisterit

Pelastustoimen alan toiminnanharjoittaja-, pätevyys- ja
vastuuhenkilörekisteri

Tiedot pelastustoimen toiminnanharjoittajista-, pätevyyksistä- ja vastuuhenkilöistä.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Pelastustoimen laitteet

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
Tampere
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38
00521 Helsinki
33100 Tampere

Tiedonhaku
tukes.fi-sijainti

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 505 2000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

7 (8)
Sähköalan toiminnanharjoittaja-, pätevyys-, vastuuhenkilö- ja laitteistorekisteri
Tuholaistorjujan tutkintorekisteri

Tuholaistorjujan erityistutkintorekisteri

Tuholaistorjunnan yritysrekisteri

Hyväksytyt tarkastuslaitokset

Sisältää tiedot sähköurakoitsijoista ja vastuuhenkilöistä
(sähköturvallisuuslaki (1135/2016) 86 §, 60 § ja 88 §).

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Sähkö ja hissit

Luettelo Tukesin rekisteröimistä tuholaistorjujan pätevyyden todentaneista henkilöistä.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Biosidit

Luettelo Tukesin rekisteröimistä tuholaistorjujan erikoispätevyyden todentaneista henkilöistä.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Biosidit

Sisältää tiedot Tukesin rekisteröimistä tuholaistorjuntayrityksistä ja niiden tuholaistorjunnan vastuuhenkilöistä.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Biosidit

Tukesin hyväksymät tarkastus- ja arviointilaitokset sekä
valtuutetut laitokset. Toimialat:

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Tarkastuslaitokset

Painelaitteet
Sähkölaitteistot
Hissit
Nosto- ja siirtolaitteet sekä nosto-ovet
Automaattiset sammutuslaitteistot
Palonilmaisulaitteistot
Mittauslaitteet
Jalometallituotteet
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Vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja -säiliöt
Vaarallisten aineiden IBC-kuljetuspakkausten määräaikaistarkastukset
Maakaasuputkistot ja -varastot sekä maakaasun tankkausasemat
Nestekaasulaitokset
Öljysäiliöt ja muut palavien nesteiden varastosäiliöt
Kaivosten nostolaitokset
Kontit

Muut rekisteröinnit
Rekisterin nimi

Keskeinen julkinen tietosisältö

Tiedonhaku
tukes.fi-sijainti

Nimileimarekisteri

Suomessa rekisteröidyt jalometallituotteiden nimileimat
noin 50 vuotta tästä hetkestä taaksepäin. Tiedot sisältävät
yrityksen tai ammatinharjoittajan nimen, paikkakunnan
sekä nimileiman voimassaolon.

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Jalometallituotteet

Vaurio- ja onnettomuustieto- Tukesin VARO-rekisteriin kerätään tietoa mm. vaarallisiin
rekisteri
kemikaaleihin, painelaitteisiin, kaivoksiin, sähkölaitteistoihin ja -laitteisiin sekä hisseihin liittyvistä onnettomuuksista

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
Tampere
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38
00521 Helsinki
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Asiointi/
Rekisterit ja pätevyydet/
Vaurio- ja onnettomuustietorekisteri

Vaihde 029 505 2000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

