REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 28.9.2015
Tarkistettu: 9.10.2015
1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSS AVI), Työsuojelun
vastuualue
Yhteystiedot

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

PL 272, 33101 TAMPERE
(Uimalankatu 1)
puh. 0295 018 450 (Vaihde)
tyosuojelu.lansi@avi.fi
Nimi
Ylitarkastaja Jarmo Lumme
Yhteystiedot

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus (rekisterin
käyttötarkoitus)

5. Rekisterin tietosisältö

LSS AVI
Työsuojelun vastuualue
PL 272, 33101 TAMPERE
(Uimalankatu 1)
Asbestipurkutyöluparekisteri
Lupaviranomainen pitää työsuojelun edistämiseksi
asbestipurkutyölupareksisteriä, joka sisältää:
1. Laissa säädettyjen lupa-asioiden käsittelemiseksi ja
työsuojelun edistämiseksi sekä luvanhaltijan toiminnan
valvontaa varten asbestipurkutyöluvista rekisteriä. Laki
eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista
(684/2015) 10 §.
2. Laissa säädettyjen ilmoitusten käsittelemistä ja työsuojelun
edistämistä varten rekisteriä asbestipurkutyön tekemiseen
pätevistä henkilöistä. Laki eräistä asbestipurkutyötä
koskevista vaatimuksista (684/2015) 2 §, 12 §.
1. Luvan hakeneet toiminnanharjoittajat, jotka hakevat
rekisteröintiä asbestipurkutyön tekemistä varten (hakemus
asbestivaltuutuksesta). Julkiset tiedot on merkitty
tietokentän perään merkinnällä (Julkinen tieto). Muut
yritykseen liittyvät tiedot ovat viranomaisen käytössä.
 Yrityksen perustiedot
o Rekisteröintinumero (tekninen
rekisterinumero, jossa juokseva numerointi)
o Yrityksen nimi (Julkinen tieto)
o Y-tunnus (Julkinen tieto)









6. Säännönmukaiset tietolähteet

o Aluehallintovirasto, jonka vastuualueella
yritys toimii
o Kotipaikkakunta (Julkinen tieto)
Yrityksen yhteystiedot:
o Osoite
o Postinumero
o Postitoimipaikka
o Puhelin
o Sähköposti (Julkinen tieto)
o www-osoite (Julkinen tieto)
Tietojen ilmoittajan tiedot:
o Nimi
o Puhelin
o Sähköpostiosoite
Hakemuksen tiedot:
o Hakemuksen jättämispäivämäärä
o Luvan myöntämispäivämäärä
o Luvan voimassaoloaika
o Luvan tila (voimassa/keskeneräinen)
o Tieto luvan perumisesta
o Luvan käsittelijä
Lisätiedot
o Rekisteriin liittyvää vapaamuotoista
käsittelytietoa

2. Ilmoitukset henkilöistä, joilla on pätevyys asbestityöhön
hankittuna (ilmoitus pätevyydestä)
 Henkilön perustiedot
o Rekisteröintinumero (juokseva numerosarja)
o Etunimi
o Sukunimi
o Syntymäaika
 Tietojen ilmoittajan tiedot (täytetään jos yrityksestä
joku hoitaa ilmoittamisen keskitetysti)
o Nimi
o Puhelin
o Sähköposti
 Henkilön tutkinnot
o Suoritettu kurssi (vanhan lainsäädännön
mukainen pätevyystutkinto)
o Kurssin suorituspäivämäärä
o Suoritettu ammattitutkinto (uuden
lainsäädännön mukainen pätevyystutkinto)
o Tutkinnon myöntämispäivämäärä
 Hakemuksen käsittelijä
 Lisätiedot
o Rekisteriin liittyvää vapaamuotoista
käsittelytietoa
Tiedot kerätään työsuojeluviranomaiselle tehtyjen ilmoitusten
perusteella.

7. Tietojen luovutus

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

1. Asbestivaltuutettu yritys voi tehdä hakemuksen
asbestivaltuutuksesta tai ilmoituksen pätevistä työntekijöistä
asbestipurkutyöhön.
2. Asbestityöhön pätevä työntekijä tekee ilmoituksen
pätevyydestään asbestipurkutyöhön.
Asbestivaltuutettujen yritysten julkiset tiedot siirretään kerran
vuorokaudessa asbestipurkutyöluparekisterin julkiseen
tietopalveluun.
Asbestipurkutyöluparekisterin käyttö ja tietojen katselu on
mahdollista vain niiden henkilöiden osalta, joille on annettu
järjestelmään joko käsittelijän oikeudet (tietojen muokkaus) tai
tarkastajan oikeudet (tietojen katselu).
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilörekisterilakia.
Henkilötietoja ei luovuteta tarvittavan viranomaiskäsittelyn
ulkopuolelle.
Asbestivaltuutettujen yritysten julkiset tiedot ovat vapaasti
nähtävissä julkisen asbestipurkutyöluparekisterin tietopalvelussa,
joka löytyy osoitteesta: https://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi.
Julkiset tiedot on merkitty tämän rekisteriselosteen kohtaan:
”Rekisterin tietosisältö”.

