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Tukes-avoindatajulkaisut - tiedoston kuvaus 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ylläpitää Markkinavalvontarekisteriä 
(http://marek.tukes.fi/). Rekisteri sisältää tiedot niistä tuotteista, joiden myyntiä 
ja markkinointia on rajoitettu Tukesin tekemillä hallintopäätöksillä kolmen viime 
vuoden aikana. Nämä tuotteet ovat osoittautuneet Tukesin teettämissä testauk-
sissa vaarallisiksi tai muuten merkittävästi niitä koskevien vaatimusten vastaisiksi. 

Rekisteriin kootaan myös toiminnanharjoittajien vapaaehtoisesti tekemät vaaral-
lisia tuotteita koskevat takaisinvedot, markkinoilta poistamiset ja turvallisuustie-
dotteet. 

Rekisterissä julkaistaan tuotteita koskevat yksityiskohtaiset tunnistetiedot valoku-
vineen, vastuullisten toiminnanharjoittajien yhteystiedot, toimenpiteiden syyt, 
tuotteisiin liittyvät vaarat tai puutteet sekä toimintaohjeet kuluttajille. 

Markkinavalvontarekisterin sisältö on julkaistu nyt myös avoindata.fi-palvelussa. 
Tässä dokumentissa on kuvattu Tukes-avoindatajulkaisut tiedoston tietokentät 
sekä rakenne. Tiedoston tyyppi on CSV (Comma-Separated Values). 

1 Siirtotiedoston kentät 

CSV-tiedoston erotinmerkkinä on puolipiste (;) ja tiedoston ensimmäinen rivi si-
sältää kenttien nimet. Markkinavalvontarekisterin sisältö (tapaukset) ovat tiedos-
tossa toiselta riviltä alkaen, kukin omalla rivillään. Siirtotiedoston sisällössä ta-
pausten tietokentät esiintyvät oheisen taulukon mukaisessa järjestyksessä.  

Kenttä siirtotiedostossa Selite 

julkaisu_pvm Tapauksen julkaisupäivämäärä 

tuotenimi Tuotteen nimi 

malli Tuotteen malli 

tekniset_arvot Tuotteen tekniset arvot 

tuote_paaryhma_nimi Tuotteen tuoteryhmä 

nimike Tuotteen nimike 
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viivakoodi Tuotteen viivakoodi 

vaaranlaji Tuotteen aiheuttaman vaaran laji 

tapaus_tulos Tapauksen toimenpide 

tapausnumero Tapauksen diaarinumero 

tapauksen_kuvat Tämä kenttä sisältää linkin/ linkkejä 
tapaukseen liittyviin kuviin. Mikäli ta-
paukseen liittyy useita kuvia, on linkit 
erotettu toisistaan pilkulla. 

muut_tiedot Toimintaohjeet 

vastuutaho Tapauksen vastuutaho 

asiakirjat Tämä kenttä sisältää linkin/ linkkejä 
tapaukseen liittyviin asiakirjoihin. Mi-
käli tapaukseen liittyy useita asiakir-
joja, on linkit erotettu toisistaan pil-
kulla. 

puutteet Toimenpiteen syy 

paatos Toimenpide/ päätös 

 

2 CSV-tiedoston avaaminen Excelissä 

Jos CSV-tedoston haluaa avata Excelissä, on käytettävä merkistö asetettava Ex-
celin ”Text Import Wizardissa”, jotta skandinaaviset kirjaimet näkyvät oikein. Text 
Import Wi-zardilla avaaminen onnistuu seuraavien vaiheiden mukaisesti: 

1. Avaa Excel   
2. Data-välilehti -> From Text -> valitse hakemistorakenteesta avattava csv-tie-

dosto. Huom! Tämä vaihe on Excel-versio- ja kieliriippuvainen toiminto, vaih-
toehtoinen valikko on esim. Data -> Import External Data -> Import Data). 
Varmista että avattavaa tiedostoa valittaessa dialogi-ikkunassa on valittuna 
avattavaksi tiedostotyypiksi "csv" tai ”kaikki tiedostot”. 

3. Text Import Wizardissa vaihda “File Origin” -arvoksi "65001 UTF". Tällä valin-
nalla skandinaaviset kirjaimet näkyvät oikein Excelissä. 

4. Valitse “Delimited” ja seuraavalla Wizardin sivulla Delimeter-arvoksi ainoas-
taan ”Semicolon”. 

5. Valitse mihin data tuodaan, esimerkiksi uudelle Excel-välilehdelle, ja valitse 
Finish. 
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