
   
 

   
 

Rekisterin nimi Kestävyyskriteerien sähköinen asiointijärjestelmä KEKRI 

Rekisterinpitäjä Nimi: Energiavirasto 
Y-tunnus: 1738354-6 
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki 
Muut yhteystiedot: puh. 029 5050 000 (vaihde), 
kirjaamo@energiavirasto.fi 

Rekisterinpitäjän edustaja 
(yhteyshenkilö) 

Nimi: Henri Vaitomaa  
Osoite: Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki  
Muut yhteystiedot: henri.vaitomaa@energiavirasto.fi,  
puh. 029 5050 016 
 

Tietosuojavastaava Nimi: Aino Yli-Karro 
Osoite: Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki 
Muut yhteystiedot: kirjaamo@energiavirasto.fi 
puh. 029 5050 088 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus sekä käsittelyn 
oikeusperuste 

Rekisteri on Energiaviraston käytössä. 
 
KEKRI-järjestelmä on sähköinen asiointijärjestelmä, joka on 
tarkoitettu sekä Energiaviraston ulkopuolisille että sisäisille 
käyttäjille. KEKRI-järjestelmään toimitetaan sekä siellä käsitellään 
kestävyysjärjestelmien hyväksymis- ja muutoshakemuksiin, 
kestävyyskriteeriselvityksen toimittamiseen sekä todentamiseen 
liittyviä asioita.  
 
Henkilötietoja käsitellään hakemusten, 
kestävyyskriteeriselvitysten ja todentamisraporttien käsittelyn ja 
hallinnoinnin aikana. Järjestelmän kautta vastaanotetut tiedot 
tallennetaan Energiaviraston sähköiseen 
asianhallintajärjestelmään. 
 
Oikeusperusteet: 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu biopolttoaineista, bionesteistä 
ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013, jäljempänä 
kestävyyslaki) mukaisten viranomaistehtävien hoitamiseen. 
 
Järjestelmän kautta toiminnanharjoittajat voivat hakea 
hyväksyntää kestävyysjärjestelmälleen, hakea 
kestävyysjärjestelmilleen muutosta ja siirtoa sekä voivat toimittaa 
kestävyyskriteeriselvityksensä, joihin todentajat jättävät 
lakisääteisen lausuntonsa koskien kestävyysjärjestelmän 
noudattamisen tarkastamista. 
  
Henkilötietojen käsittely perustuu siten tältä osin lakisääteisten 
velvoitteiden noudattamiseen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 
kohdan c alakohta) ja yleisen edun mukaisten tehtävien 
suorittamiseen sekä julkisen vallan käyttämiseen (tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta). Käsittely on tarpeen ja 
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oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen 
tehtävän suorittamiseksi. 

Kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötietoryhmistä 

Rekisteröityjen ryhmät ja niistä kerättävät henkilötiedot 
 
Ryhmä 1. Hakemuksen allekirjoittavat toiminnanharjoittajan 
valtuuttamat henkilöt 

• etu- ja sukunimi 
 
Ryhmä 2. Toiminnanharjoittajan yhteyshenkilöt 

• etu- ja sukunimi,  

• toimenkuva,  

• puhelinnumero ja  

• sähköpostiosoite  
 
Ryhmä 3. Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän 
hallinnointiin liittyvät yhteyshenkilöt  

• etu- ja sukunimi, 

• toimenkuva, 

• puhelinnumero ja  

• sähköpostiosoite 
 
Ryhmä 4. Todentamisraportin allekirjoittavat todentajayhtiön 
valtuuttamat henkilöt 

• etu- ja sukunimi 
 
Ryhmä 5. Todentajan yhteyshenkilöt 

• etu- ja sukunimi,  

• toimenkuva, 

• puhelinnumero ja  

• sähköpostiosoite 
 
Ryhmä 6. Todennuksia suorittavat (päävastuulliset) 
todentajahenkilöt 

• etu- ja sukunimi 
 
Ryhmä 7. Todentajayhtiön riippumattomat katselmoijat 

• etu- ja sukunimi ja  

• toimenkuva 
 
Ryhmä 8. Todentamisraporteissa todentamiseen osallistuneet 
muut asiantuntijat 

• etu- ja sukunimi,  

• yritys ja 

• tehtävä todentamisessa  
 
Ryhmä 9. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön 
FINAS:n arviointiryhmän henkilöt 

• etu- ja sukunimi 

• toimenkuva 



   
 

   
 

Ryhmä 10. Energiaviraston sisäiset käyttäjät 

• etu- ja sukunimi,  

• virkanimike,  

• puhelinnumero ja  

• sähköpostiosoite 
 
Käyttäjien tunnistautuminen ja käyttöoikeuksien tarkistus 
tapahtuu suomi.fi -palvelussa. Henkilötunnuksia ei käsitellä 
KEKRI-järjestelmässä, mutta järjestelmään sisäänkirjautumisen 
yhteydessä käsitellään henkilötietoja, mukaan lukien 
henkilötunnus.  
 
Erityisiä henkilötietoja ei käsitellä.  
 

Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät 

Energiavirasto voi luovuttaa henkilötietoja ainoastaan voimassa 
olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.  
 
Viranomaisen asiakirjojen ja tietojen julkisuudesta 
säädetään viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999). Tietoja luovutetaan pyydettäessä julkisuuslain 
edellytysten mukaisesti. 
 
Julkisuuslaissa säädetyn lisäksi Energiavirastolla on oikeus 
kestävyyslain 33 §:n mukaan luovuttaa myös laissa tarkoitettuja 
tehtäviä hoidettaessa saatuja salassapidettäviä henkilötietoja 
1) syyttäjälle ja poliisille rikoksen ehkäisemiseksi ja 
selvittämiseksi; 
2) tulliviranomaiselle verotuksen toimittamista ja valvontaa sekä 
biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetussa 
laissa tarkoitettuja tehtäviä varten; 
3) Liikenteen turvallisuusvirastolle lentoliikenteen 
päästökaupasta annetussa laissa säädettyjä valvontatehtäviä 
varten; 
4) valtionapuviranomaiselle 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
valtionavustuksen valvontaa varten; 
5) työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavaksi edelleen 
toimivaltaiselle Euroopan unionin toimielimelle tai unionin 
muulle elimelle, jos Euroopan unionin lainsäädännössä tai 
muussa Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa liittyvässä 
velvoitteessa sitä edellytetään. 
  

Tietojen siirto kolmansiin 
maihin EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille 
järjestöille. 

Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä järjestelmän käyttöiän 
ajan, sillä tämä on tarpeen viraston lakisääteisten velvoitteiden 
noudattamiseksi. Asiakirjojen arkistoinnin osalta säilytysajat 
perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan ja Kansallisarkiston 
päätökseen Energiaviraston asiakirjatietojen pysyvästä 
säilytyksestä. 
 



   
 

   
 

Henkilötietojen tietolähteet Henkilötietoja kerätään rekisteröityjen ryhmiltä.  
 

Henkilötietojen profilointi / 
automaattinen 
päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä automaattisen päätöksenteon tukena. 

Rekisteröidyn oikeudet Oikeus saada tieto tietojen käsittelystä 
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada rekisterinpitäjältä 
vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai 
että niitä ei käsitellä. 
 
Oikeus saada pääsy tietoihin 
Jos rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään, 
rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada pääsy 
henkilötietoihin. Rekisterinpitäjän on pääsääntöisesti 
toimitettava hänelle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista, jos 
rekisteröidyn tietoja käsitellään.  
 
Oikeus vaatia tietojen oikaisemista  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee 
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja 
virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus vaatia, että 
rekisterinpitäjä rajoittaa hänen henkilötietojensa käsittelyä mm. 
tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojen 
paikkansapitävyyden tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja 
saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan 
rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi 
tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.  
 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen 
vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty 
rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
tietosuojalainsäädäntöä. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita 
muita hallinnollisia muutoksenhaku- tai oikeussuojakeinoja. 
Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii 
tietosuojavaltuutettu. 
 

 


