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Metsään.fi-palvelun periaatteet  

• Metsään.fi on asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. 

• Sujuvin väylä päästä hyödyntämään Metsäkeskuksen kokoamaa 
metsävaratietoa. 

• Metsänomistaja hallinnoi tietojaan metsätietolain mukaisesti ja antaa 
toimijoille suostumuksia omien tietojensa käyttöön.  

• Toimija näkee samat tiedot kuin suostumuksen antanut metsäomistaja. 
Molemmilla on tietojen päivitysoikeus. 

• Metsäkeskus päivittää tiedot metsänkäyttöilmoitusten ja Kemera-
hakemusten sekä Metsään.fi-palvelussa jätettyjen toimenpideilmoitusten 
pohjalta. Puusto kasvatetaan ja simuloidaan kerran vuodessa. 
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11,8 milj.hehtaaria  metsätietoa palvelussa 

92 885 metsänomistajaa  on käynyt palvelussa  

586 toimijayritystä palvelussa mukana 

2 343 toimijaa  käyttää palvelua 

3,3 miljoonaa ha  toimijoiden saatavilla 

410 000 suostumusta toimijoiden saatavilla 

Metsään.fi-palvelu lukuina 



Metsään.fi-toimijapalveluun 
liittymisen edellytykset 

 

• Yrityksen toiminta tai tuote/palvelu on metsää hyödyntävä 

 

• Yritys perustelee hakemuksessaan, että tarvitsee 
toiminnassaan/tuotteessaan/palvelussaan metsävaratietoa  

 

• Toimijoiden tunnistautuminen mobiilivarmenteella/pankkitunnistuksella 
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Metsänomistajan suostumuksella 
tiedot käyttöösi 
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Toimijan etusivu 
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Löydä kiinnostavat kohteet 

Voit tallentaa hakusi 
suosikeiksi, joita on 

helppo käyttää  
myöhemmin. 
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Kartalla näet hoito-, 
hakkuu- ja 

luontokohteet sekä voit 
mitata pinta-aloja tai 

etäisyyksiä sekä 
tarkistaa kartalta 

koordinaattipisteet.  
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Vahtipalvelu viestittää kohteista 

Vahtipalvelun avulla 
saat sähköpostiisi 

muistutuksen, uusista 
suostumuksista sekä 

ilmoituksista. 
Halutessasi palvelu 

muistuttaa sinua 
myös muokatuista ja 

vanhenevista 
ilmoituksista. Muista 

tallentaa valintasi. 



Oikotie suostumusten antoon 
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Luo oikotielinkki, joka on 
helppo jakaa esimerkiksi 

kotisivuilla, lähettää 
sähköpostilla asiakkaille ja 
tallentaa omalle koneelle 

muistiin.   
Linkin kautta 

metsänomistaja ohjautuu 
Metsään.fi-palvelussa 
suoraan suostumusten 

antoon organisaatiollesi. 



Tulevaisuuden kuva 
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• Kokoaa eri julkisista tietolähteistä metsään liittyvät 
tiedot ja näyttää ne metsänomistajalle ja 
metsänomistajan luvalla toimijoille. 

• Sähköisen asioinnin kanava Metsäkeskukseen ja 
muille metsäasioista vastaaville julkisille 
viranomaisille. 

• Palvelun ympärille syntyy ekosysteemi, jossa 
kaupalliset toimijat luovat täydentäviä palveluita. 
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Luomukeruuseen liittyviä 
ominaisuuksia 
• Metsänomistajien tavoittaminen (suostumukset, palveluhakemisto) 

• Kuviotiedot (maapohja, puustotiedot, hoito- ja hakkuuehdotukset, 
luontokohteet) 

• Peruskartta 

• Ilmakuvat 

• Metsänomistajan tavoitteet 

• Korjuukelpoisuus -karttataso 

Tulossa 

• Ympäristötukien haku sähköisesti metsänomistajille ja toimijoille 

• Yleiskaava-aineistojen tuonti rajapinnan kautta 

• Riistaelinympäristöt omalla karttatasolla (kokeilu) 
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Lisää luomukeruuseen liittyviä 
ominaisuuksia? 
• Kartoille luomukeruun kohteita. Edellytyksenä valmiiksi tuotettu kartta-

aineisto, johon rajapinta, josta tiedot luettavissa. Ylläpitovastuu aineiston 
tuottajalla. 

• Luomusertifioinnin näyttäminen metsänomistajille. Edellytyksenä valmiiksi 
tuotettu rekisteri metsänomistajista ja tiloista, johon rajapinta, josta tiedot 
luettavissa. Ylläpitovastuu aineiston tuottajalla. 

• Tälle vuodelle on palvelun kehittämiseen erillistä hallituksen 
Kärkihankerahaa, joka on etusijalla ja käytännössä muiden ominaisuuksien 
edistäminen ei tänä vuonna onnistu. 

 

 

 

 

 

 



Metsätietolakimuutos lyhyesti 



 
Muuttuvat asiat 

• Julkisten ympäristötiedoiksi katsottavien metsävaratietojen luovuttaminen 
• Tiedot eivät sisällä maanomistajan nimi- ja yhteystietojen luovuttamista 

• Mahdollistetaan joukkoistettu tiedonkeruu 
• SMK voi vastaanottaa kenen tahansa sille toimittamaa metsävaratietoa 

• metsätietojärjestelmän tietoja päivitetään kyseisillä tiedoilla, jos tiedoissa ei ole olennaisia 
puutteita, virheitä tai väärintulkintoja 

• Henkilötietojen luovutus toimijalle 
• metsänomistajan palvelussa antama suostumus, voimassa muutamassa minuutissa 

• metsänomistajan paperilla antama suostumus, hallinnollinen päätös 

• asiakkuuden perusteella pyydettävä ja perusteltava 

• Henkilötietojen luovutus suoramarkkinointia varten 
• uusia yhteystietojen valintakriteerejä: pinta-ala, sijainti, pääpuulaji ja keskitilavuus 
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Ympäristötietojen luovutus 
Metsään.fi - Avoin metsätieto  
A.Hilatiedot, monimuotoisuutta kuvaavat tiedot, metsänkäyttöilmoitukset ja kemera- 
tiedot 

• Vapaasti selattavissa ja ladattavissa netistä 

• Ei tilanrajoja tai tietoa omistajasta 

• Kaikki omistajaryhmät 

B.Kuviotiedot saatavissa pyydettäessä 

• Tietopyyntö yksilöitävä sähköisessä hakupalvelussa 

• maantieteellinen rajaus esim. kunta, karttalehti, suorakulmio, monikulmio  

• ei voi pyytää henkilön nimellä tai tilatunnuksella 

• Ei euroja (hoitotöiden kustannuksia tai mahdollisia hakkuutuloja) 

• Tiedot toimitetaan sähköisessä muodossa 

Tietopyynnön tekijää muistutetaan siitä, että jos tiedot yhdistetään henkilötietoihin muodostuu 
henkilörekisteri => tietojen käsittelyssä noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä 
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