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Henkilötietojen tarkastusoikeuden käyttäminen 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus saada pääsy 

henkilötietoihin, joita hänestä on kerätty. Henkilöllä on mahdollisuus käyttää tätä 

oikeutta maksutta kohtuullisin väliajoin, jotta hän voi tarkastaa käsittelyn 

lainmukaisuuden. Jos pyyntöjä esitetään toistuvasti tai ne ovat kohtuuttomia, 

rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.  

Suurimman osan omista Suomen metsäkeskuksen rekisterissä olevista 

henkilötiedoista näkee kirjautumalla Metsään.fi-palveluun pankkitunnisteella tai 

mobiilivarmenteella osoitteessa www.metsaan.fi.  

Pyynnön esittäjä 

Sukunimi  Etunimet  

Syntymäaika  Lähiosoite  

Postinumero  Postitoimipaikka  

Puhelin  Sähköpostiosoite  

Pyydän itseäni koskevat tiedot Metsäkeskukselta seuraavista 

metsätietorekisteriin tallennetuista tiedoista. 

*) Tiedot voi tarkistaa itse Metsään.fi-palvelussa. 

Asiakas- ja kiinteistötiedot *) 

Kemera-lain mukaisten hakemusten, ilmoitusten ja päätösten tiedot 

(saatavilla sähköisesti vuodesta 2009 alkaen) *) 

Metsälain mukaisten metsänkäyttöilmoitusten tiedot (maanomistajan tai 

hänen valtuuttamansa toimijan toimittamat ilmoitustiedot sekä mahdolliset 

Metsäkeskuksen tarkastuksen yhteydessä tekemät merkinnät) *) 

Maastotarkastustiedot (metsälain, rahoituslain ja metsätuholain valvonnan 

otantaan perustuvat maastotarkastukset, joiden tarkastustiedot on toimitettu 

maanomistajalle maastotarkastuksen jälkeen) 

Hirvieläinvahinkotiedot (maanomistajan tekemät hirvivahinkoilmoitukset ja 

maastossa tehtyjen hirvivahinkoarvioiden tulokset, tulokset on toimitettu 

maanomistajalle maastotarkastuksen jälkeen) 

Metsävaroihin liittyvät tiedot: kuvioluettelo ja kartta *) 
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Mihin henkilötietojani on luovutettu 

Haluan tarkastaa tiedot seuraavalta ajanjaksolta ___________________________. 

Tarkastusoikeuden aiempi käyttäminen ja tietojen toimittaminen 

En ole aiemmin käyttänyt omien tietojen tarkastusoikeutta Metsäkeskuksen 

rekisteriin. 

Olen aikaisemmin tarkastanut tiedot Metsäkeskuksen rekisteristä,  

ajankohta ______________________________. 

Haluan tiedot tulosteina postitse. 

Haluan tiedot turvasähköpostilla. 

Tutustun tietoihin rekisterinpitäjän luona. 

Allekirjoitus 

Paikka  

Aika  

Allekirjoitus  

Nimenselvennys  

 

Lisätietoja:  

• http://www.metsakeskus.fi/tietosuojakaytantomme 

• http://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi  

 

http://www.metsakeskus.fi/tietosuojakaytantomme
http://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi
https://www.metsakeskus.fi/fi
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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