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Asiointilupa yksityishenkilölle metsätietojen käsittelyyn Metsään.fi-palvelussa 

Metsänomistaja antaa hakijalle suostumuksen nähdä tässä asiakirjassa yksilöityjen kiinteistöjen metsätiedot Suomen 

metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Tietojen katsomisen lisäksi hakijalla on lupa tulostaa tietoja ja päivittää niitä palvelussa. 

Hakija ei saa siirtää tietoja omiin tietojärjestelmiinsä eikä luovuttaa niitä eteenpäin sivullisille. Tietojen käsittelyn tarkoituksena 

on metsiä koskevien asioiden hoitaminen sekä tässä yhteydessä tapahtuva metsänomistajan avustaminen ja neuvonta. 

Asiointilupa on tarkoitettu kahden yksityishenkilön välille eikä sitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. 

Metsänomistajan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Henkilötunnus Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelin 

Metsänomistajan suostumuksen perusteella annettava asiointilupa koskee seuraavia tiloja 

Kunnan nimi Kylän nimi Kiinteistötunnus numeroina, kunta-kylä-talo-tila Tilan nimi 



Metsäkeskus täyttää 

Saapumispäivä: _______________________ 

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

2 (3) Lomake 
MFI 3, 7/2021 

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon 

Suostumalla sähköiseen tiedoksiantoon saat päätösasiakirjan tai muun hakemusta koskevan viestin sähköisenä viestinä 

ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen (Tarkista, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi). Ellet halua sähköistä tiedoksiantoa, 

tulee se erikseen kieltää. 

En suostu sähköiseen tiedoksiantoon. 

Metsänomistajan allekirjoitus 

Annan suostumukseni siihen, että Hakijan tiedot -kohdassa ilmoitettu henkilö käsittelee tässä asiakirjassa 
yksilöitävää metsätietoa Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa avattavan katseluyhteyden kautta. 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Hakemus rekisteröimisestä Metsään.fi-palvelun käyttäjäksi 

Hakija hakee rekisteröintiä Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun käyttäjäksi. Samalla hakija hakee edellä olevassa 
suostumuksessa yksilöityjen tilojen metsätietojen avaamista, jotta hän pääsee käsittelemään kyseisiä tietoja  katseluyhteyden 
kautta Metsään.fi-palvelussa. 

Hakijan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Henkilötunnus Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelin 
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Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon 

Suostumalla sähköiseen tiedoksiantoon saat päätösasiakirjan tai muun hakemusta koskevan viestin sähköisenä viestinä 

ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen (Tarkista, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi). Ellet halua sähköistä tiedoksiantoa, 

tulee se erikseen kieltää. 

En suostu sähköiseen tiedoksiantoon. 

Hakijan sitoumus ja allekirjoitus 

Käsittelen metsätietoja yksityishenkilönä ja ainoastaan edellä metsänomistajan antamassa suostumuksessa mainittuihin 

metsätalouteen liittyviin tarkoituksiin. En luovuta suostumuksenantajan metsätietoja sivullisille enkä tallenna niitä omaan 

tietojärjestelmääni. Ilmoitan välittömästi Metsäkeskukseen, jos suostumuksenantaja peruuttaa suostumuksen. Samoin ilmoitan 

myös muista muutoksista, joilla on merkitystä metsätietojen käsittelyoikeuden suhteen. 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Suostumukset ja asiointiluvat voi peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti luovutuksensaajalle ja Suomen metsäkeskukselle tai 
Metsään.fi-palvelun kautta sähköisesti.

https://www.metsakeskus.fi/fi
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