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Hakemus rekisteröimisestä Metsään.fi-toimijapalvelun käyttäjäksi 

Hakija hakee rekisteröimistä Metsään.fi-toimijapalvelun käyttäjäksi. Toimijapalvelu on digitaalinen asiointipalvelu, joka on 
tarkoitettu metsänomistajille palveluita tarjoaville organisaatioille. Toimijapalvelussa hyödynnetään Suomen metsäkeskuksen 
keräämää metsävaratietoa Suomen yksityismetsistä. Rekisteröidyn yrityksen yhteystiedot näytetään myös Metsäkeskuksen 
verkkosivuilla Metsään.fi-toimijat kartalla -palvelussa, mikäli yritys antaa siihen suostumuksen. Metsään.fi-toimijapalvelun 
tuottaa Suomen metsäkeskus. 

Hakijan tiedot 

Organisaatio Y-tunnus

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Kotisivun osoite 

Toimialat 

Valitse ne toimialat, joilla tarjoatte palveluita. Metsään.fi-palvelussa metsänomistajat hakevat toimijoita toimialojen mukaan. 

Metsän- ja luonnonhoito: metsuri- ja metsänhoitopalvelut, suometsänhoito, lannoitus, ympäristötuki, Metso-kohteet 

Puukauppa: hakkuut, puiden osto, energiapuu 

Asiantuntijapalvelut: metsäsuunnittelu, neuvonta ja koulutus, sukupolvenvaihdos, konsultointi, kopterikuvaukset 

Tila-arviot ja kiinteistönvälitys 

Vakuutus- ja rahoituspalvelut 
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Tiepalvelut: metsäteiden hoito ja tieisännöinti 

Luonnontuotteet: kerääjät, jalostajat ja jälleenmyyjät 

Mobiilipalvelut: metsävaratietoa hyödyntävät mobiili- ja muut lisäsovellukset älylaitteille 

Kiireapu- ja varamiespalvelu alihankintana muille yrityksille. Tämä toimiala näkyy ainoastaan Metsään.fi-toimijat kartalla -

palvelussa. 

Lyhyt kuvaus yrityksestä 

Metsänomistajat näkevät palvelukuvauksen Metsään.fi-palvelun palveluhakemistossa. Metsään.fi-palvelu tuotetaan suomeksi ja 

ruotsiksi. Voit antaa kuvauksen molemmilla kielillä. 

Suomeksi (enintään 250 merkkiä) 

Ruotsiksi (enintään 250 merkkiä) 

Tiedot näkyvät Metsään.fi-palvelussa ja Metsäkeskuksen verkkosivuilla 

Yllä olevat organisaationne tiedot näkyvät Metsään.fi-palveluun kirjautuneille metsänomistajille. 

Tiedot voidaan näyttää myös Metsäkeskuksen verkkosivuilla olevassa Metsään.fi-toimijat kartalla -palvelussa. 

Haluatteko, että organisaationne näkyy myös Metsään.fi-toimijat kartalla -palvelussa?  Kyllä Ei 

https://www.metsakeskus.fi/fi/metsaanfi-toimijat-kartalla
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsaanfi-toimijat-kartalla
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsaanfi-toimijat-kartalla
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Haettavat kunnat 

Suosittelemme, että valitsette vain ne kunnat, joissa voitte aidosti palvella joko kunnassa metsää omistavia tai kunnassa asuvia 

asiakkaita. Kuntia voi myöhemmin lisätä tai poistaa. 

Liitteessä luetellut kunnat, ______ kappaletta. Koko Suomi 

Yhteyshenkilöt yrityksessä 

Ilmoita vähintään yksi yhteyshenkilö. 

Metsään.fi-palvelun pääkäyttäjä 

Sukunimi Etunimet 

Sähköpostiosoite Puhelin 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka 

Metsään.fi-palvelun varapääkäyttäjä 

Sukunimi Etunimet 

Sähköpostiosoite Puhelin 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka 
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Suomi.fi-valtuudet-palvelun pääkäyttäjä 

Sukunimi Etunimet 

Sähköpostiosoite Puhelin 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka 

Metsänomistajien paperilla antamat suostumukset 

Metsänomistaja voi antaa yrityksellesi suostumuksia metsätietoihinsa Metsään.fi-palvelussa. Metsänomistaja voi antaa suostu-
muksen myös paperilomakkeella. Näistä Metsäkeskus tekee hallinnollisen päätöksen henkilötietojen käsittelyn perusteen 
hyväksymisestä. Ilmoita sähköpostiosoite, johon toimitamme kyseiset päätökset.  

Sähköpostiosoite _________________________________________ 

Metsävaratietojen siirtäminen omiin tietojärjestelmiin 

Metsään.fi-toimijapalveluun rekisteröity organisaatio voi selata tietoja Metsään.fi-palvelussa. Selaamisen lisäksi organisaatio voi 

siirtää tietoja omiin tietojärjestelmiinsä, jos metsänomistajalta saatu suostumus sallii tietojen siirtämisen.  

Tietojen siirtoa varten organisaation tulee liittää rekisteröintihakemukseen seloste, josta selviää, miten tietoja käsitellään 

organi-saation omassa tietojärjestelmässä.  

Valitse toinen seuraavista: 

Emme siirrä tietoja omiin tietojärjestelmiimme. Selaamisen lisäksi siirrämme tietoja omiin tietojärjestelmiimme. 
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Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Tietojen käsittelyn perusteena on, että toimijalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyt-
tää metsätietoja, jotka koskevat tiettyä luonnollista henkilöä ja voivat tästä syystä olla henkilötietoja (EU:n yleinen tietosuoja-
asetus 579/2016, tietosuojalaki 1050/2018 ja laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2011) 13 a §). 

Henkilötietojen käsittely voi perustua esimerkiksi metsänomistajan antamaan suostumukseen tai sellaiseen asiakassuhteeseen, 
jonka hoitamiseen tarvitaan kyseisten tietojen käsittelyä. 

Tietojenkäsittelyn tarkoitus on metsätalouteen liittyvä kaupallinen tai muu hyväksyttävä tarkoitus (laki Suomen metsäkeskuksen 
metsätietojärjestelmästä 13 a §). Hakija esittää tarvittaessa hakemuksen liitteenä selvityksen elinkeinotoiminnastaan sen arvioi-
miseksi, onko toiminnassa tarpeen käsitellä metsävaratietoja. 

Palvelun käyttöä koskevat ehdot 

Hakija sitoutuu noudattamaan rekisteröintipäätökseen sisältyviä palvelun käyttöehtoja. Jos käyttöehtoja ei noudateta, Metsäkes-
kuksen tulee peruuttaa rekisteröinti (laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä 13 a §). 

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon 

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

maasi sähköpostiosoitteeseen (Tarkista, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi). Ellet halua sähköistä tiedoksiantoa, tulee se 

erikseen kieltää. 

En suostu sähköiseen tiedoksiantoon. 

Allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

https://www.metsakeskus.fi/fi/asiointi/metsaanfi/tekniset-ohjeet-ja-kayttoehdot
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Liitteet 

Hakijan seloste tietojen käsittelystä tietojärjestelmissään tai tietosuojaseloste, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 579/2016 

Selvitys harjoitettavasta elinkeinotoiminnasta 

Luettelo kunnista, joita hakemus koskee 

Lisätietoja 

• Tietosuojavaltuutetun ohje tietojen käsittelytoimista

• Toimijan kirjautuminen Metsään.fi-palveluun

http://www.tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://www.metsakeskus.fi/fi/asiointi/metsaanfi/toimijan-kirjautuminen
https://www.metsakeskus.fi/fi
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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