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Suostumus metsätiedon käsittelyyn 

Tällä asiakirjalla maanomistaja antaa palveluntarjoajalle suostumuksen omien 

metsätietojensa käsittelyyn. Suostumuksen perusteella Suomen metsäkeskuksen 

tietojärjestelmään sisältyvät metsätiedot voidaan luovuttaa maanomistajan tässä 

nimeämille palveluntarjoajille ja avata käyttöyhteys Metsäkeskuksen tarjoamassa 

sähköisessä Metsään.fi -palvelussa. Palveluntarjoajat saavat käyttää tietoja 

asiakassuhteeseen liittyvissä tehtävissä. 

Suostumus on voimassa toistaiseksi. Maanomistaja voi perua suostumuksen koska 

tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Metsäkeskuksen kirjaamoon. 

 

Suostumuksen antaja 

Tilan omistaja, hallintaoikeuden haltija tai *kuolinpesän osakas. 

Sukunimi  Etunimet  

Lähiosoite  Postinumero  

Postitoimipaikka  Puhelin  

Sähköpostiosoite  Henkilötunnus  

Kiinteistöt, joita suostumus koskee 

Kiinteistötunnus numeroina,  

kunta-kylä-talo-tila 

Kiinteistön nimi 

  

  

  

  

  

Ilmoita tilojen kiinteistötunnus (kuntanumero, kylänumero ja rekisterinumero) 

sekä tilan nimi. Jos tiloja on enemmän kuin taulukkoon mahtuu, ilmoita niiden 

tiedot erillisellä liitteellä. 
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Luovutuksensaajat 

Nimeä yksi tai useampi palveluntarjoaja, jolle suostumus annetaan. 

Suostumuksen sisältö 

Siirto ja selailu. Luovutuksensaaja voi käsitellä metsätietoja ja liittää ne 

omiin tietojärjestelmiinsä. Tietojen siirto ja selailu voivat tapahtua 

Metsäkeskuksen tarjoaman sähköisen Metsään.fi -palvelun kautta tai muulla 

välineellä. Siirto voi tapahtua esimerkiksi myös sähköpostin liitetiedostona tai 

kirjepostina. 

Vain selailu. Luovutuksen saaja voi katsella metsätietoja Metsäkeskuksen 

tarjoaman sähköisen Metsään.fi -palvelun kautta. Tietoja ei voida siirtää 

luovutuksensaajan omiin tietojärjestelmiin. 

Suostumuksen antajan allekirjoitus 

*Jos metsätilan omistaa kuolinpesä, jonka osakas olet, liitä ilmoituksen mukaan

ote perukirjasta. Otteessa pitää näkyä kuolinpesän omistuksessa olevat metsätilat

sekä osakkaiden henkilötiedot.

Paikka 

Aika 

Allekirjoitus 

Nimenselvitys 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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