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Yhteystietojen luovutuskielto 

Voit kieltää yhteystietojesi luovuttamisen Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmä- ja yhteismetsärekisteristä 

metsätalouteen liittyvää suoramarkkinointia varten sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin taikka muihin näihin 

rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Voit myös uudelleen sallia tietojesi luovuttamisen valitsemalla vaihtoehdon  

peruutan kiellon. 

Yhteystietojen luovuttaminen on mahdollista kahdessa eri tapauksessa: olet maanomistaja tai toimit yhteismetsässä 

sellaisessa tehtävässä, että yhteystietosi sisältyvät Metsäkeskuksen ylläpitämään yhteismetsärekisteriin.  

Kiellon voi antaa tai peruuttaa sähköisesti Metsään.fi-palvelussa, kirjallisena lomakkeella tai ottamalla yhteyttä 

Metsäkeskuksen asiakastukeen. 

Metsätalouteen liittyvä suoramarkkinointi 

Kiellän yhteystietojen luovuttamisen metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja 

markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. 

Peruutan kiellon yhteystietojen luovuttamisesta metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja 

markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. 

Yhteismetsärekisteriin liittyvä suoramarkkinointi 

Kiellän yhteystietojen luovuttamisen yhteismetsärekisterissä oleviin henkilöihin kohdistuvaan metsätalouteen liittyvään 

suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. 

Peruutan kiellon yhteystietojen luovuttamisesta yhteismetsärekisterissä oleviin henkilöihin kohdistuvaan metsätalouteen 

liittyvään suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin 

lähetyksiin. 



 Metsäkeskus täyttää: 

Saapumispäivä: ________________________ 

Vastaanottaja: ________________________ 

Merkitty asiakasrekisteriin: ___________________ 

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

2 (2)  Lomake 

TLP 3, 11/2021 

Kiellon antajan tiedot 

Sukunimi  Etunimet  

Syntymäaika  Lähiosoite  

Postinumero  Postitoimipaikka  

Puhelin  Sähköpostiosoite  

Kiinteistön tiedot 

Sijaintikunta / sijaintikunnat  

Maanomistajan allekirjoitus 

Paikka  Aika  

Allekirjoitus  Nimenselvennys  

 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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