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Metsään.fi-palveluun
Asiointilupa metsätietojen käsittelyyn Metsään.fi-palvelussa (yksityishenkilö)
Metsänomistaja antaa hakijalle suostumuksen nähdä tässä asiakirjassa yksilöidyt, Suomen metsäkeskuksen tarjoamaan
Metsään.fi-palveluun sisältyvät metsätiedot, sekä tulostaa ja päivittää niitä palvelussa. Hakija ei saa siirtää tietoja omiin
tietojärjestelmiinsä eikä luovuttaa niitä sivullisille. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on metsiä koskevien asioiden hoitaminen
sekä tässä yhteydessä tapahtuva metsänomistajan avustaminen ja neuvonta ei-kaupallisessa tarkoituksessa.
Metsänomistajan tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Sähköposti

Postitoimipaikka
Puhelin

Metsänomistajan suostumuksen perusteella annettava asiointilupa koskee seuraavia tiloja
Kunta

Kylä

Kiinteistötunnus

Tilan nimi

En anna suostumusta asiakirjojen sähköiseen tiedoksiantoon.

Metsänomistajan allekirjoitus
Annan suostumukseni siihen, että luovutuksensaaja käsittelee tässä asiakirjassa yksilöitävää metsätietoa Suomen
metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa avattavan teknisen käyttöyhteyden kautta.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemus rekisteröimisestä Metsään.fi-palvelun käyttäjäksi
Hakija hakee rekisteröintiä Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun käyttäjäksi sekä metsänomistajan edellä antamassa
suostumuksessa yksilöityjen metsätietojen avaamista käsiteltäväksi palvelussa avattavan teknisen käyttöyhteyden kautta.
Hakijan tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Sähköposti

Postitoimipaikka
Puhelin

En anna suostumusta asiakirjojen sähköiseen tiedoksiantoon.

Hakijan sitoumus ja allekirjoitus
Käsittelen metsätietoja vain edellä metsänomistajan antamassa suostumuksessa mainittuihin metsätalouteen liittyviin eikaupallisiin tarkoituksiin. En luovuta suostumuksenantajan metsätietoja sivullisille enkä tallenna niitä omaan
tietojärjestelmääni. Ilmoitan välittömästi Metsäkeskukselle, jos suostumuksenantaja peruuttaa suostumuksen tai jos tapahtuu
muita muutoksista, joilla on merkitystä metsätietojen käsittelyoikeuden suhteen.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Metsään.fi-palveluun
Tiedot, joita asiointilupa ja oikeus tietojen käsittelemiseen koskevat
Asiointilupa ja siihen perustuva oikeus tietojen käsittelyyn koskevat Metsään.fi-palveluun sisältyviä metsätietoja,
joita ovat:
- metsävaratiedot
- Suomen metsäkeskuksen käsittelemiä hallintoasioita, esimerkiksi metsänkäyttöilmoituksia ja kemerarahoitushakemuksia koskevat tiedot jos hakijalla on metsänomistajan erillinen valtuutus näiden tietojen
käsittelyyn
- kiinteistön omistajuutta ja hallintaa koskevia tiedot
- nimi-, osoite- ja muut asiakastiedot
Metsävaratietoja ovat esimerkiksi tiedot:
- metsiköiden sijainnista, pinta-alasta, maaperästä, kasvupaikasta ja puustosta
- metsiköiden metsänhoidollisia ja hakkuutarpeita sekä jo toteutettuja toimenpiteitä koskevat tiedot
- tiedot maankäytön rajoituksista, kuten metsälaissa tarkoitetuista erityisen tärkeistä elinympäristöistä.
Asiointiluvan voimassaolo ja peruuttaminen
Asiointilupa on voimassa allekirjoituspäivästä alkaen toistaiseksi siihen asti kunnes metsänomistaja peruuttaa sen
tai kiinteistön omistus lakkaa. Asiointiluvan voi peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti luovutuksensaajalle ja
Suomen metsäkeskukselle tai Metsään.fi-palvelun kautta sähköisesti.
Hallintoasioihin ja oikeustoimiin tarvittava valtuutus
Asiointilupa oikeuttaa hakijan käyttämään Metsään.fi-palvelua metsänomistajan suostumuksella. Tämä asiointilupa
ei oikeuta hakijaa edustamaan metsänomistajaa hallintoasioissa eikä tekemään muita oikeustoimia hänen
puolestaa ilman niihin annettua erillistä valtuutusta. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi metsätalouden valtion tukien
hakeminen (Kemera), lakisääteisten ilmoitusten (kuten metsänkäyttöilmoitus) tekeminen Suomen
metsäkeskukselle sekä puukauppaa koskevien asioiden hoitaminen.
Rekisterinpitäjän vastuu
Suomen metsäkeskus ei vastaa rekisterinpitäjänä siitä, että luovutuksensaaja käsittelee tietoja tässä
suostumuksessa ja rekisteröintiä koskevassa päätöksessä edellytetyllä tavalla
Sähköinen tiedoksianto
Metsäkeskus voi antaa päätöksen tai muun hakemuksen käsittelyyn liittyvän asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä
hakemuksessa ilmoitettuun hakijan tai asiamiehen sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä säädetään. Merkitse kohdassa olevaan ruutuun rasti, jos et anna
suostumusta asiakirjojen sähköiseen tiedoksiantoon.
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