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Metsään.fi-palvelun
työkohdevälitys

Työkohteiden ilmoittaminen Metsään.fi-palvelun työkohdevälitykseen
Voit antaa lomakkeella suostumuksesi siihen, että Suomen metsäkeskus lisää puolestasi hoito- ja hakkuukohteita Metsään.fipalvelun työkohdevälitykseen. Voit itse määrittää, ketkä Metsään.fi-palvelussa mukana olevista palveluntarjoajista näkevät
työkohteesi. Palveluntarjoajat voivat ilmoituksen perusteella tarjota sinulle kohteisiin liittyviä palveluita. Palveluntarjoajat näkevät
työkohteista lomakkeella ilmoittamasi tiedot sekä niitä koskevat Metsään.fi-palveluun sisältyvät metsätiedot.
Metsänomistajan tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Sähköposti

Postitoimipaikka
Puhelin

Metsätilan tiedot
Kunta

Kylä

Rekisterinumero

Tilan nimi

Hakkuukohteet: ilmoita kuvionumerot, käytä Metsään.fi-palvelun kuvionumerointia
Hakkuista vastaa:

 ostaja (pystykauppa)

 metsänomistaja (hankintakauppa)

Ensiharvennus

Harvennushakkuu

Päätehakkuu

Ylispuiden poisto

Muu hakkuu

Hoitotyökohteet: ilmoita kuvionumerot, käytä Metsään.fi-palvelun kuvionumerointia
Maanpinnan käsittely

Kylvö

Taimikon varhaishoito

Istutus

Nuoren metsän hoito

Lannoitus

Kunnostusojitus

Taimikonhoito

Muu hoitotyö

Lisätiedot sekä yhteyshenkilön yhteystiedot jos eri kuin metsänomistaja

Palveluntarjoajat, jotka saavat nähdä työkohteet

Metsänomistajan allekirjoitus
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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OHJEET JA LISÄTIEDOT
Lomakkeen täyttäminen
Ilmoita lomakkeella yhden metsätilan työkohteet. Täytä jokaisesta metsätilasta oma lomakkeensa. Käytä Metsään.fi-palvelun
kuvionumeroita.
Voit ilmoittaa hakkuu- tai hoitotyökohteita työkohdevälitykseen jos olet metsätilan omistaja tai hallintaoikeuden haltija. Voit laatia
ilmoituksen vaikka metsätilalla olisi muitakin osakkaita. Huomioi, että varsinaista puukauppaa tai hoitotyötä koskevan sopimuksen
tekemiseksi tarvitset valtuutuksen kaikilta metsätilan osakkailta.
Jos metsätilan omistaa kuolinpesä, jonka osakas olet, liitä ilmoituksen mukaan perukirjan ote. Perukirjan otteessa pitää näkyä
kuolinpesän omistuksessa olevat metsätilat sekä osakkaiden henkilötiedot.
Lähetä lomake allekirjoitettuna ko. alueen Metsäkeskuksen toimipisteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen asiakastuki@metsakeskus.fi.
Työkohdeilmoitus on voimassa vuoden allekirjoituspäivästä. Ilmoita Metsäkeskukselle, jos työ on tehty tai haluat muusta syystä poistaa
ilmoituksen tätä ennen.
Ilmoituksessa luovutettavat metsätiedot
Palveluntarjoajat näkevät työkohteista lomakkeella ilmoittamiesi tietojen lisäksi niitä koskevia Metsään.fi-palveluun sisältyviä metsätietoja,
joita ovat:
-

kiinteistön omistajuutta ja hallintaa koskevat tiedot
kiinteistön omistajan ja haltijan yhteystiedot
metsiköiden sijaintia, geometriaa ja pinta-alaa kuvaavat tiedot
metsiköiden maaperä-, kasvupaikka- ja puustotiedot
metsiköiden metsänhoidolliset ja hakkuutarpeet: suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet
erilaiset maankäytön rajoituksia koskevat tiedot, kuten tieto metsälain (1093/1996) 10§:ssä tarkoitetuista kohteista, luonnonsuojelulain
(1096/1996) 29§ mukaisista kohteista ja muinaismuistolain (295/1963) mukaisista kohteista
tieoikeudet, rasitteet ja kaavoitusmääräykset tai muut edellä mainittuihin rinnastettavat metsänhoidon ja käytön kannalta tarpeelliset
metsikkötiedot
muut edellä mainittuihin tietoihin rinnastuvat metsävaratiedot

Ilmoituksen näkevät vain lomakkeella nimeämäsi palveluntarjoajat, jotka ovat mukana Metsään.fi-palvelussa ja ilmoittaneet toimivansa
metsätilan sijaintikunnan alueella.
Tietojen käsittelyä koskevat ehdot ja rajoitukset
Nimeämäsi palveluntarjoajat eli luovutuksensaajat saavat käsitellä metsätietoja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä
annetussa laissa yksilöityihin metsätalouteen liittyviin tarkoituksiin, joita ovat mm.
-

metsätalouteen liittyvä neuvonta
maanomistajan toimeksiannon tai muun maanomistajan ja metsäpalveluiden tarjoajan väliseen asiakassuhteeseen liittyvän asian
hoitaminen
maanomistajalle kohdistettava suoramarkkinointi, joka liittyy luovutuksensaajan tarjoamiin metsätalouteen liittyviin palveluihin

Luovutuksensaaja voi käsitellä metsätietoja Metsään.fi-palvelussa ja liittää ne omiin tietojärjestelmiinsä. Luovutuksensaajan on tietoja
käsitellessään noudatettava voimassa olevia säädöksiä sekä tietojen luovuttamista ja sähköisen palvelun käyttäjäksi rekisteröimistä
koskeviin Metsäkeskuksen päätöksiin sisältyviä ehtoja.
Luovutuksensaaja ei saa luovuttaa tietoja edelleen sivullisille. Sivullisia eivät ole esim. urakoitsijat, jotka työtä suunnitellessaan tai
toteuttaessaan käsittelevät tietoja varsinaisen palveluntarjoajan toimeksiannosta ja tämän lukuun. Kun luovutuksensaajan omiin
tietojärjestelmiinsä siirtämät metsätiedot eivät ole enää tarpeellisia siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on luovutettu, tai kun
suostumuksen voimassaolo päättyy, tiedot tulee poistaa kohtuullisen ajan kuluessa.
Suomen metsäkeskus ei vastaa rekisterinpitäjänä siitä, että luovutuksensaaja käsittelee tietoja ehtojen ja rajoitusten mukaisesti.
Luovutuksensaaja saattaa hankkia henkilötietoja myös muuten kuin tämän suostumuksen perusteella. Näiden tietojen lähteet ja käsittely
kuvataan luovutuksensaajan tietojärjestelmästään laatimassa henkilötietolain mukaisessa rekisteriselosteessa.
Suostumuksen määrittelyyn liittyvät säännökset ja tietosuojavaltuutetun ohje
Henkilötietolaki (523/1999), 3 §, 8 §, 24 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 16 §
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2011), 1 §, 2 §, 4 §:n 1 ja 3 mom., 8 §:n 2 mom, 9 §:n 2 mom, 13a §.
Tietosuojavaltuutettu on julkaissut ohjeen ”Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella”, joka on luettavissa tietosuojavaltuutetun
toimiston verkkosivuilla www.tietosuoja.fi.

