
Suunnittele, asioi ja löydä töille tekijä.

Etunimi Sukunimi

nimike



Metsään.fi-palvelu
metsänomistajalle
Kaikki metsätietosi saman katon alla
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Sähköinen asiointipalvelu

• Metsänomistajan ja toimijan kohtauspaikka.

• Asioi Metsäkeskuksen kanssa ajasta ja paikasta 

riippumatta.

• Maksuton sekä metsänomistajille että toimijoille.

• Kirjautuminen omilla verkkopankkitunnuksilla, 

mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

• Palvelu käytössä suomeksi ja ruotsiksi.
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Palvelun käyttäjät

• Kiinteistön omistaja

• Kuolinpesän osakas

• Yhteismetsän edustaja

• Hallintaoikeuden haltija

• Edunvalvoja, alaikäisen lapsen vanhempi

• Asiointiluvan haltija – lisätietoa Metsäkeskuksen 

verkkosivuilta

• Osakeyhtiön toimitusjohtaja tai muu edustaja.
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https://www.metsakeskus.fi/asiointilupa-metsaanfi-palvelun-kayttaminen-toisen-henkilon-valtuuttamanahttps:/www.metsakeskus.fi/asiointilupa-metsaanfi-palvelun-kayttaminen-toisen-henkilon-valtuuttamana
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Palvelun sisältö

• Kaikki metsätilasi yhdessä paikassa

• Suostumusten anto toimijoille

• Hakkuu- ja hoitotyöehdotukset

• Kartat ja ilmakuvat sekä luontokohteet

• Sähköiset työkohde-, palvelu- ja 
metsänkäyttöilmoitukset sekä Kemera-asiointi

• Muistio sekä verotuksen muistiinpanot



Metsään.fi-palvelu lukuina
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11,8 milj.hehtaaria metsätietoa palvelussa

95 455 metsänomistajaa on käynyt palvelussa 

595 toimijayritystä palvelussa mukana

2 393 toimijaa käyttää palvelua

3,3 miljoonaa ha toimijoiden saatavilla

420 000 suostumusta toimijoiden saatavilla
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Kirjautuminen palveluun

• Sivulta www.metsään.fi tai www.metsakeskus.fi

Metsänomistaja kirjautuu 
sisään pankkitunnisteilla, 
mobiilivarmenteella tai 

sirullisella henkilökortilla.
Palvelun mahdolliset 

käyttökatkokset ilmoitetaan 
www.metsään.fi etusivulla.

http://www.metsään.fi/
http://www.metsakeskus.fi/
http://www.metsään.fi/


6.6.2019

8

Sisäänkirjautumisen 
jälkeen löydät 

palvelun etusivulta 
tiedot omasta 

metsästäsi.

Metsänomistajan etusivu
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Voit katsella tarkemmin 
metsätilasi perus- ja 
kuviotietoja. Näet 

samalla  toimenpide-
ehdotukset seuraavalle 

5 vuodelle sekä 
metsätilasi 

luontokohteet yhdellä 
silmäyksellä.
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Näet metsätilasi 
perustiedot, päivitystiedot 

sekä viimeisimmät 
ilmoitetut toimenpiteet. 
Ehdotukset hoitotöistä ja 

hakkuista seuraavalle 
viidelle vuodelle sekä 

luontokohteet.
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Taustakartaksi voit valita 
maastokartan lisäksi 

ilmakuvan tai vääräväri-
ilmakuvan. Löydät kartta-

ja muista aineistoista 
myös teemakartat sekä 
esim. metsävaratiedon 

saatavuustiedot
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Kartan työkaluilla voit 
mitata pinta-aloja tai 

etäisyyksiä sekä 
tarkistaa kartalta 

koordinaattipisteet. 
Pystyt zoomata karttaa 
hiiren rullalla tai oikean 

reunan palkista. 
Palvelu ohjeistaa sinua 

työkalujen käytössä.
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Saat suurennettua 
kartan myös koko näytön 

kokoiseksi. Lisätietoja 
kartan käyttöön löydät 

Ohjeet-napin takaa.



Metsä kasvaa Metsään.fi-palvelussa

• Puustotietoihin lisätään vuosittain kasvu ja 
toimenpide-ehdotukset.

• Tietoja päivitetään metsänkäyttöilmoitusten ja 
rahoitushakemusten perusteella.

• Palvelun kautta voi ilmoittaa töitä tehdyksi.

• Yhteistyöllä tiedot pysyvät ajan tasalla.
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Tiedot pysyvät ajan tasalla 
yhteistyöllä – ilmoita 

kuviokohtaisesti tehdyt 
toimenpiteet.
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Lähetä virallinen 
metsänkäyttöilmoitus

Metsäkeskukseen  
sähköisesti
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Kemera-hakemus ja toteutusilmoitus

• Voit tehdä itse sähköisen Kemera-hakemuksen
sekä toteutusilmoituksen palvelussa.
• Suostumuksellasi myös toimija voi tehdä ne puolestasi.

• Taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito



Metsäalan toimijat mukana

• SUOSTUMUKSET 
• Anna toimijalle lupa nähdä metsätietosi.

• PALVELUTORI
• Löydä oman alueesi toimijat palveluhaulla.

• TYÖKOHDEILMOITUS 
• Ilmoita metsätyökohteesta, jolle etsit tekijää.

• PALVELUILMOITUS
• Pyydä yhteydenottoa palveluntarjoajilta kun 

olet kiinnostunut metsäalan 
asiantuntijapalveluista, esim. tila-arvion 
teettäminen.
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Saman tiedon äärellä

• Helpota yhteistyötä toimijan kanssa 

antamalla metsätietoihisi siirto- tai 

selailulupa.

• Saman tiedon äärellä yhteistyö on 

helppoa ja tehokasta.

• Sinä päätät, kuka näkee tietosi.
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Palveluun on 
rekisteröitynyt jo yli 580 

palveluntarjoajaa. 
Palvelutorin 

Palveluhakemistossa
näet yritykset, jotka 
toimivat metsätilasi 
sijaintikunnalla tai 
asuinkunnallasi.



6.6.2019

21

Työkohdeilmoitus
on aina 

metsätilakohtainen. 
Ilmoituksen avulla  

voit jakaa yksittäisen 
kuvion tai koko 

metsätilan tiedot 
toimijoille. 

Voit itse myös 
päättää, ketkä 

ilmoituksesi näkevät.



Kirjaa tulot, menot ja matkat 
muistiinpanoihin
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Muistio voi olla metsäpäiväkirjasi
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Palvelua kehitetään 
aktiivisesti
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Ilmakuvat

Toimenpide-
ilmoitukset

Oma kartta

Metsätietojen lataus 
XML-muodossa

Laaja 
kuvioluettelo

Meno- ja 
tuloarviot

Veromuistiinpanot

Uusi iso kartta

Lanseeraus 
metsänomistajat

Toimijat 
mukaan

Metsänkäyttö-
ilmoitukset

Työkohde-
ilmoitukset

Kemera-
hakemukset

2012 2013 2014 2015

Hila

2016 2017

Sähköisen 
asioinnin 

lisääminen

Omien hakemus-
ten seuranta

2018

Luontokohtei-
den laajennus

Avoin 
metsätieto

Asiakaskokemuksen 
parantaminen, kuten Chat



Metsään.fi kehittyy – 2018 

• Metsään.fi-palvelun ulkoasua uudistetaan.

• Palvelusta entistä helppokäyttöisempi.

• Chat-palvelun käyttöönotto kirjautuneiden puolella.

• Suunnitteilla uusia sähköisiä lomakkeita.
• METSO- ja ympäristötuki – metsänomistaja voi ilmaista 

kiinnostuksensa suojeluun

• Hirvivahinkoilmoitus ja -korvaushakemus

• Liittyminen kansalaisen palvelunäkymään.
• Metsäomistuksesi näkyviin omaan Suomi.fi-näkymääsi.
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Tutustu omaan metsääsi!

• Mene osoitteeseen www.metsään.fi

• Kirjaudu palveluun omilla pankkitunnuksillasi, 
mobiilivarmenteella tai sirullisella 
henkilökortilla.

• Anna suostumus toimijoille ja hyödynnä 
palvelua metsäsi hoidossa.

• Palvelu on sinulle maksuton! 
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