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Metsään.fi-toimijapalvelu
Kohtauspaikka sinulle ja asiakkaillesi
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Metsään.fi-palvelun periaatteet 1/2

• Metsään.fi on asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille.

• Sujuvin väylä päästä hyödyntämään Metsäkeskuksen kokoamaa 
metsävaratietoa.

• Metsänomistaja hallinnoi tietojaan metsätietolain mukaisesti ja antaa 
toimijoille suostumuksia omien tietojensa käyttöön. 

• Toimija näkee samat tiedot kuin suostumuksen antanut metsänomistaja. 
Molemmilla on tietojen päivitysoikeus.

• Metsäkeskus päivittää tiedot metsänkäyttöilmoitusten ja Kemera-
hakemusten sekä Metsään.fi-palvelussa jätettyjen toimenpideilmoitusten 
pohjalta. Puusto kasvatetaan ja simuloidaan kerran vuodessa.

6.6.2019

3



Metsään.fi-palvelun periaatteet 2/2

• Metsänomistaja ja toimija voivat tehdä palvelussa 
metsänkäyttöilmoituksia sekä Kemera-rahoitushakemuksia ja –
toteutusilmoituksia (nmh ja tvh).

• Metsänomistaja voi lisäksi tehdä palvelussa työkohde- ja palveluilmoituksia.

• Metsänomistaja ja toimija tunnistautuvat pankkitunnisteilla tai 
mobiilivarmenteella.

• Palvelu on maksuton sekä metsänomistajille että toimijoille.

• Palvelu käytössä suomeksi ja ruotsiksi

• Asiakastuki auttaa arkisin ma-ti klo 8-18, ke-pe klo 8-16. Ruotsinkielinen 
asiakastuki arkisin klo 8-16.

• asiakastuki@metsakeskus.fi, puh. 029 432 409
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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

Metsään.fi-palvelu lukuina



Metsänomistajan suostumuksella 
tiedot käyttöösi
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Metsänomistaja voi 
antaa tilakohtaisesti 

suostumuksia 
useammalle eri 

toimijalle.
Siirtoluvalla toimija 

voi siirtää tietoja 
omaan 

tietojärjestelmäänsä.
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• Toimijat näkyvät metsänomistajalla 
tilan sijainti- ja asuinkunnan mukaan.

• Metsään.fi-palvelussa annettu suostumus 

on toimijan käytössä muutamassa minuutissa.

• Paperinen suostumuslomake →
hallinnollinen päätös.

• Oikotie suostumusten antoon -linkki

• Suostumus on voimassa metsäomistajan 
perumiseen tai omistajavaihdokseen saakka.

Yhteenveto suostumuksista 
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Toimijan etusivu
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Löydä kiinnostavat kohteet

Voit tallentaa hakusi 
suosikeiksi, joita on 

helppo käyttää  
myöhemmin.
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Suosikeilla nopeasti tietoihin
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Metsätilat listana ja kartalla

Näet niiden tilojen 
tiedot, joihin 
olet saanut 

metsänomistajalta 
suostumuksen. 

Voit katsella tiloja listana 
ja näet ne myös kartalla. 

Tiloista voit koostaa 
yhteenvetoja tai viedä 

tiedot 
laskentataulukkoon.



6.6.2019

14

Kartta-aineistolla saat 
näkyviin tilan 

teemoituksia ja myös 
mahdolliset 

luontokohteet.
Voit katsella 

kuviokohtaisesti 
metsänomistajan 

metsätilatietoja hoito-
ja hakkuutöiden osalta. 
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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.
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Vahtipalvelu viestittää kohteista

Vahtipalvelun avulla 
saat sähköpostiisi 

muistutuksen, uusista 
suostumuksista sekä 

ilmoituksista. 
Halutessasi palvelu 

muistuttaa sinua 
myös muokatuista ja 

vanhenevista 
ilmoituksista. Muista 

tallentaa valintasi.
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Oikotie suostumusten antoon
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Luo oikotielinkki, joka on 
helppo jakaa esimerkiksi 

kotisivuilla, lähettää 
sähköpostilla asiakkaille ja 
tallentaa omalle koneelle 

muistiin. 
Linkin kautta 

metsänomistaja ohjautuu 
Metsään.fi-palvelussa
suoraan suostumusten 

antoon organisaatiollesi.
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Voit halutessasi 
määrittää paluulinkin 
eli osoitteen, jonne 

metsänomistaja palaa 
suostumusten 

antamisen jälkeen.
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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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Tulevaisuuden kuva
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• Kokoaa eri julkisista tietolähteistä metsään liittyvät 
tiedot ja näyttää ne metsänomistajalle ja 
metsänomistajan luvalla toimijoille.

• Sähköisen asioinnin kanava Metsäkeskukseen ja 
muille metsäasioista vastaaville julkisille 
viranomaisille.

• Palvelun ympärille syntyy ekosysteemi, jossa 
kaupalliset toimijat luovat täydentäviä palveluita.
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