
 1417/2011
 

 

3

Liite 1 

 
 
Suomen metsäkeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet 
 
1) metsälain 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa
 
2) metsälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakkuu- ja uudistamissuunnitelma 
 
3) metsälain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvauspäätös kotitarvepuun ottoa koskevista 
rajoituksista 
 
4) metsälain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoi-
tuksen tekemiselle säädetystä määräajasta, jos kyseessä on äkillinen huomattava metsätuho 
 
5) metsälain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluvelvoite ja 2 momentissa tarkoitettu 
päätös vakuuden asettamisesta 
 
6) metsälain 16 a §:ssä tarkoitetun väliaikaisen käsittelykiellon antaminen ja väliaikaista kä-
sittelykieltoa koskevan päätöksen poistaminen 
 
7) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996), jäljempänä rahoitus-
laki, tarkoitetut päätökset lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteen 2 kohdassa 3 ja 4 tarkoi-
tettuja päätöksiä 
 
8) kestävän metsätalouden rahoituslaissa (544/2007) tarkoitetut päätökset
 
9) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varojen hoito 
lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ja lain 19 §:ssä tarkoitettu ilmoitus yhdistysre-
kisteriin 
 
10) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen huo-
mautus ja 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoittava päätös 
 
11) metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen (1227/1998) 10 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset 
Verohallitukselle ja verovirastolle 
 
12) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991) 9 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu päätös 
 
13) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun asetuksen (1046/1991) 2 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu ilmoitus maanomistajalle, 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu tiedoksianto, 
4 §:ssä tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto sekä 
5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen teettämiskustannusten takaisinperintä 
 
14) metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta annetun asetuksen 
(1045/1991) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu Metsäntutkimuslaitoksen avustaminen 
 
15) riistavahinkolaissa (105/2009) tarkoitettujen metsävahinkoja koskevien korvauspäätösten 
tekeminen 
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16) maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/1995) 16 a §:n 2 momentissa tarkoitettu 
panttivelkojalle toimitettava tieto hakkuu- tai metsänkäyttöilmoituksesta 
 
17) kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu 
esitys kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä 
 
18) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 14 a §:ssä tarkoitettu Elintarvi-
keturvallisuusviraston avustaminen 
 
19) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10 a §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu lausunto 
 
20) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 28 a §:n 2 
momentissa tarkoitettu lausunto 
 
21) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä tarkoitettu henkilörekisterin tietojen antaminen tar-
kistettavaksi, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin 
tiedot, on kulunut enemmän kuin yksi vuosi; rekisterin tiedoilla tarkoitetaan tässä metsätieto-
järjestelmässä olevia asianomaista rekisteröityä koskevia tietoja 
 
22) tietojen luovuttaminen viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle, silloin kun laissa on 
säädetty kyseiselle taholle oikeus tietojen saamiseen maksutta 
 
23) Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa laissa (419/2011, jäljempänä 
metsätietolaki) tarkoitettujen metsävaratietojen luovuttaminen Metsäntutkimuslaitokselle tie-
teellistä tutkimusta tai tilastollista tarkoitusta varten 
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Liite 2 
 
Suomen metsäkeskuksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittä-
vät maksut 
 

MAKSUTAULUKKO 
 
Suorite 
 

Maksu 

1) metsälain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeuksen myöntämi-
nen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta 
 

80,00 euroa

2) metsälain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskir-
jauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 
 

100,00 euroa

3) rahoituslain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeus-
kirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 
 

100,00 euroa

4) rahoituslain mukaista lainahakemusta koskeva rahoituspäätös; maksu 
osakaskiinteistöä tai rahoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiin-
teistökokonaisuutta kohden 
 

50,00 euroa

5) yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen (163/2003) 1 §:n 
1 momentissa tarkoitettu ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille osakas-
kunnan ensimmäisestä kokouksesta, jos yhteismetsä on merkitty kiin-
teistörekisteriin; maksu osakasta kohden 
 

10,00 euroa

6) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
metsänhoitoyhdistyksen toimialueen rajojen vahvistaminen 
 

130,00 euroa

7) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tu päätös metsänhoitomaksusta vapautumisesta

I vyöhyke* 5,00 euroa/ha
II vyöhyke 3,00 euroa/ha
III vyöhyke 1,00 euroa/ha
IV vyöhyke 0,50 euroa/ha

100 hehtaariin asti 
ja tämän ylimene-

viltä hehtaareilta 
50 % edellä maini-
tuista hehtaarikoh-
taisista maksuista; 

kokonaismaksu 
voi kuitenkin olla 

enintään 
10 000,00 euroa 
Suomen metsä-

keskuksen alueyk-
sikköä kohden

* Vyöhykkeillä tarkoitetaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja 
vyöhykkeitä 
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8) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu metsänhoitoyhdistyksen vararahaston varojen käyttöä koskeva lupa-
päätös 
 

50,00 euroa

9) puutavaranmittauslain (364/1991) 24 §:ssä tarkoitettu todistus suulli-
sesta pyynnöstä virallisen puutavaranmittauksen toimittamiseksi 
 

10,00 euroa

10) puutavaranmittauslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu todistus 
suullisesta pyynnöstä puutavaramittausta koskevan asian saattamiseksi 
mittauslautakunnan ratkaistavaksi 
 

10,00 euroa

11) riistavahinkolaissa tarkoitetun metsävahingon arvioiminen maini-
tussa laissa säädetyllä tavalla 

-enintään 1 hehtaariin saakka perusmaksuna, 100,00 euroa
-jonka lisäksi 1 hehtaaria ylittävältä osalta 5 hehtaariin saakka jo-
kaiselta alkavalta hehtaarilta 50,00 euroa/ha
-ja edellisten lisäksi 5 hehtaaria ylittävältä osalta jokaiselta alkaval-
ta hehtaarilta 

 
30,00 euroa/ha

12) metsälain 14 c §:ssä tarkoitettu ennakkotieto lain 10 §:n 2 ja 3 mo-
mentissa tarkoitetusta erityisen tärkeästä elinympäristöstä 
 

200,00 euroa

13) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön 
vahvistaminen 
 

200,00 euroa

14) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön 
muutoksen vahvistaminen 
 

75,00 euroa

15) ote yhteismetsälain 48 §:ssä tarkoitetusta rekisteristä
 

10,00 euroa

16) varainsiirtoverolain (931/1996) 13 §:n 1 kohdassa tarkoitettu todis-
tus 
 

100,00 euroa

17) yhteisaluelain (758/1989) 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
yhteisen alueen muuttamista yhteismetsälain mukaiseksi yhteismetsäksi 
koskevan päätöksen vahvistaminen 
 

75,00 euroa

18) metsätietolain 11 §:ssä tarkoitettu metsävaratietojen luovuttaminen 
historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka opinnäytetyön tekemistä 
varten 

Perusmak-
su/luovutus 

100,00 euroa 
 

Lisämaksu
0,30 euroa hehtaa-
rilta 100 hehtaariin 

asti ja tämän yli-
meneviltä hehtaa-

reilta 0,15 euroa 
hehtaarilta 

19) metsätietolain 13 §:ssä tarkoitettu metsävaratietojen luovuttaminen
 
 

Perusmak-
su/luovutus

100,00 euroa
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a) yhteystietojen luovuttaminen suoramarkkinointia, mielipide- ja 
markkinatutkimusta tai muita näihin rinnastettavia osoitteellisia lähe-
tyksiä varten (metsätietolain 9 §:n 1 ja 4 momentissa ja, jos tutkimuksen 
tekijä tai sen rahoittaja harjoittaa liiketoimintaa, mainitun lain 11 §:n 2 
momentissa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus) 
  
b) yhteystietojen ja metsävaratietojen luovuttaminen suoramarkkinoin-
tia (metsätietolain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttötarkoitus) tai 
henkilötietolaissa säädettyä käyttötarkoitusta varten 
  
 
 
 
 
 
 
c) metsävaratietojen luovuttaminen ilman maanomistajan yhteystietoja 
suoramarkkinointia (metsätietolain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyt-
tötarkoitus) tai henkilötietolaissa säädettyä käyttötarkoitusta varten 
 
 
 
 
d) koealatietojen luovuttaminen kaukokartoitusaineistojen puustotulkin-
taa varten (metsätietolain 12 §:ssä säädetty käyttötarkoitus) 
 
e) tietojen luovuttaminen viranomaiselle tai viranomaistehtäviä hoita-
valle taholle muutoin kuin teknisen käyttöyhteyden avulla laissa sääde-
tyn tai lain nojalla määrätyn tehtävän tai velvoitteen hoitamista varten 
(henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu tietojen käyt-
tötarkoitus). 
 
 
f) tietojen luovuttaminen viranomaiselle muutoin kuin teknisen käyt-
töyhteyden avulla suunnittelu- ja selvitystehtävien hoitamista varten 
(henkilötietolain 16 §:ssä tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus) 
 
 

Lisämaksu
0,10 euroa/yhden 

maanomistajan yh-
teystiedot 

 
 

 
0,10 euroa/yhden 

maanomistajan yh-
teystiedot 

+ 0,30 euroa heh-
taarilta 100 heh-
taariin asti ja tä-

män ylimeneviltä 
hehtaareilta 0,15 
euroa hehtaarilta 

 
0,30 euroa hehtaa-
rilta 100 hehtaariin 

asti ja tämän yli-
meneviltä hehtaa-

reilta 0,15 euroa 
hehtaarilta 

 
15,00 euroa/koeala 

 
 

0,30 euroa hehtaa-
rilta 100 hehtaariin 

asti ja tämän yli-
meneviltä hehtaa-

reilta 0,15 euroa 
hehtaarilta 

 
0,30 euroa hehtaa-
rilta 100 hehtaariin 

asti ja tämän yli-
meneviltä hehtaa-

reilta 0,15 euroa 
hehtaarilta 

20) henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettu henkilörekisterin tietojen anta-
minen tarkistettavaksi, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai 
tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi 
vuosi; rekisterin tiedoilla tarkoitetaan tässä metsätietojärjestelmässä 
olevia asianomaista rekisteröityä koskevia tietoja 
 

50,00 euroa/kerta
 
 

21) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
 
 
 

Perusmak-
su/luovutus

100,00 euroa 
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a) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisten tietojen luovuttaminen 
(muut kuin henkilötiedot eli esimerkiksi yhteisöt, säätiöt ja kunnat) 
 
 
 
 
 
b) sellaisen tietoaineiston tuottaminen, josta yksittäistä henkilöä koske-
vat tiedot eivät ole tunnistettavissa (kts. metsätietolain 4 §:n 2 momen-
tin viimeinen virke ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 21 §) 
 

Lisämaksu
0,30 euroa hehtaa-
rilta 100 hehtaariin 

asti ja tämän yli-
meneviltä hehtaa-

reilta 0,15 euroa 
hehtaarilta 

 
0,50 euroa hehtaa-

rilta 
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