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Laki
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011)

10 ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 10 § laissa 1327/2016,
muutetaan 1 §, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §:n 3 momentti, 8 §:n 2 momentti sekä 9 ja

13 a–13 c §,
sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 ja 2 momentti sekä 13 c § laissa 1327/2016, 8 §:n

2 momentti ja 13 b § laissa 110/2016 ja 13 a § laissa 468/2012, sekä
lisätään lakiin uusi 13 d, 13 e ja 14 a § seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään Suomen metsäkeskuksen, jäljempänä metsäkeskus, henkilötieto-
ja sisältävästä metsätietojärjestelmästä ja siinä olevien tietojen käsittelystä. Jollei tässä
laissa toisin säädetä, sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999)
sekä tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

6 §

Rekisterinpitäjä, rekisterinpitoon liittyvät vastuut ja tietojen käsittelyyn oikeutetut

Rekisterinpitäjänä toimii metsäkeskus. Rekisterinpitoon liittyviä tehtäviä hoitavat met-
säkeskuksessa ne toimihenkilöt, jotka voivat käyttää Suomen metsäkeskuksesta annetun
lain 14 §:n nojalla julkista valtaa tehtäviensä hoitamisessa.

Rekisterinpitäjä ratkaisee tietojärjestelmän käyttöoikeuksia koskevat asiat. Käyttöoike-
us voidaan myöntää 4 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitettujen tietojen käsittelyyn sel-
laiselle metsäkeskuksen toimihenkilölle, jolla ei ole oikeutta käyttää julkista valtaa tehtä-
viensä hoitamisessa. Käyttöoikeus voidaan tällöin myöntää myös 4 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettujen tietojen käsittelyyn lukuun ottamatta julkista valtaa sisältäviin tehtä-
viin liittyvien hallintoasioiden käsittelyä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 170/2017
MmVM 11/2017
EV 173/2017
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7 §

Tietojen virheettömyys

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Metsävaratietoja päivitetään metsäkeskuksen hallintoasioiden hoitamisen yhteydessä

saatujen hakemusten ja ilmoitusten perusteella. Lisäksi metsävaratietoja voidaan päivittää
muidenkin metsäkeskukselle toimitettujen tietojen perusteella, jos tiedot eivät metsäkes-
kuksen arvion mukaan sisällä olennaisia puutteita, virheitä tai väärintulkintoja. Rekiste-
rinpitäjä ei vastaa näiden tietojen tai viranomaisilta saatujen tietojen virheettömyydestä.
Rekisterinpitäjä vastaa kuitenkin tietojen oikeellisuudesta siltä osin kuin metsäkeskuksen
toimihenkilö on tarkastanut näiden tietojen oikeellisuuden maastossa tehdyn tarkastuksen
yhteydessä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8 §

Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tietojärjestelmän julkisia tietoja voidaan teknisen käyttöyhteyden avulla luovuttaa

metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos luovu-
tuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja
käyttää sellaisia henkilötietoja.

9 §

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten

Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvää suoramarkki-
nointia varten, ellei maanomistaja ole sitä kieltänyt. Maanomistajan yhteystietojen valin-
taperusteena voidaan käyttää henkilön osoitetta, kotikuntaa, ikää, sukupuolta, äidin- tai
asiointikieltä ja tietoa siitä, minkä ajan kiinteistö on ollut henkilön omistuksessa tai hal-
linnassa. Lisäksi yhteystietojen valintaperusteena voidaan käyttää tilan tai muun alueen
pinta-alaa, sijaintia, pääpuulajia, puuston keskitilavuutta sekä metsänhoitotöitä ja hakkui-
ta koskevia toimenpide-ehdotuksia ja näiden toimenpiteiden ajoitusta. Luovutettavat tie-
dot voidaan ryhmitellä valintaperusteiden mukaan.

Tietojen luovuttaminen on sallittua vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeellisia ilmoitet-
tuun markkinointitarkoitukseen. Tietojen luovuttaminen ei ole sallittua sähköisen viestin-
nän avulla tapahtuvaan suoramarkkinointiin, elleivät tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)
24 luvussa säädetyt edellytykset täyty.

Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimukseen
taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jos henkilötietolain
19 §:ssä säädetyt tietojen käsittelyn edellytykset täyttyvät.

13 a §

Teknisen käyttöyhteyden avaaminen

Teknisen käyttöyhteyden avaamiseen sovelletaan 13 §:ssä säädettyä menettelyä.
Tekninen käyttöyhteys voidaan avata, jos rekisterinpitäjä on päätöksellään rekisteröi-

nyt luovutuksensaajan metsäkeskuksen sähköisen palvelun käyttäjäksi ja hyväksynyt luo-
vutuksensaajan ilmoittaman henkilötietojen käsittelyn perusteen. Päätökseen tulee liittää
ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on velvollinen ilmoittamaan metsäkeskukselle har-
joittamansa elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan lopettamisesta tai muusta seikasta,
jolla on merkitystä arvioitaessa luovutuksensaajan oikeutta käsitellä henkilötietoja.
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Rekisteröinti tulee peruuttaa, jos luovutuksensaaja ei noudata rekisteröintiä koskevaan
päätökseen liitettyjä ehtoja tai rajoituksia.

13 b §

Teknisen käyttöyhteyden avaaminen suostumuksen perusteella

Tekninen käyttöyhteys voidaan avata tekemättä erillistä päätöstä luovutuksensaajan il-
moittaman henkilötietojen käsittelyn perusteen hyväksymisestä, jos maanomistaja on an-
tanut suostumuksensa metsäkeskuksen tarjoamassa sähköisessä palvelussa. Metsäkeskuk-
sen sähköisen palvelun käyttäjäksi rekisteröintiin sovelletaan, mitä 13 a §:ssä säädetään.

Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että maanomistaja saa ennen suostumuksen an-
tamista tiedot luovutuksensaajalle asetetuista tietojen käyttöä koskevista ehdoista ja rajoi-
tuksista, suostumuksen peruuttamistavasta ja muista maanomistajan oikeuksien käyttämi-
seksi tarpeellisista seikoista.

13 c §

Luovutettujen tietojen käyttö

Metsätietojärjestelmästä luovutettuja tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoituk-
seen, johon ne on luovutettu. Tiedot saa luovuttaa edelleen sivulliselle vain, jos siitä sää-
detään laissa tai siihen on maanomistajan suostumus taikka jos metsäkeskus on tietojen
luovuttamista koskevassa päätöksessään antanut siihen nimenomaisen luvan. Metsäkes-
kus ei saa antaa lupaa metsätietojärjestelmän alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikke-
avaan tietojen käsittelyyn.

13 d §

Ympäristötiedon luovuttaminen

Metsätietojärjestelmästä saa antaa ympäristötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai
sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Ympäristö-
tiedot voidaan tällöin luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. Ympäristötiedoilla
tarkoitetaan:

1) metsiä ja muuta ympäristöä ja sen osa-alueita koskevia tietoja sekä tietoja tekijöistä,
jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa ympäristön osa-alueisiin;

2) niitä suunnitelmia, sopimuksia sekä tietoja hallinnollisista ja muista toimenpiteistä
ja toimista, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa metsiin ja muuhun ympäristöön, niiden
osa-alueisiin ja tekijöihin;

3) tietoja 2 kohdassa tarkoitettuihin suunnitelmiin, sopimuksiin sekä hallinnollisiin ja
muihin toimenpiteisiin ja toimiin liittyvistä kustannushyöty- ja muista taloudellisista ana-
lyyseistä ja oletuksista; sekä

4) tietoja kulttuurikohteiden ja rakennetun ympäristön tilasta siltä osin kuin niihin vai-
kuttavat ympäristön osa-alueiden tila tai 2 kohdassa mainitut suunnitelmat, sopimukset
taikka hallinnolliset ja muut toimenpiteet ja toimet.

Tiedon pyytäjän ei tarvitse perustella pyyntöään. Tällöin pyydettyjä ympäristötietoja ei
saa yksilöidä luonnollisen henkilön nimen, osoitteen, muun yhteystiedon tai henkilötun-
nuksen perusteella. Sillä, jolle on avattu tekninen käyttöyhteys metsätietojärjestelmään
maanomistajan suostumuksen perusteella, on oikeus luovuttaa 1 momentissa tarkoitettuja
ympäristötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla edelleen sivulliselle.
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13 e §

Tietojen saaminen Verohallinnolta

Metsäkeskuksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada pyynnöstä Verohal-
linnolta julkisten hallintotehtävien hoitamista varten seuraavat tiedot:

1) kuolinpesän asianhoitajan nimi, henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus sekä yh-
teystiedot;

2) maanomistajan nimi, henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus sekä tieto maanomis-
tajan harjoittaman toiminnan oikeudellisesta muodosta;

3) kiinteistön hallintaoikeuden haltijan nimi, henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus
sekä tieto hallintaoikeuden haltijan harjoittaman toiminnan oikeudellisesta muodosta;

4) kiinteistön yhteisomistajien muodostaman verotusyhtymän yritys- ja yhteisötunnus;
sekä

5) puolisoiden yhdessä harjoittamaan metsätalouteen kuuluvan kiinteistön osalta puo-
lisoiden yhteinen yritys- ja yhteisötunnus.

Metsäkeskuksella on oikeus saada edellä mainitut tiedot maksutta. Tiedot voidaan luo-
vuttaa metsäkeskukselle teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai muutoin sähköisesti.

14 a §

Luovutuksensaajan informointi

Luovutettaessa ympäristötietoja 13 d §:n nojalla luovutuksensaajaa tulee informoida
siitä, että henkilötietojen suojaa koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi, jos ympäris-
tötietoja yhdistetään luonnollisia henkilöitä koskeviin tietoihin.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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