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468/2012
Laki
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011) 8 §:ään
uusi 2 momentti ja lakiin uusi 13 a § seuraavasti:
8§
Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen
käyttöyhteyden avulla
— — — — — — — — — — — — —
Tietojärjestelmän julkisia tietoja voidaan
teknisen käyttöyhteyden avulla luovuttaa
metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta
hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos maanomistaja on siihen antanut suostumuksen.
13 a §
Teknisen käyttöyhteyden avaamista koskeva
menettely
Teknisen käyttöyhteyden avaamiseen sovelletaan 13 §:ssä säädettyä menettelyä.
Tekninen käyttöyhteys voidaan avata tekemättä 13 §:ssä tarkoitettua tietojenluovutuspäätöstä, jos maanomistaja on antanut suostumuksensa metsäkeskuksen tarjoamassa sähköisessä palvelussa. Edellytyksenä on lisäksi,
HE 12/2012
MmVM 2/2012
EV 57/2012

että rekisterinpitäjä on päätöksellään rekisteröinyt luovutuksensaajan metsäkeskuksen
sähköisen palvelun käyttäjäksi. Luovutuksensaajan rekisteröintiä koskevaan menettelyyn
sovelletaan, mitä 13 §:ssä säädetään tietojen
luovuttamista koskevasta menettelystä. Rekisteröintiä koskevaan päätökseen tulee liittää ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on
velvollinen ilmoittamaan metsäkeskukselle
harjoittamansa elinkeinotoiminnan lopettamisesta tai muusta seikasta, jolla on merkitystä
arvioitaessa luovutuksensaajan oikeutta käsitellä henkilötietoja.
Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään,
tekninen käyttöyhteys voidaan avata, jos rekisterinpitäjä on tehnyt 13 §:ssä tarkoitetun
tietojen luovuttamista koskevan päätöksen
maanomistajan allekirjoittaman kirjallisen
suostumuksen perusteella ja tämän pykälän
2 momentissa tarkoitetun päätöksen luovutuksensaajan rekisteröinnistä metsäkeskuksen
sähköisen palvelun käyttäjäksi.
Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että
maanomistaja saa ennen suostumuksen an-
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tamista tiedot luovutuksensaajalle asetetuista
tietojen käyttöä koskevista ehdoista ja rajoituksista, suostumuksen peruuttamistavasta ja
muista maanomistajan oikeuksien käyttämiseksi tarpeellisista seikoista.
Rekisteröinti tulee peruuttaa, jos luovutuk-

sensaaja ei noudata rekisteröintiä koskevaan
päätökseen liitettyjä ehtoja tai rajoituksia.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2012.
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