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Laki
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

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

8 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 66/2018, sekä
muutetaan 1, 6, 9, 13, 13 a, 13 b, 13 d ja 13 e §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § laissa

88/2019, 6 § laeissa 1327/2016 ja 66/2018, 9 § laeissa 66/2018 ja 88/2019, 13 § osaksi
laissa 88/2019 sekä 13 a, 13 b, 13 d ja 13 e § laissa 66/2018, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Tässä laissa säädetään Suomen metsäkeskuksen, jäljempänä metsäkeskus, henkilötieto-
ja sisältävästä metsätietojärjestelmästä ja siinä olevien tietojen käsittelystä. Henkilötieto-
jen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä
sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (ylei-
nen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus, ja tietosuojalaissa (1050/2018). Jollei tässä laissa
toisin säädetä, tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen sovelletaan vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Tiedonhallintaan ja tieto-
järjestelmän käyttöön sovelletaan, jollei tässä laissa toisin säädetä, julkisen hallinnon tie-
donhallinnasta annettua lakia (906/2019) siltä osin kuin lakia sovelletaan itsenäisiin julki-
soikeudellisiin laitoksiin. Tietojen antamiseen digitaalisen palvelun avulla sovelletaan di-
gitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia (306/2019).

6 §

Rekisterinpito ja Ruokaviraston tiedonsaantioikeus

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.

Ruokavirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada metsätietojärjestel-
mästä tiedot, jotka ovat välttämättömiä virastolle laissa säädettyjen tehtävien hoitamises-
sa.
HE 133/2020
MmVM 5/2021
EV 49/2021
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9 §

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten

Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvää suoramarkki-
nointia varten tai mielipide- ja markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin
osoitteellisiin lähetyksiin, ellei maanomistaja ole sitä kieltänyt. Suoramarkkinointia var-
ten maanomistajan yhteystietojen valintaperusteena voidaan käyttää henkilön osoitetta,
kotikuntaa, ikää, sukupuolta, äidin- tai asiointikieltä ja tietoa siitä, minkä ajan kiinteistö
on ollut henkilön omistuksessa tai hallinnassa. Lisäksi suoramarkkinointia varten yhteys-
tietojen valintaperusteena voidaan käyttää kiinteistön tai muun alueen pinta-alaa, sijaintia,
pääpuulajia, puuston keskitilavuutta sekä metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevia toimenpi-
de-ehdotuksia ja näiden toimenpiteiden ajoitusta.

Yhteismetsälain (109/2003) 48 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen henkilöi-
den yhteystiedot voidaan luovuttaa suoramarkkinointia varten tai mielipide- ja markkina-
tutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, ellei henkilö
sitä ole kieltänyt. Suoramarkkinointia varten yhteystietojen valintaperusteena voidaan
käyttää yhteismetsän alueen, yhteismetsän osakaskunnan kiinteistön tai niihin kuuluvan
muun alueen pinta-alaa, sijaintia, pääpuulajia, puuston keskitilavuutta sekä metsänhoito-
töitä ja hakkuita koskevia toimenpide-ehdotuksia ja näiden toimenpiteiden ajoitusta.

Tietojen luovuttaminen on sallittua vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeellisia ilmoitet-
tuun 1 ja 2 momentissa mainittuun käyttötarkoitukseen. Luovutettavat tiedot voidaan ryh-
mitellä valintaperusteiden mukaan. Tietojen luovuttaminen ei ole sallittua sähköisen vies-
tinnän avulla tapahtuvaan suoramarkkinointiin, elleivät sähköisen viestinnän palveluista
annetun lain (917/2014) 24 luvussa säädetyt edellytykset täyty.

13 §

Tietojen luovuttaminen ja sitä koskeva menettely

Tietojen luovuttamista haetaan kirjallisesti metsäkeskukselta.
Tietojen luovuttamista koskevaan päätökseen on liitettävä tietojen suojaamiseksi tar-

peelliset tietojen käytön ehdot ja rajoitukset.

13 a §

Digitaalista palvelua ja teknisen rajapinnan avaamista koskevat päätökset yksityiselle

Metsäkeskuksen on tehtävä päätös luovutuksensaajan hyväksymisestä metsäkeskuksen
digitaalisen palvelun käyttäjäksi (rekisteröintipäätös), jos tietoja annetaan katseluyhtey-
den avulla tai muuten sähköisesti toistuvasti metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta
hyväksyttävää yksityistä käyttötarkoitusta varten. Rekisteröintipäätös on tehtävä myös
luovutettaessa julkisia henkilötietoja mainittuun tarkoitukseen teknisen rajapinnan avulla.

Pääsy maanomistajan tietoihin edellyttää 1 momentissa säädetyn lisäksi metsäkeskuk-
sen päätöstä henkilötietojen käsittelyn perusteen hyväksymisestä kunkin maanomistajan
osalta. Päätöstä ei ole tarpeen tehdä, jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on maan-
omistajan sähköisesti metsäkeskukselle antama suostumus.

Rekisteröintipäätökseen tulee liittää ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on velvolli-
nen ilmoittamaan metsäkeskukselle harjoittamansa elinkeinotoiminnan tai muun toimin-
nan lopettamisesta, asiakassuhteen päättymisestä tai muusta seikasta, jolla on merkitystä
arvioitaessa luovutuksensaajan oikeutta käsitellä henkilötietoja.

Rekisteröinti tulee peruuttaa, jos luovutuksensaaja ei noudata rekisteröintipäätökseen
liitettyjä ehtoja tai rajoituksia. Pääsy maanomistajan tietoihin tulee ilman eri päätöstä es-
tää, jos metsäkeskuksella on syytä epäillä henkilötietojen käsittelyn perusteen olemassa-
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oloa maanomistajalta saamansa ilmoituksen perusteella. Luovutuksensaajan kuulemisen
jälkeen metsäkeskuksen tulee päättää rekisteröinnin jatkamisesta tai peruuttamisesta.

13 b §

Tietojen luovuttaminen digitaalisen palvelun avulla yksityiselle

Katseluyhteyden avulla tai muuten sähköisesti toistuvasti tapahtuvan tietojen luovutta-
misen edellytyksenä on, että tietojen luovuttamisen yhteydessä selvitetään tietojen käyt-
tötarkoitus ja että palvelussa tunnistetaan automaattisesti poikkeava tietojen luovuttami-
nen.

13 d §

Ympäristötiedon luovuttaminen

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 §:n 2 mo-
mentissa ja 16 §:n 3 ja 4 momentissa sekä tämän lain 13, 13 a ja 13 b §:ssä säädetään, met-
sätietojärjestelmän julkisia ympäristötietoja saa luovuttaa ilman, että tiedon pyytäjä perus-
telee pyyntöään. Ympäristötiedoilla tarkoitetaan:

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

2) suunnitelmia, sopimuksia sekä tietoja hallinnollisista ja muista toimenpiteistä ja toi-
mista, 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 kustannushyötyanalyyseistä sekä muista ta-
loudellisista analyyseistä ja oletuksista; sekä

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

Pyydettyjä ympäristötietoja ei saa yksilöidä luonnollisen henkilön nimen, osoitteen,
muun yhteystiedon tai henkilötunnuksen perusteella. Ympäristötietoja voidaan julkaista
yleisessä tietoverkossa. Ympäristötietoja saa luovuttaa edelleen.

13 e §

Tietojen saaminen Verohallinnolta

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

1) kuolinpesän asianhoitajan nimi, henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhte-
ystiedot;

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.
————

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2021.
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Tämän lain 9 §:n 2 momenttia sovelletaan vasta kuuden kuukauden kuluttua lain voi-
maantulosta. Sitä ennen metsäkeskuksen on huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada
tiedon oikeudesta kieltää yhteystietojensa luovutus mainitussa momentissa mainittuihin
tarkoituksiin.

Metsäkeskuksen on saatettava teknistä käyttöyhteyttä koskevat tietojenluovutukset tä-
män lain mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Helsingissä 4.6.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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