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Puhelin nro
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Rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus (Henkilötietolaki (523/1999) 8 § 1 mom 1 kohta)

Rekisteröidyn toimeksianto tai sellaisen sopimuksen täytäntöön paneminen, jossa rekisteröity on osallisena(Henkilötietolaki 8 § 1 mom 2 kohta)

Asiakas- tai palvelusuhde, jäsenyys tai muu näihin verrattava suhde, jonka vuoksi rekisteröidyllä on asiallinen yhteys tietojen pyytäjän toimintaan. 
Tietoja ei saada luovuttaa jäsenyyden perusteella sellaiselle yhteisölle, joka harjoittaa liiketoimintaa. (Henkilötietolaki 8 § 1 mom 5 kohta, 
Metsätietolaki (419/2011) 10 § 2 mom)

Koealatietojen luovuttaminen kaukokartoitusaineistojen puustotulkintaa varten. Tietoja voidaan käyttää vain sellaisten metsien puustotulkinnassa, 
joita koskevien tietojen käsittelyyn tietopyynnön esittäjällä on henkilötietolain tai metsätietolain mukainen peruste. (Metsätietolaki 12 §)

Muu peruste, mikä?

Tietojen antamistapa ja toivottu toimitusaika Kopiona Sähköisessä muodossaTulosteena

Liitteet Rekisteriseloste Muut liitteet, mitkä?

TIEDONLUOVUTUSPYYNTÖ                                                                    
Pyyntö saada luonnolliseen henkilöön liittyviä metsävaratietoja (henkilötietoja) 
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Paikka PäiväysPäiväys ja allekirjoitus

Tietojen pyytäjän allekirjoitus 
ja nimen selvennys

Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen alue, jolle tietopyyntö osoitetaan



Tiedonluovutuspyyntö 
  
Tietopyyntölomakkeella pyydetään luonnolliseen henkilöön liittyviä metsävaratietoja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. 
Luonnolliseen henkilöön liittyviä metsätietoja koskeva tietopyyntö on aina tehtävä kirjallisesti. Tämän lomakkeen käyttäminen helpottaa 
hakemuksen laatimista ja nopeuttaa tietopyynnön käsittelyä. 
  
Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen rekistereissä olevien tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen sekä luovuttamiseen sovelletaan lakia 
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä eli metsätietolakia (419/2011), henkilötietolakia (523/1999) sekä lakia viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta eli julkisuuslakia (621/1999). 
  
Täyttöohje 
  
1. Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen alue, jolle tietopyyntö osoitetaan 
  
Metsätietoja pyydetään Metsäkeskuksen toimivaltaiselta alueelta. Kukin alue ratkaisee omaa toimialuettaan koskevat tietopyynnöt. 
  
2. Tietojen pyytäjä 
  
Pyydettäessä luonnolliseen henkilöön liittyviä metsätietoja, joiden käsittelyyn sovelletaan metsätietolakia ja henkilötietolakia, on aina ilmoitettava 
tietopyynnön esittäjä. 
  
3. Laskutustiedot 
  
Tietojen pyytäjän osoite on myös laskutusosoite, ellei tietopyynnössä toisin mainita. Tietojen luovutus on yleensä maksullista. Perittävistä 
maksuista määrätään Suomen metsäkeskuksen Julkisen palvelujen suoritteiden maksullisuudesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksessa (1417/2011). 
  
4. Luettelo pyydettävistä tiedoista 
  
Tiedot yksilöidään lomakkeella tai erillisellä liitteellä siten, että Metsäkeskus voi selvittää, mitä tietoja tai asiakirjoja tietopyyntö koskee. 
  
5. Tietojen käsittelyn peruste 
  
Pyydettäessä luonnolliseen henkilöön liittyviä metsätietoja, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi 
tarpeelliset seikat. 
  
Luonnollisen henkilön metsätietoja voidaan luovuttaa henkilötietolaissa ja metsätietolaissa säädetyillä perusteilla. Tietojen pyytäjällä on siis oltava 
näihin lakeihin perustuva oikeus käsitellä luonnollisen henkilön metsätietoja. 
  
6. Henkilötunnuksen käsittelyn peruste 
  
Jos pyydetään henkilötunnusta, siihen oikeuttava peruste on esitettävä. 
  
Henkilötunnuksen käsittelyn perusteista säädetään henkilötietolain 13 §:ssä. Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla 
suostumuksella tai jos käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää: 

1) laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi; 
2) rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi; tai 
3) historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten. 

  
7. Tietojen käyttötarkoitus 
  
Tietopyynnössä on esitettävä selvitys pyydettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien metsätietojen käyttötarkoituksesta ja tietojen tarpeellisuudesta 
ilmoitetun käyttötarkoitusten kannalta (Henkilötietolaki 6, 7 ja 9 §, Julkisuuslaki 13 §): 
  
8. Muualta hankittavat henkilötiedot 
  
Selvitys mahdollisista muualta hankittavista henkilötiedoista (luonnolliseen henkilöön liittyvistä metsätiedoista) ja siitä aiotaanko niitä yhdistää nyt 
pyydettäviin tietoihin sekä millä edellytyksillä tämä voidaan tehdä (Henkilötietolaki 8, 12, 14 -16 §). 
  
9. Tietojen suojaustapa 
  
Selvitys teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä metsätietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti 
tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä (Henkilötietolaki 32 §). 
Esimerkkinä tästä ovat tietojen suojaaminen ulkopuolisilta ja käyttöoikeuksien rajaaminen organisaation sisällä. 
  
10. Tietojen antamistapa ja toivottu toimitusaika 
  
Tietojen pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen toimitustapa ja sähköisesti toimitettavien tietojen osalta tiedostomuoto. Tietojen toivottu toimitusaika 
tarkoittaa päivämäärää, jolloin tietojen pyytäjä toivoo saavansa tiedot käyttöönsä. 
  
11. Liitteet 
  
Tiedon pyytäjän on liitettävä tietopyyntöön henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, jos tiedot on tarkoitus tallettaa niiden pyytäjän 
henkilörekisteriin kestoltaan pitempiaikaista käyttötarkoitusta varten (Metsätietolaki 13 §). Jos tietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn 
antamaan suostumukseen, on suostumuksen olemassaolosta ja sisällöstä esitettävä selvitys. 
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Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen alue, jolle tietopyyntö osoitetaan
Tiedonluovutuspyyntö
 
Tietopyyntölomakkeella pyydetään luonnolliseen henkilöön liittyviä metsävaratietoja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Luonnolliseen henkilöön liittyviä metsätietoja koskeva tietopyyntö on aina tehtävä kirjallisesti. Tämän lomakkeen käyttäminen helpottaa hakemuksen laatimista ja nopeuttaa tietopyynnön käsittelyä.
 
Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen rekistereissä olevien tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen sekä luovuttamiseen sovelletaan lakia Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä eli metsätietolakia (419/2011), henkilötietolakia (523/1999) sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslakia (621/1999).
 
Täyttöohje
 
1. Suomen metsäkeskuksen Julkisten palvelujen alue, jolle tietopyyntö osoitetaan
 
Metsätietoja pyydetään Metsäkeskuksen toimivaltaiselta alueelta. Kukin alue ratkaisee omaa toimialuettaan koskevat tietopyynnöt.
 
2. Tietojen pyytäjä
 
Pyydettäessä luonnolliseen henkilöön liittyviä metsätietoja, joiden käsittelyyn sovelletaan metsätietolakia ja henkilötietolakia, on aina ilmoitettava tietopyynnön esittäjä.
 
3. Laskutustiedot
 
Tietojen pyytäjän osoite on myös laskutusosoite, ellei tietopyynnössä toisin mainita. Tietojen luovutus on yleensä maksullista. Perittävistä maksuista määrätään Suomen metsäkeskuksen Julkisen palvelujen suoritteiden maksullisuudesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1417/2011).
 
4. Luettelo pyydettävistä tiedoista
 
Tiedot yksilöidään lomakkeella tai erillisellä liitteellä siten, että Metsäkeskus voi selvittää, mitä tietoja tai asiakirjoja tietopyyntö koskee.
 
5. Tietojen käsittelyn peruste
 
Pyydettäessä luonnolliseen henkilöön liittyviä metsätietoja, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat.
 
Luonnollisen henkilön metsätietoja voidaan luovuttaa henkilötietolaissa ja metsätietolaissa säädetyillä perusteilla. Tietojen pyytäjällä on siis oltava näihin lakeihin perustuva oikeus käsitellä luonnollisen henkilön metsätietoja.
 
6. Henkilötunnuksen käsittelyn peruste
 
Jos pyydetään henkilötunnusta, siihen oikeuttava peruste on esitettävä.
 
Henkilötunnuksen käsittelyn perusteista säädetään henkilötietolain 13 §:ssä. Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella tai jos käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää:
1) laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi;
2) rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi; tai
3) historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten.
 
7. Tietojen käyttötarkoitus
 
Tietopyynnössä on esitettävä selvitys pyydettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien metsätietojen käyttötarkoituksesta ja tietojen tarpeellisuudesta ilmoitetun käyttötarkoitusten kannalta (Henkilötietolaki 6, 7 ja 9 §, Julkisuuslaki 13 §):
 
8. Muualta hankittavat henkilötiedot
 
Selvitys mahdollisista muualta hankittavista henkilötiedoista (luonnolliseen henkilöön liittyvistä metsätiedoista) ja siitä aiotaanko niitä yhdistää nyt pyydettäviin tietoihin sekä millä edellytyksillä tämä voidaan tehdä (Henkilötietolaki 8, 12, 14 -16 §).
 
9. Tietojen suojaustapa
 
Selvitys teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä metsätietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä (Henkilötietolaki 32 §). Esimerkkinä tästä ovat tietojen suojaaminen ulkopuolisilta ja käyttöoikeuksien rajaaminen organisaation sisällä.
 
10. Tietojen antamistapa ja toivottu toimitusaika
 
Tietojen pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen toimitustapa ja sähköisesti toimitettavien tietojen osalta tiedostomuoto. Tietojen toivottu toimitusaika tarkoittaa päivämäärää, jolloin tietojen pyytäjä toivoo saavansa tiedot käyttöönsä.
 
11. Liitteet
 
Tiedon pyytäjän on liitettävä tietopyyntöön henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, jos tiedot on tarkoitus tallettaa niiden pyytäjän henkilörekisteriin kestoltaan pitempiaikaista käyttötarkoitusta varten (Metsätietolaki 13 §). Jos tietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on suostumuksen olemassaolosta ja sisällöstä esitettävä selvitys.
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