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Metsätaloudesta mallia luonnonraaka-
aineiden kaupalliseen keruuseen?

• Metsätaloudessa on erittäin tehokkaat raaka-
aineen hankintaketjut
• Hioutuneet vuosien saatossa ja kokemuksen karttuessa.

• Kehittyneet digitaaliset palvelut kattavat koko hankintaketjun.

• Asiakkuus on avainasemassa
• Metsänomistaja on tavoitettava.

• Toiminta lähtee asiakkaasta, ei metsästä!
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Metsätaloudesta apua luonnonraaka-
aineiden kaupalliseen keruuseen?

• Verkostoituminen 
• Metsäalantoimijat

• Metsäpalveluyrittäjät

• Yhteistyöstä oltava molemmille hyötyä.

• ”Yhdenluukun palvelua”

• Digitaaliset palvelut
• Paljon eri palveluja joita voi hyödyntää.
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Metsään.fi-toimijapalvelu
Kohtauspaikka sinulle ja asiakkaillesi
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Metsään.fi-palvelun periaatteet 1/2

• Metsään.fi on asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille.

• Sujuvin väylä päästä hyödyntämään Metsäkeskuksen kokoamaa 
metsävaratietoa.

• Metsänomistaja hallinnoi tietojaan metsätietolain mukaisesti ja antaa 
toimijoille suostumuksia omien tietojensa käyttöön. 

• Toimija näkee samat tiedot kuin suostumuksen antanut metsäomistaja. 
Molemmilla on tietojen päivitysoikeus.

• Metsäkeskus päivittää tiedot metsänkäyttöilmoitusten ja Kemera-
hakemusten sekä Metsään.fi-palvelussa jätettyjen toimenpideilmoitusten 
pohjalta. Puusto kasvatetaan ja simuloidaan kerran vuodessa.
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Metsään.fi-palvelun periaatteet 2/2

• Metsänomistaja ja toimija voivat tehdä palvelussa 
metsänkäyttöilmoituksia sekä Kemera-rahoitushakemuksia ja –
toteutusilmoituksia (nmh ja tvh).

• Metsänomistaja voi lisäksi tehdä palvelussa työkohde- ja palveluilmoituksia.

• Metsänomistaja tunnistautuu pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteella, 
toimija Katso-tunnisteilla.

• Metsänomistajille ja toimijoille maksuton

• Palvelu käytössä suomeksi ja ruotsiksi

• Asiakastuki auttaa arkisin ma-ti klo 8-18, ke-to klo 8-16. Ruotsinkielinen 
asiakastuki arkisin klo 8-16.
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10,8 milj.hehtaaria metsätietoa palvelussa

73 300 metsänomistajaa on käynyt palvelussa 

379 toimijayritystä palvelussa mukana

2 000 toimijaa käyttää palvelua

2,8 miljoonaa ha toimijoiden saatavilla

309 000 suostumusta toimijoiden saatavilla

Metsään.fi-palvelu lukuina
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Suostumus avaa tiedot käyttöösi

Metsänomistaja voi 
antaa tilakohtaisesti 

suostumuksia 
useammalle eri 

toimijalla.
Siirtoluvalla toimija 

voi siirtää tietoja 
omaan 

tietojärjestelmäänsä.
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Karttatasoilla näkyviin 
tilan teemoituksia ja 

myös mahdolliset 
luontokohteet.

Voit katsella 
kuviokohtaisesti 

metsänomistajan 
metsätilatietoja hoito-
ja hakkuutöiden osalta. 



Tulevaisuuden kuva
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• Kokoaa eri julkisista tietolähteistä metsään liittyvät 
tiedot ja näyttää ne metsänomistajalle ja 
metsänomistajan luvalla toimijoille.

• Sähköisen asioinnin kanava Metsäkeskukseen ja 
muille metsäasioista vastaaville julkisille 
viranomaisille.

• Palvelun ympärille syntyy ekosysteemi, jossa 
kaupalliset toimijat luovat täydentäviä palveluita.



Palvelua kehitetään aktiivisesti
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Ilmakuvat

Toimenpide-
ilmoitukset

Oma kartta

Metsätietojen lataus 
XML-muodossa

Laaja 
kuvioluettelo

Meno- ja 
tuloarviot

Veromuistiinpanot

Uusi iso kartta

Lanseerataan 
metsänomistajille

Toimijat 
mukaan

Metsänkäyttö-
ilmoitukset

Työkohde-
ilmoitukset

Kemera-
hakemukset

2012 2013 2014 2015

Luontokohteiden 
laajennus

2016 2017

Sähköisen asioinnin 
monipuolistaminen

Omien hakemus-
ten seuranta



Apuna luonnontuotteiden raaka-
aineiden keruussa

• Ammattimaiseen käyttöön

• Metsänomistajien tavoittaminen
• Keruuluvalliset tuotteet.

• Kartat ja metsävaratiedot
• Kasvupaikka, puusto, kehitysluokka.

• Yhteydenpidon helppous.

• Sama tieto kuin metsänomistajalla, jolloin asioista on helpompi sopia 
myös puhelimitse (etämetsänomistajien määrä kasvaa).
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Kiitoksia ja kysymyksiä

Tatu Viitasaari

Suomen metsäkeskus


