Etämetsänomistajien Liitto ry
LAUSUNTO METSÄKESKUKSEN METSÄTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

1 ( 2)

30.11.2016

Maa- ja metsätalousministeriölle
LAUSUNTO SUOMEN METSÄKESKUKSEN METSÄTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ
Ehdotuksen hyödyt ja haitat
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmässä olevien tilakohtaisten kuvioitujen metsävaratietojen
yksityisyys halutaan lopettaa ja avata tiedot julkisiksi. Muutoksen perusteina ovat EU:n vaatimukset ja
odotukset avoimen metsävaratiedon tuomista hyödyistä kaikille metsäelinkeinoille.
Ehdotetussa ratkaisussa metsänomistajat luopuvat lähes kokonaan metsäkeskuksen järjestelmässä olevien
metsävaratietojensa yksityisyydestä.
Ehdotuksen hyödyksi voidaan olettaa, että myös metsänomistajien palvelujen tarjonta tulee laajenemaan,
paranemaan ja kohdentumaan paremmin, kun avoin metsävaratietotieto on kaikkien käytettävissä.
Ehdotuksessa on hyvää lisäksi se, että liittyen maanomistajan yhteystietojen luovuttamiseen, lisätään niitä
valintaperusteita, millä yhteystietoja voidaan luovuttaa mm. pinta-ala raja ja vastaavat ja, että nykyistä
useampien toimijoiden tiedot voidaan paivittää metsävaratietoihin, jos ne eivät metsäkeskuksen harkinnan
perusteella sisällä oleellisia virheitä.
Ehdotuksen haittana voidaan pitää sitä, että se tulee heikentämään metsäkeskuksen metsävaratietojen
laatua. Laatu laskee poistettujen metsävaratietojen vuoksi sekä siksi, että metsänomistajien motiivi
ylläpitää oman tilansa metsävaratietoa metsäkeskuksen järjestelmässä laskee julkisuuden myötä.
Metsänomistajien metsävaratietojen ylläpito tulee siirtymään enemmän muiden yksityisten
palveluntarjoajien palvelimille ja metsäkeskuksen metsävaratiedon ylläpito jää enemmän metsäkeskuksen
varaan. Samalla metsään.fi-palvelun käyttö tulee vähenemään.
Ehdotus herättää pelkoja myös siksi, että jos metsävaratiedot ovat helposti ja laajasti kaikkien saatavilla niin
erilaiset esitykset metsätalouden rajoittamiseksi tai estämiseksi lisääntyvät. Tämä pelko tullee
aiheuttamaan osan metsävaratietojen poistopyynnöistä.
Muutosehdotukset luonnokseen
Metsävaratietolakien muutoksesta on käyty kovaa kädenvääntöä jo puolen vuoden ajan.
Etämetsänomistajien Liitto on ollut keskusteluissa tiiviisti mukana. Ymmärrämme, että ehdotus on pitkän
sovittelun tulos ja siksi emme enää tässä vaiheessa esitä suuria periaatteellisia muutoksia ehdotukseen.
Ehdotuksessa pitäisi vielä harkita sitä, että onko kielto-oikeuden epääminen yhteismetsän osakaskunnalta
perusteltua vai pitäisikö niitä kohdella samoin kuin henkilö omisteisia metsätiloja.
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