
Lisenssi 

(suluissa  arvonlisä  
verollinen hinta) 

I käyttäjä 1.900 (2.318)  mk 
2-5 käyttäjää 3.200 (3.904)  mk 
6- 1 0  käyttäjää 5.400 (6.588)  mk 

I  1-20 käyttäjää 8.500 (10.370)  mk 

organisaatiolisenssi  29.000 (35.380)  mk 

Lakipatvelu  J  

I käyttäjä 1 .900 (2.3 1 8)  mk 
2-5 käyttäjää 3.200 (3.904)  mk 
6- 1 0  käyttäjää 5.400 (6.588)  mk 

I  1-20 käyttäjää 8.500 (10.370)  mk 

organisaatiolisenssi  29.000 (35.380)  mk 

& 

I käyttäjä 2.850 (3.477)  mk 
2-5 käyttäjää 4.800 (5.856)  mk 
6-10 käyttäjää 8.100 (9.822)  mk 

I  1-20 käyttäjää 12.750 (15.555)  mk 

organisaatiolisenssi  43.500 (53.070)  mk 
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METINFOn käyttöön  tarvitaan  Internet-yhteys.  

Palvelun käyttö  edellyttää  sopimusta,  joka  voidaan 

tehdä sähköisellä tilauslomakkeella. 

METINFOn koekäyttö  on ilmaista. Kysy  Metlasta 

koekäyttötunnusta:  Mika Mustonen puh.  

(09)  8570 5736 (Mika.Mustonen@metla.fi)  tai 

Eero Mikkola puh.  (09)  8570 5228, 

(Eero.Mikkola@metla.fi)  ja tutustu METINFOn 

tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

METLA RATKAISEE METSIÄ  KOSKEVIA 

ONGELMIA TUTKIMUKSEN KEINOIN 

- MYÖS ASIAKKAAN 

TOIMEKSIANNOSTA 

Metsäalan  on-line  

tietopalvelu  

METINFO on Metlan kehittämä,  

metsäsektorin  tarpeisiin  räätälöity  

sähköinen tietopalvelu  Internetissä. 

METINFO sisältää ajantasaista  tietoa 

metsätilastoista,  metsä-  ja ympäristöalan  

säädöksistä  sekä  metsäalan palveluista.  
Metsäntutkimuslaitos 

Metsätilastollinen tietopalvelu  

Unioninkatu 40 A,  00170 Helsinki 

Lisätietoa m/ös  http://www.metla.fi/metinfo 



Tilastopatvelu Lakipalvelu  Yrityshakemisto  

METSÄ  

SEKTORIN  

TILASTO  

TIEDOT 

O 

REAALI  

AJASSA  

METINFOn tilastopalvelu 

tarjoaa joustavasti  metsä  

sektorin  tietoa  suunnit  

telun  ja päätöksenteon 

tueksi. 

Tilastopalveluun päivi  

tetään  viikottain puun  

hinnat.  Lisäksi  tilastopalve  

lusta  löytyvät  ajantasaiset  

tiedot puun  ostomääristä,  

hakkuista,  hakkuukerty  

mästä, raakapuun  käy  

töstä  ja  metsäsektorin  

ulkomaankaupasta  sekä  

valtakunnan  metsien  

inventoinnin  kunnittaiset  

metsävaratiedot.  

Koko  Metlan tuorein  

tilastotuotanto  -  Metsä  

tilastollinen  vuosikirja,  

Metsäsektorin  ajankoh  

taiskatsaus  ja metsä  

tilastotiedotteet -  on 

selattavissa  ja  tulos  

tettavissa  tilastopalvelusta 

Tilastopalvelusta  tietoa  

voidaan hakea  vaikkapa 

ajanjakson,  alueen tai 

puutavaralajin mukaan. 

METINFOa kehitetään 

jatkuvasti  käyttäjien  

toiveiden pohjalta. 

METSÄ  

SEKTORIN  

SÄÄDÖKSET  

YMPÄRISTÖ  

JÄ LAATU  

JÄRJES- 

TELMIEN 

HALLINTAAN 

Metsä-  ja  ympäristölain  

säädännön  seuraaminen  

on  tullut yhä  tärkeäm  

mäksi  ympäristöasioista 

huolehtiville organisaa  

tioille -  ympäristö-  ja 

laatujärjestelmien 

toteuttaminen  edellyttää 

lainsäädännön tuntemista. 

Metla on toteuttanut  

yhdessä Oy Edita Ab:n 

kanssa  metsäalan  säh  

köisen  lakipalvelun hel  

pottamaan metsä-ja  

ympäristölakien  seurantaa  

ja hallintaa. 

Lakipalvelu  sisältää  

voimassa olevat metsä  

ja ympäristösäädökset 

aihealueittain.  Lisäksi  

palvelusta  löytyy  keskei  

nen metsäsektoria  kos  

keva  talous-, siviili-  ja 

työlainsäädäntö -  yhteen  

sä  yli  300  säädöstä.  

Tiedot  päivitetään 

jatkuvastii.  

Mukana on myös  yli  1 200 

dokumenttia  lainvalmis  

telutöitä (hallituksen  

esityksiä  ja valiokuntien 

mietintöjä) sekä  säädös  

ten tulkintaa helpottavia  

oikeustapauksia.  Lain  

valmistelutöihin ja 

oikeustapauksiin  viitataan 

suoraan säädöksistä. 

Lakipalvelu  sisältää viran  

omaispäätöksiä myös 

varsinaisen lainsäädännön 

ulkopuolelta  sekä  kansain  

välistä  alaan  liittyvää  

normistoa. 

AVAIN 

TOIMIVAAN 

METSÄ-  JA  

PUUALAN 

/ERKOSTOON  

Yrityshakemisto  on luotu 

helpottamaan metsä-  ja 

puualan  organisaatioiden  

välistä yhteistyötä 

-  verkostoitumista. Siinä 

yritys  voi  markkinoida  

palvelujaan ja tuotteitaan  

ja  samalla käyttää  palvelua  

tietolähteenään.Tällä  

hetkellä yrityshake  

mistossa on tiedot 1 500 

metsäalan  yrityksestä  

Uudenmaan, Hämeen  ja 

Pohjois-Karjalan  alueella.  

Hakemisto  kattaa koko  

metsä-  ja puutalouden  

toimintaketjun  kannolta  

puuta jalostaviin  yrityksiin.  

Tietoa voidaan  etsiä 

monipuolisten  kunnit  

taisten tai toimialakoh  

taisten  hakujen perus  

teella -  tai  yrityksen  

nimen ja yhdyshenkilön 

avulla. 

Vuonna  1998 palvelun 

alueellinen kattavuus 

laajenee. 

Yrityshakemiston  käyttö  

on ilmaista. 
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