
METINFO 
Metsäalan on-line 

tietopalvelu 

METINFO  on Metlan  kehittämä,  

metsäsektorin  tarpeisiin räätälöity  

sähköinen  tietopalvelu 

Internetissä.  METINFO  sisältää  

ajantasaista  tietoa  metsä  

tilastoista,  metsä-ja  ympäristö  

alan  säädöksistä  sekä  metsäalan  

palveluista.  METINFOn 

selaaminen  ja tiedon  löytäminen 

on  helppoa  monipuolisten  

hakutoimintojen  avulla.  



Metsäsektorin  

taustatiedot 

reaaliajassa  

METINFOn tilastopalvelu  tarjoaa jousta  

vasti  metsäsektorin  tietoa suunnittelun ja 

päätöksenteon  tueksi.  

Tilastopalveluun  päivitetään  viikottain puun 

hinnat. Lisäksi  tilastopalvelusta  löytyvät  

ajantasaiset  tiedot puun ostomääristä,  hak  

kuista,  hakkuukertymästä  ja  raakapuun  käytöstä  

sekä  valtakunnan metsien inventoinnin 

kunnittaiset  metsävaratiedot. 

Koko Metlan tuorein  tilastotuotanto -  Metsä  

tilastollinen  vuosikirja,  Metsäsektorin ajankoh  

taiskatsaus  ja metsätilastotiedotteet  -  on 

selattavissa  ja tulostettavissa  tilastopalvelusta.  

Vuoden 1997 loppuun  mennessä tilasto  

palveluun  lisätään tilastot  ulkomaankaupasta,  

metsäkeskuksittaisista  metsävaratiedoista,  

metsänhoito- ja  perusparannustöistä  sekä 

kansainvälisistä  metsätilastoista. 

Tilastopalvelusta  tietoa voidaan hakea  vaikkapa  

ajanjakson,  alueen tai  puutavaralajin  mukaan. 

Tieto voidaan siirtää  helposti  omalle  tieto  

koneelle -  esimerkiksi  taulukkolaskenta  

ohjelmaan  tiedon jatkokäsittelyä  varten. 

METINFOn tilastopalvelua  kehitetään 

jatkuvasti  käyttäjien  toiveiden  pohjalta.  

Tilastopalvelun  vuosimaksu (sis.  alv)  

1 käyttäjä  

2-5 käyttäjää  

5-10 käyttäjää  

11-20 käyttäjää  

organisaatiolisenssi  

(ei  käyttäjämäärää)  

3 500 mk 

5 900 mk  

7 900 mk 

9 700 mk 

37  500 mk 



Metsäsektorin  

säädökset  ympäristö  

ja laatujärjestelmien  
hallintaan 

Ympäristöön  liittyvän  tiedon määrä  lisääntyy  

ja muuttuu jatkuvasti.  Ympäristöasioista  

huolehtiville organisaatioille  on  metsä- ja 

ympäristölainsäädännön  seuraaminen tullut 

yhä  tärkeämmäksi  -  ympäristö-  ja  laatujäijes  

telmien toteuttaminen edellyttää  lainsäädännön 

tuntemista.  Metla on  yhdessä  Oy  Edita  Ab:n 

kanssa  toteuttanut metsäalan sähköisen 

lakipalvelun  helpottamaan  ajantasaisten  metsä  

ja ympäristölakien  seurantaa ja hallintaa. 

Lakipalvelun  lakitekstikanta  sisältää  voimassa 

olevat  metsä-  ja  ympäristösäädökset  aihe  

alueittain.  Metsä-ja  ympäristölakien  lisäksi  

tietokannassa on keskeinen metsäsektoria  

koskeva talous-,  siviili-  ja  työlainsäädäntö  

-  yhteensä  yli  300 säädöstä. Lakitekstikanta  

päivitetään  säännöllisesti.  

Mukana on  myös  yli  1200 dokumenttia 

lainvalmistelutöitä  (hallituksen  esityksiä  ja 

valiokuntien mietintöjä)  sekä  oikeuskäytäntöä  

helpottamaan  säädösten tulkintaa.  Lain  

valmistelutöihin ja oikeustapauksiin  on  linkit  

suoraan  ko.  säädöksistä.  

Tietokantaa on helppo  selata  ja  se  mahdollistaa 

monipuoliset  haut. 

Lakipalveluun  liitetään jatkossa  viranomais  

päätöksiä  myös  varsinaisen lainsäädännön 

ulkopuolelta  sekä kansainvälistä  alaan liittyvää  

normistoa.  Lakipalvelun  lakitietokantaa 

kehitään jatkuvasti  asiakaspalautteen  mukaan. 

Lakipalvelun  vuosimaksu (sis.  alv) 

1 käyttäjä  

2-5  käyttäjää  

S— 1 0 käyttäjää  

11-20 käyttäjää  

organisaatiolisenssi  

(ei  käyttäjämäärää)  

3 500 mk  

5 900 mk  

7 900 mk  

9 700 mk  

37  500 mk 
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Avain toimivaan 

metsä-  ja puualan  

verkostoon 

Yrityshakemisto  on  luotu helpottamaan  metsä  

ja puualan  organisaatioiden  välistä  yhteistyötä  

-  verkostoitumista. Siinä yritys  voi  markkinoida 

palvelujaan  ja tuotteitaan  ja samalla  käyttää  

palvelua  omana hakemistonaan. Tällä hetkellä 

yrityshakemistoon  on tallennettu tiedot 650 

metsäalan  yrityksestä  Pohjois-Karjalan  alueella. 

Hakemisto  kattaa  koko  metsä- ja puutalouden  

toimintaketjun  kannolta puuta  jalostaviin  

yrityksiin.  Tietoa  voidaan etsiä monipuolisten  

METINFO 

ILMAISEEN 

KOEKÄYTTÖÖN  

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  mahdolli  

suuksiin.  

kunnittaisten  tai  toimialakohtaisten hakujen  

perusteella  -  tai  yrityksen  nimen  ja yhdyshenkilön  

avulla.  

Vuoden 1997 loppuun  mennessä hakemistoon 

lisätään tiedot Hämeen ja Satakunnan alueilta.  

Tulavaisuudessa  yrityshakemiston  kautta  voi 

tarjota  tai  etsiä  palveluita  myös maan rajojen  

ulkopuolelta.  

Yrityshakemiston  käyttö  on  ilmaista.  
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