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LH 15, 9/2021 

Luonnonhoitohanke, toteutusilmoitus tai maksatushakemus 

Suomen metsäkeskus. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) 

Hankkeen tiedot 

Päätösnumero __________________________ Hankkeen nimi ___________________________________________________________ 

Hankkeen välimaksatus Hankkeen päättäminen.  Päättymispäivä _______ . _______.20_____ 

Hanke on toteutettu 

Hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman mukaisesti 

Suunnitelmasta on poikettu (selvitys loppuraportissa) 

Hankkeen toteuttaja on rekisteröitynyt toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi Kyllä Ei 

Ilmoituksen laatijan tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Organisaatio Y-tunnus

Puhelin Sähköpostiosoite 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka 
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Tuensaajan tiedot 

Organisaatio  Y-tunnus  

Vastuuhenkilö  Vastuuhenkilön 

puhelinnumero 

 

Vastuuhenkilön 

sähköposti 

 Lähiosoite  

Postinumero  Postitoimipaikka  

Tilinumero  

(IBAN-muotoinen) 

 BIC-koodi  

Toteutetut työt ja kustannukset 

Kustannuslajin 

koodi 

Kustannuslajin selite Selite Kustannus, euroa 

902 Tarvikekustannukset   

903 Yleis- ja hallintokustannukset   

904 Säästöpuiden poltto   

997 Luonnonhoitohankkeen suunnittelu   

920 Luonnonhoitohankkeen toteutus   
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Kustannuslajin 

koodi 

Kustannuslajin selite Selite Kustannus, euroa 

992 Arvonlisävero   

 Maanomistajakorvaukset   

 Hankkeen kustannukset yhteensä   

Välimaksatuksen lisätietoja 

Mm. hankkeen toteuttamisaste, muutokset suunnitelmaan. 

 

Ilmoituksen laatijan allekirjoitus 

Paikka  Aika  

Allekirjoitus  Nimenselvennys  

Liitteet 

Kartta Selvitys poikkeamista hyväksyttyyn toteuttamissuunnitelmaan 

Loppuraportti Loppuraporttiin liittyvä työmäärien erittely kiinteistöittäin 
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