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Toimitusvarmuusselvitys luonnonhoitohankkeen toteutuksesta 

Luonnonhoitohankkeen nimi ________________________________________ 

Toimijan laatu ja ympäristöasioiden hallinta 

Toimijan tulee liittää hallussa olevista sertifikaateista ja ympäristöjärjestelmistä kopiot, kuvattava omavalvontajärjestelmän 

sisältö tai selvitys muusta vastaavasta laatu- ja ympäristöasioiden hallinnasta. 

Kaluston laatu 

Luetellaan kaikki hankkeen toteutuksessa käytettävät koneet ja laitteet. 

Koneen merkki, malli ja muut koneen ominaisuudet 

tehtävän työn kannalta 

Koneen käyttö ja tehtävät Koneen ikä 



Toimitusvarmuusselvitys 

Liite luonnonhoidon hankehakemukseen 

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

2 (8) Lomake 

LH 3, 3/2021 

Koneen merkki, malli ja muut koneen ominaisuudet 

tehtävän työn kannalta 

Koneen käyttö ja tehtävät Koneen ikä 

Konetyön ja ilman koneita henkilötyönä tehtävän työn ammattitaito 

Henkilön nimi Tehtävä hankkeessa Henkilön kokemus hakemusta vastaavan luonnonhoito-

hankkeen toteuttamisesta, muusta vastaavasta 

toteutustyöstä sekä muu olennainen työkokemus hankkeen 

toteutuksen kannalta. Luonnonhoitotyöhön liittyvä koulutus. 
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Henkilön nimi Tehtävä hankkeessa Henkilön kokemus hakemusta vastaavan luonnonhoito-

hankkeen toteuttamisesta, muusta vastaavasta 

toteutustyöstä sekä muu olennainen työkokemus hankkeen 

toteutuksen kannalta. Luonnonhoitotyöhön liittyvä koulutus. 
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Henkilön nimi Tehtävä hankkeessa Henkilön kokemus hakemusta vastaavan luonnonhoito-

hankkeen toteuttamisesta, muusta vastaavasta 

toteutustyöstä sekä muu olennainen työkokemus hankkeen 

toteutuksen kannalta. Luonnonhoitotyöhön liittyvä koulutus. 

Suunnittelun ja työnjohdon ammattitaito 

Henkilön nimi ja 

toiminimike 

Tehtävä hankkeessa Suunnittelijan ja työnjohtajan kokemus hanketta vastaavan 

luonnonhoitohankkeen toteuttamisesta ja työn johtamisesta. 

Kokemus muusta vastaavasta luonnonhoitotyöstä ja työn 

johtamisesta sekä muu hanketta tukeva työkokemus. Referenssit 

toteutetuista töistä viimeisen 5 vuoden ajalta (lisäksi voi olla 

luettelo liitteenä). Luonnonhoitotyöhön liittyvä koulutus. 

Työpanos 

henkilö-

työpäivää 
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Henkilön nimi ja 

toiminimike 

Tehtävä hankkeessa Suunnittelijan ja työnjohtajan kokemus hanketta vastaavan 

luonnonhoitohankkeen toteuttamisesta ja työn johtamisesta. 

Kokemus muusta vastaavasta luonnonhoitotyöstä ja työn 

johtamisesta sekä muu hanketta tukeva työkokemus. Referenssit 

toteutetuista töistä viimeisen 5 vuoden ajalta (lisäksi voi olla 

luettelo liitteenä). Luonnonhoitotyöhön liittyvä koulutus. 

Työpanos 

henkilö-

työpäivää 

Muut mahdolliset henkilöt 

Esim. ulkopuolisen asiantuntijatyön käyttö hankkeen toteutuksessa 

Henkilö Osallistuminen hankkeen suunnitteluun ja/tai toteutukseen Työpanos 

henkilötyöpäivää 
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Henkilö Osallistuminen hankkeen suunnitteluun ja/tai toteutukseen Työpanos 

henkilötyöpäivää 

Toteutuksessa käytettävät mahdolliset yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppani / 

Yrityksen nimi 

Vastuuhenkilö Osallistuminen hankkeen suunnitteluun ja / tai toteutukseen 
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Muita lisätietoja 

Toimitusvarmuuslomakkeella esitetyt tiedot vaikuttavat hankehaussa tehtävään hakemusten laatupisteytykseen. 

Mahdollisimman tarkat ja oikeat tiedot varmistavat laatupisteiden oikeellisuuden.  

Valintaperusteiden laatupisteisiin vaikuttavat seikat 

Hakijan laatu ja ympäristöasioiden hallinta  

Hakijan hallussa olevat sertifikaatit, Maa- ja vesirakentamisen RALA-pätevyys, laatu- ja ympäristöjärjestelmät ja muu 

ympäristöasioiden hallinta tai vastaavan omavalvontamenettelyn osoittaminen.  

Sertifikaattiesimerkkejä 

• ISO 9001 laatusertifikaatti

• ISO 14001 ympäristösertifikaatti

• OHSAS työterveys- ja työturvallisuus sertifikaatti

• PEFC toimijasertifikaatti

Kaluston laatu  

Luetellaan kaikki toteutuksessa käytettävät oleelliset koneet ja laitteet. Toteutuksen eri työvaiheissa käytettävän kaluston 

soveltuvuus luonnonhoitohankkeen toteuttamiseen.  
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Konetyön ja ilman koneita henkilötyönä tehtävän työn ammattitaito  

Työntekijöiden kokemus kohdetta vastaavien luonnonhoito- ja/tai kunnostustöiden toteuttamisesta. Koneenkuljettajien 

osaaminen luonnonhoito- ja/tai kunnostustöiden toteuttamisesta.  

Hakijan ammattitaito 

Hakijan ilmoittamien henkilöiden, erityisesti työmaasta vastaavan kokemus, koulutus ja muu osaaminen kohdetta vastaavien 

luonnonhoito- ja/tai kunnostustöiden johtamisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hankkeeseen suunnitellun työpanoksen 

määrä. Referenssiluettelo voi olla toimitusvarmuuslomakkeen liitteenä. 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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