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Liite metsittämisen perustamistoimenpiteiden 

toteutusilmoitus, useampi tuensaaja 

Suomen metsäkeskus. Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta, 1114/2020 

Liite tarvitaan, jos tuensaajia on useampi, esimerkiksi puolisot yhdessä tai jos vain 

osa verotusyhtymän osakkaista hakee tukea.  

Varsinaisella toteutusilmoituslomakkeella ilmoitetaan päähakijan yhteys- ja 

henkilötiedot. Tällä liitteellä ilmoitetaan muiden tuensaajien yhteys- ja 

henkilötiedot. 

Tukipäätöksen asianumero 

Hakemuksesta tehdyn tukipäätöksen asianumero: ____ - _____ - _____. 

Päähakijan nimi: ______________________________________________________ 
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Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Asiakasviite 
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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