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Valtakirja, metsitystuki 

Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta, 1114/2020 

Valtuutettu 

Sukunimi 

Etunimet 

Henkilötunnus 

Edellä mainittu henkilö (valtuutettu) valtuutetaan edustamaan valtakirjan antajia 

haettaessa metsitystukea Suomen metsäkeskukselta ja esitettäessä 

toteutusilmoitus tuen maksamiseksi. 

Tuki maksetaan alla ilmoittamalleni pankkitilille. 

Tuen/maksun 

saaja 

Tilinumero (IBAN-

muotoinen) 

BIC-koodi Pankin nimi 

Henkilö- tai 

Y-tunnus

Maksuviite 

(pankkiviite) 

Asiamiehellä on oikeus ohjata tuki osoittamalleen pankkitilille. 

Kiinteistöt, joita valtakirja koskee 

Kiinteistötunnus numeroina, kunta-

kylä-talo-tila 

Kiinteistön nimi 
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Lisätietoja 

 

 

Allekirjoitettu 

Aika  Paikka  

Valtakirjan antajien allekirjoitukset 

Valtuuttajan allekirjoitus Omistus-

osuus 

Nimenselvennys 

   

   

   

   

   

 

Emme suosittele valtakirjan lähetykseen tavallista sähköpostia, sillä lomake 

sisältää henkilötietoa, joka on hyvä suojata. Löydät turvalliseen lomakkeen 

lähetykseen ohjeet Metsäkeskuksen verkkosivuilta: 

https://www.metsakeskus.fi/fi/asiointi/lomakkeet 

 

https://www.metsakeskus.fi/fi/asiointi/lomakkeet
https://www.metsakeskus.fi/fi



Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		lomake-metsitystuki-valtakirja.pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 

		




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