
Metsäkeskus täyttää 

Saapumispäivä: ____________________ 

Asiakasviite: _____________________ Maksuviite: ________________________ 

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

1 (5) Lomake 

SUO 15, 3/2021 

Suometsänhoidon maksatushakemus tai toteutusilmoitus 

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

Maksatushakemus (hanke kesken) Toteutusilmoitus. Hanke päättynyt ______ . ______.20______. 

Tuen hakijan (maanomistajan) tai asiamiehen tiedot 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite Asiakasviite 

Päätösnumero 

Toteutusilmoituksen laatijan tiedot 

Toteutusilmoituksen laatija toimii myös tuen hakijan valtuuttamana asiamiehenä. 

Valtuutus on selvitetty aiemmin toimitetussa rahoitushakemuksessa. 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 
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Sähköpostiosoite Organisaatio 

Y-tunnus

Hankkeen toteutus ja tuen maksaminen 

Hanke on toteutettu yhteishankkeena ja jokaisesta hakijasta täytetään oma lomake Suometsänhoidon kiinteistön tiedot. 

Yhteishankkeen tuki maksetaan tuensaajien antamalla valtuutuksella hankkeen toteuttajan pankkitilille. 

Yhteishankkeen tuki maksetaan kunkin tuensaajan erillisessä liitteessä ilmoitetulle pankkitilille. 

Maksutiedot 

Maksuviite Tuen tai maksun saaja 

Tilinumero IBAN-muodossa BIC-koodi 

Pankin nimi Henkilö- tai Y-tunnus 
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Toteutuneet työmäärät ja kustannukset 

Erittely hankeosittain sekä toteutusilmoituksessa että maksatushakemuksessa. Laske riveittäin yhteensä määrät ja kustannukset.

Kustan-
nus 
lajin
nro

Kustannuslaji ja työmäärän 

yksikkö 

Osuus 1, 

määrä 

Osuus 1, 

kustan-
nukset, 
euroa

Osuus 2, 

määrä 

Osuus 2, 

kustan-
nukset, 
euroa
 

Osuus 3, 

määrä 

Osuus 3, 

kustan-
nukset, 
euroa
 

Yhteensä,
määrä 

Yhteensä,
 kustan-
nukset, 
euroa 

997 Suunnittelu 

602 Perkausojitus, m 

604 Täydennysojitus, m 

607 Piennartasanne, m 

609 Vesiensuojelurakenteet 

610 Muu konetyö 

611 Suometsänhoidon pinta-ala, ha 

612 Muut tarvikekustannukset 

613 Rummut 
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Kustan-
nus-
lajin 
nro

Kustannuslaji ja työmäärän 

yksikkö 

Osuus 1, 

määrä 

Osuus 1, 

kustan-
nukset, 
euroa
 

Osuus 2, 

määrä 

Osuus 2, 

kustan-
nukset,
euroa
 

Osuus 3, 

määrä 

Osuus 3, 

kustan-
nukset, 
euroa
 

Yhteensä,
määrä

Yhteensä,
kustan-
nukset,
euroa 

614 Vesiensuojelurakenteiden 

tarvikkeet 

968 Työnjohto 

969 Korvaukset 

975 Ojitustoimitukset 

Laske kustannukset yhteensä (A) 

Toteuttamisen yhteydessä tuensaajille 

metsätaloudesta syntyneet tulot (B) 

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä 

(A-B) 

Haettava tuki, euroa 
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Lisätietoja 

Allekirjoitus 

Paikka Aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

Liitteet 

Kartta 

Yhteishankkeessa tilikohtaiset tiedot omilla lomakkeillaan, yhteensä _________ kpl 

Muu liite 

https://www.metsakeskus.fi/fi



Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		lomake-suometsanhoito-toteutusilmoitus.pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 

		




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


Yhteenveto
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