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Valtakirja 

Suomen metsäkeskus. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 

(34/2015) 

Valtuutettu 

Sukunimi  

Etunimet  

Henkilötunnus  

Valtakirja koskee 

nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon hanketta 

uuden metsätien tekemisen hanketta 

yksityistien perusparannus -hanketta 

suometsänhoitohanketta 

terveyslannoitushanketta. 

Valtuutan edellä mainitun henkilön puolestani 

• allekirjoittamaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 

(Kemera) mukaisen varojen hankkimiseksi tarvittavat asiakirjat. Valtuutus 

koskee alla mainituille tiloille suunniteltua hanketta. 

• Edustamaan minua myös muissa kyseistä hanketta koskevissa asioissa. 

 

Samalla sitoudun hoitamaan osuuteni hankkeenmaksuvelvoitteista ja täyttämään 

muut rahoituksesta säädetyt ehdot. 

tai 

Valtakirja koskee 

ympäristötukihanketta. 

Valtuutan edellä mainitun henkilön asiamiehenä 

• hakemaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (kemera) 

mukaista ympäristötukea 

• hoitamaan kyseistä hakemusasiaa Suomen metsäkeskuksen sitä käsitellessä 

sekä 

• allekirjoittamaan rahoitushakemuksen ja ympäristötukisopimuksen. 
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Myönnettävän tuen maksaminen 

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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Allekirjoitettu 

Paikka ja aika  

Valtakirjan antajan allekirjoitukset 

Valtuuttajan allekirjoitus Omistus-

osuus 

Nimenselvennys 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 0

		Hyväksyttiin: 30

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Hyväksyttiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
	Valtuutetun sukunimi: 
	Valtuutetun etunimet: 
	Valtuutetun henkilötunnus: 
	nmh ja taimikon varhaishoito: Off
	uuden metsätien tekemisen hanketta: Off
	yksityistien perusparannus hanketta: Off
	suometsänhoitohanketta: Off
	terveyslannoitushanketta: Off
	ympäristötukihanketta: Off
	Tallenna: 
	Tulosta: 
	Valitse jos tuki maksetaan alla ilmoittamalleni pankkitilille: Off
	Tuen saajan nimi: 
	Tuen saajan tilinumero IBAN muodossa: 
	Lisää BIC-koodi: 
	Tuen saajan pankin nimi: 
	Tuen saajan henkiötunnus tai Y-tunnus: 
	Maksuviite pankkiviite: 
	Valitse, jos asiamiehellä on oikeus ohjata tuki osoittamalleen pankkitilille: Off
	Valtakirjaa koskevan 1: 
	 kiinteistön kiinteistötunnus numeroina kunta-kylä-talo-tila: 
	 kiinteistön nimi: 

	Valtakirjaa koskevan 2: 
	 kiinteistön kiinteistötunnus numeroina kunta-kylä-talo-tila: 
	 kiinteistön nimi: 

	Valtakirjaa koskevan 3: 
	 kiinteistön kiinteistötunnus numeroina kunta-kylä-talo-tila: 
	 kiinteistön nimi: 

	Valtakirjaa koskevan 4: 
	 kiinteistön kiinteistötunnus numeroina kunta-kylä-talo-tila: 
	 kiinteistön nimi: 

	Valtakirjaa koskevan 5: 
	 kiinteistön kiinteistötunnus numeroina kunta-kylä-talo-tila: 
	 kiinteistön nimi: 

	Valtakirjaa koskevan 6: 
	 kiinteistön kiinteistötunnus numeroina kunta-kylä-talo-tila: 
	 kiinteistön nimi: 

	Valtakirjaa koskevan 7: 
	 kiinteistön kiinteistötunnus numeroina kunta-kylä-talo-tila: 
	 kiinteistön nimi: 

	allekirjoituksen paikka ja aika: 
	Valtakirjan 1: 
	 valtuuttajan allekirjoitus: 
	 valtuuttajan omistusosuus kiinteistöön: 
	 valtuuttajan nimenselvennys: 

	Valtakirjan 2: 
	 valtuuttajan allekirjoitus: 
	 valtuuttajan omistusosuus kiinteistöön: 
	 valtuuttajan nimenselvennys: 

	Valtakirjan 3: 
	 valtuuttajan allekirjoitus: 
	 valtuuttajan omistusosuus kiinteistöön: 
	 valtuuttajan nimenselvennys: 

	Valtakirjan 4: 
	 valtuuttajan allekirjoitus: 
	 valtuuttajan omistusosuus kiinteistöön: 
	 valtuuttajan nimenselvennys: 

	Valtakirjan 5: 
	 valtuuttajan allekirjoitus: 
	 valtuuttajan omistusosuus kiinteistöön: 
	 valtuuttajan nimenselvennys: 

	Valtakirjan 6: 
	 valtuuttajan allekirjoitus: 
	 valtuuttajan omistusosuus kiinteistöön: 
	 valtuuttajan nimenselvennys: 

	Valtakirjan 7: 
	 valtuuttajan allekirjoitus: 
	 valtuuttajan omistusosuus kiinteistöön: 
	 valtuuttajan nimenselvennys: 

	Valtakirjan 8: 
	 valtuuttajan allekirjoitus: 
	 valtuuttajan omistusosuus kiinteistöön: 
	 valtuuttajan nimenselvennys: 



