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Ympäristötuki, valtakirja 

Suomen metsäkeskus. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 

(34/2015) 

Valtuutan 

Sukunimi  

Etunimet  

Henkilötunnus  

asiamiehenä hakemaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 

(34/2015) mukaista ympäristötukea, hoitamaan kyseistä hakemusasiaa Suomen 

metsäkeskuksen sitä käsitellessä sekä allekirjoittamaan rahoitushakemuksen ja 

ympäristötukisopimuksen.  

Kiinteistöt, joita valtuutus koskee 

Kiinteistötunnus numeroina,  

kunta-kylä-talo-tila 

Kiinteistön nimi 
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Allekirjoitukset  

Kaikilta kiinteistöjen omistajilta ja hallintaoikeuden haltijoilta. 

Paikka ja aika 

Valtakirjan antajien allekirjoitukset 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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