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Luonnonhoitohankkeen rahoitushakemus 

Metsäluonnon hoitohankkeen tuensaajat valitaan hankehaun perusteella. 

Metsäkeskus järjestää hankehaun enintään kolme kertaa vuodessa. Hankehaussa 

valitun toimijan tulee hakea rahoitushakemuksella kestävän metsätalouden 

määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaista rahoitusta hankkeen 

toteuttamiseen Suomen metsäkeskukselta asetettuun määräaikaan mennessä.  

Hankkeen diaarinumero 

Hankkeen diaarinumero valintapäätökseltä, numeromuoto xxxx/07.12/202x. 

Hanketyypit 

Valitse hanketyyppi. Tukea voidaan myöntää: 

1. usean tilan alueelle ulottuviin, monimuotoisuuden kannalta tärkeiden 

elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin sekä metsä- ja 

suoelinympäristöjen ennallistamiseen; 

2. metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, 

jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon 

hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle; 

3. metsien monimuotoisuutta edistävään kulotukseen; 

Toimenpiteiden kiinteistön/kiinteistöjen tiedot 

Ilmoita toimenpiteiden kaikki kiinteistöt omilla riveillään. Ilmoita 

toimenpidealueen, valuma-alueen tai kulotusalan koko hehtaareina 

aluesuunnitelman mukaisena. 

Tuensaaja (organisaatio) 

Ilmoita tuensaajan organisaatio- ja yhteystiedot. 

Suunnitellut työt ja kustannukset arvonlisävero eriteltynä 

Rahoitushakemuksessa tulee ilmoittaa hankkeen suunnitellut 

kokonaiskustannukset kustannuslajeittain eriteltynä suunnittelu-, työ, tarvike- ja 

muihin kustannuksiin. Kokonaiskustannusten tulee olla samat kuin hankehaussa 

on esitetty. 

Hankkeen toteuttaja ilmoittaa arvonlisäverottomat kustannukset sekä 

arvonlisäveron eriteltynä. Mikäli hankkeen toteuttaja ei maksa toiminnastaan 

arvonlisäveroa, hankkeen kustannuksiin voidaan sisällyttää hankkeeseen 

kuuluvien ostojen arvonlisävero vain, jos se jää toteuttajalle kuluksi. 

Muu julkinen tuki 

Merkitse kohtaan rasti, onko toimenpiteeseen haettu muuta etuutta julkisista 

varoista. Metsäkeskus ei voi myöntää kestävän metsätalouden määräaikaisen 

rahoituslain mukaista tukea, jos rahoitettavaan työhön tai toimenpiteeseen on 
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myönnetty muuta etuutta julkisista varoista. Jos Metsäkeskus on ensin myöntänyt 

tuen ja sen maksamisen jälkeen käy ilmi, että samaan työhön tai toimenpiteeseen 

on lisäksi myönnetty muuta etuutta julkisista varoista, Metsäkeskuksen myöntämä 

tuki on perittävä takaisin. 

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon 

Metsäkeskus voi antaa päätöksen tai muun hakemuksen käsittelyyn liittyvän 

asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä hakemuksessa ilmoitettuun laatijan 

sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 

annetun lain 19 §:ssä säädetään. Merkitse kohdassa olevaan ruutuun rasti, jos et 

anna suostumusta asiakirjojen sähköiseen tiedoksiantoon. 

Liitteet 

Rahoitushakemukseen tulee liittää hankkeen toteuttamissuunnitelma ja kartta. 

Toteuttamissuunnitelma on yksityiskohtaisempi kuin aluesuunnitelma. 


