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Suometsähoitohankkeen toteutusilmoitus tai 

maksatushakemus 

Toteutusilmoitus 

Toteutusilmoitus on hankkeen loppuunsaattamisesta tehtävä ilmoitus. 

Toteutusilmoituksessa on ilmoitettava kunkin hankeosan rahoituspäätöksen 

mukaiset työmäärät kiinteistöittäin eriteltynä suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin 

kustannuksiin. Erittelyssä kiinteistöittäin voidaan käyttää lomaketta 

”Suometsänhoidon kiinteistön tiedot toteuttamissuunnitelma / toteutusilmoitus”. 

Toteutusilmoituksen liitteenä ei toimiteta kustannukset osoittavia tositteita. 

Tuensaajan, toteutusilmoituksen laatijan tai muun tuensaajan käyttämän 

asiamiehen on Metsäkeskuksen pyynnöstä toimitettava Metsäkeskukselle 

jäljennökset toteutuneet kustannukset osoittavista tositteista. 

Toteutusilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on rajattu alueet, jossa 

rahoituspäätöksen mukaiset työt on tehty. Siltä osin kuin 

toteuttamissuunnitelmasta tai hakemuksesta on poikettu, on 

toteutusilmoituksessa ilmoitettava, miten toteuttamissuunnitelmasta on poikettu 

ja mitkä ovat perustelut poikkeamiselle. 

Poikkeamisen selvittämisessä käytetään tarpeellisia liitteitä, esimerkiksi 

ojalinjakarttaa. 

Maksatushakemus 

Maksatushakemus voidaan tehdä, vaikka hanke on vielä kesken. Hakemuksella 

tehdään selvitys hakemuksen tekohetkeen mennessä toteutuneista 

kustannuksista, joiden perusteella tukea haetaan maksettavaksi. Esitä 

hakemuksessa hankkeen toteutuneet kustannukset eriteltynä hankeosittain 

suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin. Erittely kiinteistöittäin ei ole 

välttämätöntä. 

Tuensaajan tulee ilmoittaa viipymättä Metsäkeskukselle, jos tuensaaja ei voi 

noudattaa hankkeen rahoituspäätöksen ehtoja ja velvoitteita. Työ- ja 

tarvikemäärien sekä kustannusten ylityksistä samoin kuin muista tuen käyttöön 

vaikuttavista muutoksista, kuten työn viivästymisestä, on vähäisiä muutoksia 

lukuun ottamatta ilmoitettava viipymättä Metsäkeskukselle. 

Hankeosa 

Hankeosia on hankkeella vain yksi, mikäli hankkeen jokaisen kustannuslajin 

kustannukset jakaantuvat hankkeen osakaskiinteistölle samalla 

osallistumisperusteella (esimerkiksi sama osallistumisprosentti). Hankeosia on 
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useampia, mikäli vähintään kahden eri kustannuslajin (esimerkiksi perkausojitus ja 

täydennysojitus) kustannukset jakaantuvat kiinteistöille eri 

osallistumisperusteella. Hankeosia voi enimmillään olla hankkeen eri 

kustannuslajien kokonaismäärää vastaava määrä. 

Päätösnumero 

Hanketta koskevan rahoituspäätöksen numero. Numeron näet Metsäkeskukselta 

saamastasi rahoituspäätöksestä ja sen avulla toteutusilmoitus yhdistetään oikeaan 

hakemukseen. 

Tuen hakija (maanomistaja) 

Ilmoita tuen hakijan nimi- ja yhteystiedot. Mikäli hakija on jakamaton kuolinpesä 

tai luonnollisten henkilöiden yhteenliittymä (verotusyhtymä), jossa on useampia 

osakkaita, ilmoita yhteystietona osoite, johon Metsäkeskuksen halutaan lähettävän 

päätöksen ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat. 

Asiakasviite 

Toteuttajan antama tunniste hankkeelle, esim. hankenumero. 

Toteutusilmoituksen laatija 

Toteutusilmoituksen laatija on laatinut hakemusasiakirjat. Ilmoita laatijan nimi- ja 

yhteystiedot, mikäli tämä henkilö on eri henkilö, kuin tuen hakija (maanomistaja). 

Asiamies 

Asiamies on henkilö, jolla on valtuutuksen perusteella oikeus hoitaa hakemusasiaa 

varsinaisen tuen hakijan (maanomistajan) puolesta. Metsäkeskus toimittaa 

päätöksen ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat asiamiehelle. Jos 

asiamiestä ei ole nimetty, asiakirjat toimitetaan hakijalle tämän ilmoittamaan 

osoitteeseen. 

Yhteishanke 

Yhteishankkeella tarkoitetaan hanketta, joka toteutetaan vähintään kahden 

sellaisen eri kiinteistön alueella, jotka eivät kuulu samoille tuen hakijoille 

(maanomistajille), jos kummankin kiinteistön omistajilla on oikeus kestävän 

metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaiseen tukeen. 

Maksutiedot 

Nimi, tilinumero IBAN-muodossa, BIC-koodi ja henkilö- tai Y-tunnus. Myönnetty 

rahoitus voidaan maksaa erikseen jokaiselle tuensaajalle tai tuensaajien antaman 

valtuutuksen perusteella hankkeen toteuttajalle. Mikäli rahoitus maksetaan 

jokaiselle tuensaajalle, ilmoita heidän pankkitiliensä numerot erillisellä liitteellä. 

Samalla kiinteistöllä voi olla vain yksi maksun saaja. 
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Maksuviite 

Tukimaksun tunnistamista varten maksun saaja voi käyttää pelkästään numeroista 

koostuvaa maksuviitettä (pankkiviite). Viitteen runko-osana voi käyttää esimerkiksi 

asiakas- tai laskunumeroa. 

Tarkistenumero lasketaan runko-osan perään. Viitenumero on vähintään neljä 

numero pitkä (runko-osa 3 + tarkiste). Viitteessä voi olla enintään 20 numeroa (19 

+ 1). Tarkistenumeron laskemisessa voi käyttää apuna Finanssialan Keskusliiton ja 

pankkien kotisivuilta löytyviä viitelaskureita. Mikäli maksuviitettä ei ole ilmoitettu, 

Metsäkeskus käyttää tuen maksussa viitettä 1122, koska tukimaksut eivät välity 

maksatusjärjestelmässä ilman viitettä. 

Toteutuneet työmäärät ja kustannukset 

Ilmoita toteutusilmoituksessa kunkin hankeosan ja hankkeen toteutuneet 

kokonaiskustannukset ja kokonaistyömäärät eriteltynä kiinteistöittäin ja 

kustannuslajeittain (suunnittelu-, työ, tarvike- ja muut kustannukset). 

Maksatushakemuksessa toteutuneita kustannuksia ja työmääriä ei ole 

välttämätöntä eritellä kiinteistöittäin. Maksatushakemuksessa toteutuneet 

työmäärät ja kustannukset on kuitenkin eriteltävä hankeosittain. 

Ilmoita toteutusilmoituksessa kunkin hankeosan kiinteistöittäin ilmoitettavat 

kustannukset joko euroina tai kiinteistön osuutena (%) hankeosan kustannuksista. 

Toteuttamisen yhteydessä tuensaajille metsätaloudesta syntyvät tulot 

Rahoitettavan toimenpiteen toteuttamisen yhteydessä tuensaajille 

metsätaloudesta syntyneet tulot on eriteltävä toteutusilmoituksen liitteessä 

kiinteistöittäin. Tulot vähennetään toimenpiteen kokonaiskustannuksista. 

Tällaisiksi tuloiksi katsotaan toimenpiteen toteuttamista koskevan 

rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen syntyvät tulot (esimerkiksi oja- ja 

piennartasannelinjojen hakkuutulot sekä vesiensuojelutoimenpiteiden 

toteuttamiseen liittyvien hakkuiden tulot). 
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Suometsän hoidon (työlaji 60) kustannuslajit 

Kustannus-

lajin koodi 

Kustannuslajin selite Määrän 

yksikkö 

Materiaali-

kustannuslaji 

Lasketaan 

työmäärään 

602 Perkausojitus m ei kyllä 

604 Täydennysojitus m ei kyllä 

606 Uudisojitus m ei kyllä 

607 Piennartasanne, piennartie m ei ei 

609 Vesiensuojelurakenteet  ei ei 

610 Muu konetyö  ei ei 

611 Suometsän hoidon pinta-

ala 

ha ei ei 

612 Muut tarvikekustannukset  kyllä ei 

613 Rummut  kyllä ei 

614 Vesiensuojelurakenteiden 

tarvikkeet 

 kyllä ei 

968 Työnjohto  ei ei 

969 Korvaukset  ei ei 

975 Ojitustoimitukset  ei ei 

997 Suunnittelu  ei ei 
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