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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
metsitystuen toteutusilmoituksen sisältövaatimuksista ja metsitystuen maksamiseen 

liittyvästä menettelystä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsityksen määräai-
kaisesta tukemisesta annetun lain (1114/2020) 16 §:n 5 momentin nojalla:

1 §

Toteutusilmoituksen sisältö

Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain (1114/2020), jäljempänä metsi-
tystukilaki, 16 §:ssä tarkoitetussa toteutusilmoituksessa on mainitussa pykälässä säädetyn
lisäksi annettava tiedot ja selvitykset tämän asetuksen 2 ja 3 §:ssä säädetyn mukaisesti.

2 §

Perustiedot

Toteutusilmoituksessa on ilmoitettava tai annettava seuraavat perustiedot:
1) tukipäätöksen numero;
2) tuensaajan nimi, yhteystiedot ja tilinumero;
3) jos tuki maksetaan toteutusilmoituksen perusteella muulle kuin tuensaajalle maksun

saajan nimi, y- tai henkilötunnus ja tilinumero;
4) kartta, johon on rajattu alue tai alueet, jossa tai joissa metsitys on toteutettu, tai vas-

taavat tiedot paikkatietoina ilmaistuna.

3 §

Tiedot toteutetusta metsityksestä

Toteutusilmoituksessa on annettava kuvioittain metsityksen toteutuksesta seuraavat tie-
dot:

1) edellä 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetun metsitetyn alueen tai alueiden pinta-ala hehtaa-
reina 0,1 hehtaarin tarkkuudella;

2) käytetty puulaji tai -lajit ja niiden siemen- tai taimimäärä; jos useampi puulaji, il-
moitettava käytetty pääpuulaji;

3) edellä 2 kohdassa ilmoitettujen puulajien hyväksyttävien luontaisten taimien määrä;
4) onko käytetty taimisuojia tai muita suojauksia;
5) onko käytetty lannoitusta; jos on, ilmoitettava lannoitevalmiste ja sen käyttömäärä;
6) onko tehty vesojen raivausta;
7) mikä on ollut pintakasvillisuuden kilpailun torjunnassa käytetty menetelmä;
8) onko maanpinta käsitelty; jos on, ilmoitettava maanpinnan käsittelymenetelmä;
9) tehdyt vesitalouden järjestelyt ja vesiensuojelutoimenpiteet;
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10) jos tukipäätöksellä hyväksytystä hakemuksesta tai Suomen metsäkeskuksen edel-
lyttämistä korvaavista toimenpiteistä on poikettu metsityksen perustamistoimenpiteitä
tehtäessä, miten niistä on poikettu ja perustelut poikkeamiselle.

4 §

Ilmoitus haettaessa vain hoitopalkkiota

Metsitystukilain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, kun tukipäätöksellä on
myönnetty vain hoitopalkkio, metsittämisen perustamistoimenpiteiden loppuunsaattami-
sesta on tehtävä ilmoitus Suomen metsäkeskukselle. Tehtävässä ilmoituksessa on ilmoi-
tettava tai annettava vastaavat tiedot ja selvitykset kuin 2 ja 3 §:ssä säädetään toteutusil-
moituksen osalta.

5 §

Metsitystuen maksaminen

Metsitystuki maksetaan vuosittain kolmena maksupäivänä, jotka ovat 31 päivä maalis-
kuuta, 15 päivä syyskuuta ja 30 päivä marraskuuta.

Jos tuensaajalle on myönnetty vain hoitopalkkio, se maksetaan kahdessa yhtä suuressa
erässä kahden ja kahdeksan vuoden kuluttua laskettuna siitä 1 momentin mukaisesta mak-
supäivästä, joka seuraa lähimpänä 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen toimittamisajankohtaa.
Maksupäivänä voidaan kuitenkin käyttää edellä mainitun maksupäivän jälkeen myös seu-
raavaa 1 momentin mukaista maksupäivää, jos metsittämisen perustamistoimenpiteistä
tehtävien selvitysten aiheuttama mahdollinen viivästys ei mahdollista ensimmäisen mak-
supäivän käyttämistä.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä huhtikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2023.

Tämän asetuksen voimassaolon päättyessä vireillä oleviin toteutusilmoituksiin ja ilmoi-
tuksiin sekä niiden nojalla tehtäviin maksatuksiin sovelletaan tätä asetusta myös asetuksen
voimassaolon päättymisen jälkeen.

Helsingissä 7.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Metsäneuvos Marja Kokkonen
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