NÄIN TEET KEMERA-TOTEUTUSILMOITUKSEN
METSÄÄN.FI-PALVELUSSA
Kirjaudu palveluun osoitteessa: www.metsään.fi
Jos olet hakenut työhön Kemera-rahoitusta
Metsään.fi-palvelussa ja olet nyt ilmoittamassa
kyseisen työn toteutuksesta, voit hakea rahoituspäätöksen toteutusilmoituksen pohjaksi. Löydät
päätöksen Asiointi - Kemera - Rahoitushakemus.
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Jos et voi hyödyntää palvelussa olevaa rahoituspäätöstä, valitse etusivulla olevasta Asiointi-laatikosta Lähetä Kemera-toteutusilmoitus.
Huom! Kun käytät palvelussa olevaa rahoituspäätöstä pohjana, useimmat alla mainitut kohdat täyttyvät jo valmiiksi toteutusilmoitukseen, kuten tila-, kuvio- ja omistajatiedot sekä rahoituspäätöksen asianumero.
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Valitse metsätilat ja kuviot
Täytä rahoituspäätöksen asianumero. Rahoitus
päätöksen asianumero on rahoituspäätöksen
numeron kolme ensimmäistä osaa, esimerkiksi
12-2016-123. Valitse omistusmuoto ja tilat.
Omistusmuoto ei tule automaattisesti tilan omistajien tiedoista, vaan se tulee valita luettelosta.
Valitse kuviot, joille hoitotyö on tehty kuvioluettelosta tai kartalta. Valitse kuviolle oikea työlaji.

Piirrä kuvio
Mikäli hoidetun alueen mukaista kuviota ei ole
kartalla, käytä Piirrä kuvio -työkalua. Kun kuvio
on valmis, lopeta piirto tuplaklikkaamalla. Piirrä
kuvio työkalu jää aktiiviseksi, kunnes klikkaat sitä
tai muuta piirtotyökalua.
Voit muuttaa piiretyn kuvion muotoa ja kokoa
klikkaamalla Muokkaa kuviota ja valitsemalla
hiirellä muokattavan kuvion. Vie hiiri kuviorajan
päälle haluamaasi kohtaan ja siirrä rajapistettä.
Voit poistaa kuvion klikkaamalla Poista kuvio.
Piirretty kuvio näkyy kuvioluettelossa viimeisenä.
Yhtä rahoituspäätöstä kohden voi tehdä vain yhden toteutusilmoituksen.
Rahoitushakemuksen ja toteutusilmoituksen kuvioiden numerointi voivat poiketa
toisistaan. Itse piirrettyjen kuvioiden rajojen ei tarvitse olla täysin yksi yhteen, pinta-alatarkkuus riittää. Tärkeintä on, että hoidettu alue on merkitty kartalle oikein ja
sen pinta-ala on tehdyn työn mukainen.
Hakijalle maksettava tuki voi olla korkeintaan alkuperäisessä Kemera-rahoitus
hakemuksessa ilmoitetun hoitotyön pinta-alan mukainen.
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NÄIN TEET KEMERA-TOTEUTUSILMOITUKSEN
METSÄÄN.FI-PALVELUSSA
Täydennä kuviotiedot
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Kuviotietoja kysytään sen mukaisesti, mikä
työlaji on kyseessä.
Löydät yksityiskohtaiset neuvot kuviotietojen
täydentämiseen valitsemalla Ohjeet.
Kuviotietojen täydennyksen jälkeen valitse
sivun alareunasta Täytä yhteystiedot.

Täytä yhteystiedot
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Täytä päähakijan ja mahdollisten muiden hakijoiden yhteystiedot. Voit myös antaa tiedot
töiden toteuttajasta.
Täytä maksun saajan yhteystiedot. Samalla
kiinteistöllä voi olla vain yksi maksun saaja.
Anna tilinumero IBAN-muotoisena.
Täydennä töiden alkamis- ja päättymispäivä.
Tarkasta yhteevetosivulla näkyvät tiedot ja
lopuksi lähetä toteutusilmoitus.

Toteutusilmoitus tallentuu palveluun ja voit seurata, missä vaiheessa lmoituksen käsittely Metsäkeskuksessa on. Voit myös tarvittaessa tulostaa toteutusilmoituksen.
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