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Metsätiedon tuotannon ja hallinnan palvelusopimus 
 

Tilaajan tiedot 

 

Toimittajan tiedot 

Toimittajan virallinen nimi Y-tunnus 

Toimittajan osoite  

 

Yhteyshenkilöt 

 Tilaaja Toimittaja Puhelinnumero Sähköposti 

sisällölliset asiat     

tekniset asiat     

 

Toimeksiannon kohde - kiinteistötunnukset 

Kunta Kylä Talo Tila Tilan nimi Sertifiointi 

      

      

      

      

 

Toimeksiannon kohde – kuvio/t 

Kuvionumero Lähde 

  

  

  

  

  

 

  

Tilaajan virallinen nimi Henkilö- / Y-tunnus 

Toimitusosoite Laskutusosoite 

☐ ALV-rekisterissä  
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Toimeksianto – metsätiedon tuotanto ja hallinta 

 

Työlaji - metsäsuunnittelu Toteutustapa 

Tilaajan tarpeiden kartoitus / aloituspalaveri ☐ puhelimitse 

☐ verkossa 

☐ sähköpostitse 

☐ maastokäynnillä 

Suunnittelun pääsuuntaviivat (valitse vain yksi) ☐ Maksimaalinen tuotto 

☐ Tasainen kassavirta 

☐ Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 
 

☐ Muu mikä; _________________________ 
 
Tavoiteltava pääoman tuotto; ______ % 
 

Käytettävissä olevat lähtötiedot ☐ ei ole 

☐ vanha metsäsuunnitelma 

☐ tila-arvio 

Metsäsuunnittelun toteutus ☐ maastotyönä 

☐ toimistotyönä 

 
Toimitettavien suunnitelmavaihtoehtojen määrä 

 
_______ kpl 

Metsäsuunnitelman laskennallinen optimointi ☐ tehdään 

Metsäsuunnitelman luovutus ☐ henkilökohtaisesti 

☐ postitse / sähköisesti 

Lopetuspalaveri ja suunnitelman läpikäynti ☐ ei pidetä 

☐ puhelimitse 

☐ asiakkaan luona 

☐ maastokäynnillä 

Metsäsuunnitelman muoto ☐ paperisena kansiossa 

☐ verkkosovelluksessa 

☐ molemmilla tavoilla 
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Toimeksianto – tila-arvio 

 

Työlaji – tila-arviointi Toteutustapa 

Käytettävissä olevat lähtötiedot ☐ ei ole 

☐ metsäsuunnitelma 

☐ avoin metsävaratieto 

Arviointi toteutetaan ☐ olemassa olevaan aineistoon 
perustuen 

☐ aineisto kerätään maastossa 

Lausunnon käyttötarkoitus ☐ kiinteistön kauppa 

☐ perunkirjoitus 

☐ sukupolvenvaihdos 

☐ kiinteistöverotus 

☐ muu, mikä ____________ 
 

Käytettävä arviointimenetelmä ☐ tuottoarvomenetelmä 

☐ summa-arvomenetelmä 

☐ kauppa-arvomenetelmä 

☐ muu, mikä____________ 

☐ arvioitsijan harkinnan mukaan 

Luovutus ☐ sähköisessä muodossa 

☐ paperisessa muodossa 
 

☐ toimitus myös kolmannelle taholle, 
mille; ____________________________ 
 
_________________________________ 
 
 

 

Työlaji – metsätiedon ylläpito Toteutustapa 

Tiedot päivitetään järjestelmään ☐ maastotarkastusten jälkeen 

 ☐ keväällä 

 ☐ syksyllä 

☐ toimenpiteiden jälkeen 

 ☐ maastokäynnillä 

 ☐ valvontaraporttien 
 perusteella 

Tiedot päivitetään ☐ Toimittajan järjestelmään 

☐ Tilaajan järjestelmään 

Tietojen raportointi lisäksi ☐ paperisena Tilaajalle 
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Kuviokohtaiset lisätiedot; 

 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________  

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

 

 

Palvelusopimuksessa olevat hinnat ovat ilmoitettu alv 0% - hintoihin lisätään arvonlisävero voimassa olevan lain mukaisesti. Tähän 
palvelusopimukseen kuuluvat liitteinä seuraavat asiakirjat, jotka muodostavat yhdessä sopimuksen. 1) Palvelusopimus liitteineen 2) 
työlajien kuvaukset 3) Metsäpalvelun toimittamisen sopimusehdot sis. luonnonhoidon neuvontatyökalu 

Muut liitteet: 

 

Allekirjoitukset: 

 

Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

Aika ja paikka     __________ ________________ 

Tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys   ____________________________ 

 

 

Aika ja paikka     __________ ________________ 

Toimittajan allekirjoitus ja nimenselvennys   ____________________________ 

 

 


