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Lausuntopyyntö 

  

 29.12.2020  VN/28914/2020 
VN/28914/2020-MMM-1 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 

Maa- ja metsätalousministeriö     

PL 30 Hallituskatu 3 A 0295 16001  kirjaamo@mmm.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
 
 

 
     

  

 
Jakelussa mainituille  

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen 
hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä 

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevaan luonnokseen maa- ja 
metsätalousministeriön asetukseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.1.2021 
ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen Maa- ja 
metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, 
word- tai rtf -tallennusmuodossa.  

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola (puh.02951 62350) ja lainsäädäntöneuvos 
Maija Kaukonen (puh.02951 62153), sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi 

Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen 

Liitteet Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista 
sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä (luonnos 29.12.2020) 
 
Muistio (luonnos 29.12.2020) 
 

Jakelu Oikeusministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Ympäristöministeriö 
Saamelaiskäräjät 
Luonnonvarakeskus 
Metsähallitus 
Museovirasto 
Ruokavirasto 
Suomen metsäkeskus 
Suomen riistakeskus 
Suomen ympäristökeskus 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 

 

 

 



    2 (2) 

   
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Suomen Kuntaliitto 
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 
Itä-Suomen yliopisto, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 
Bioenergia ry 
Energiateollisuus ry 
Etämetsänomistajien liitto ry 
Koneyrittäjien liitto 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
METO-Metsäalan asiantuntijat 
Metsäteollisuus ry 
ProAgria Keskusten Liitto  
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO 
Suomen metsätaimituottajat ry 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf 
Turun Seudun Metsänomistajat ry (TSMO) 
Fin Forelia Oy 
Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen rahasto 
Natur och Miljö rf 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry 
Taimi-Tapio Oy 
Vapo Oy 
 

  
         

 
Sähköisesti allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa. Ministeriön 
lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät MMM:n internet-sivustolta http://mmm.fi/lausunnolla 

 


	Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä

