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”Hyrrä on uusi maaseudun tukien verkkopalvelu.  
Hyrrä opastaa hakijan tukiprosessin alusta loppuun - 

aina tukihakemuksesta siihen asti, kunnes tukieurot ovat 
tilillä. Turhan  juoksemisen ja paperipyörittämisen sijaan 

itse kukin voi keskittyä olennaiseen.” 
 



Mikä on Hyrrä? 
• Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa 
•  24/7 Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan 

tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys 
•  Hakemuksen lähettäminen on vaivatonta 
•  Myös tarvittavat lisätiedot ja maksuhakemukset voidaan 

toimittaa nopeasti verkon kautta 
•  Hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä 



Mitä Hyrrällä tehdään? 
• Maaseudun kehittämistuet 

 Kehittämishankkeet , toimintaraha 
 Yleishyödylliset investointihankkeet  

• Maaseudun yritystuet  
• Maatilojen investointituet  
• Nuorten viljelijöiden aloitustuet  
•  Neuvontakorvaus 

• Neuvojarekisteri 
• Ei-tuotannollisten investointien tuet 

 
 

 



Uutta hakijalle 
• Hakijalle suurin muutos on asioinnin sähköistäminen 
• Hakemukset sähköisesti  
•  kaikki ”asiakirjat” kertyvät hakijalle ”hankekirjastoon” ja 

viranomaiselle sähköiseen arkistoon  
• Hakemukselle tehdään vireilletulo tarkastus 
• Lisätietopyynnöistä tulee tieto Hyrrään + ilmoitus hankkeen 

vastuu- ja yhdyshenkilöiden sähköpostiin 
• Lisätietojen toimittamiselle annetaan määräaika 

• mikäli määräaikaa ei noudateta eikä lisäaikaa pyydetä, voi 
käsittelijä tehdä päätöksen olemassa olevin tiedoin  

 
 
 



• Tukipäätökset tulevat Hyrrään +sähköposti-ilmoitus 
• Hakijan muistettava ilmoittaa hakemuksella 

sähköpostiosoite 
 



Sähköinen asiointi 
Pankkitunnukset 
 
Katso- palvelussa annettu  
Hyrrä-valtuutus eli asiointirooli 

•Y-tunnus vaaditaan Katso- palvelua ja Hyrrää varten! 
•YTJ- tiedot ajantasalle! 

 
Paperiasiointi 

Y-tunnus ensisijainen 



•Neuvontaa  Leader- ryhmästä ja ELY- keskuksesta 
 

Ennen hakemuksen suunnittelua on hyvä ottaa yhteyttä 
Leader- ryhmään / ELY- keskukseen 
 

•Paperihakemusten toimittaminen  
 edelleen mahdollista 

Lomakkeet saatavilla suomi.fi- palvelussa 
Halutessaan asiakas voi siirtyä paperisten lomakkeiden 
toimittamisesta sähköiseen asiointiin 



Käyttöönoton 
tavoiteaikataulu 

Syksy/2015 
Tukien 
maksu- 
hakemukset 

Syksy/2015 
Tuki- 
päätökset  
 

Huhtikuu 
Hanke- ja  
yritystuet 

Helmikuu 
Neuvonta- 
korvaus,  
Tiedotus- 
hankkeet 

Maaliskuu 
Nuoren  
viljelijän  
aloitustuki 

Toukokuu 
Neuvonta- 
korvauksen  
maksuhakemukset 

Toukokuu 
Rakentamisinves-
toinnit,  
ei-tuotannolliset 
investoinnit 



Hyrrää Videolla 
• https://dreambroker.com/channel/a03abgfj/05tskfb7 
• Hyrrän esittely-video 

https://dreambroker.com/channel/a03abgfj/05tskfb7


Kiitos! 

Lisätietoja: 
 
http://www.mavi.fi/hyrra 
https://aitta.mavi.fi 
 
Lapin ELY- keskus 
Paikalliset Leader- ryhmät 
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