
 

 

 

Valitse Siirry palveluun 

Valitse tämä kohta mikäli 

haluat perustaa 

pääkäyttäjän organisaatiolle 

Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain 

allekirjoituksen omaava henkilö. 

Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava 



 

 

 

 

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. 

Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava 

Mikäli valitsit sähköisen 

tunnistautumisen ->  valitse 

sopivin vaihtoehto 

Lue läpi ja tulosta tarvittaessa 

tiedostot -> valitse seuraava 



 

 

Valtuuksien hallinnointi: 

 

 

Täytä tarvittavat tiedot ja valitse 

seuraava 

Valitse tämä kun annat valtuuksia 

muille organisaatiossasi. 

Lisää pääkäyttäjän neliosainen salasana 



 

 

 

 

Aloita uuden alitunnisteen 

luominen valitsemalla alitunnisteet 

ja valitse sen jälkeen uusi 

alitunniste 

Täytä tiedot henkilöstä jolle olet 

luomassa alitunnistetta. Keksi 

salasana tälle – se vaihdetaan 

myöhemmin. Jatka painamalla 

seuraava 

Tunnus on nyt luotu, tulosta tiedot ja 
valitse hyväksy. Nyt lähetetään tunnuksen 
omistavalla henkilölle viesti jossa on linkki, 
jonka kautta Katso-alitunniste tulee 
vahventaa Katso-tunnisteeksi. Alitunnisteen 
vahventamiseksi hän tarvitsee: 

Katso-pääkäyttäjän antaman 
käyttäjätunnuksen 

Katso-pääkäyttäjän antaman väliaikaisen 
kiinteän salasanan  

henkilökohtaisen verkkopankkitunnuksen 
tai sirullisen henkilökortin. 
Alitunnisteen vahventamisen yhteydessä 
käyttäjä keksii uuden salasanan sekä 
tulostaa avainlukulistan. 



Kun tunniste on vahvennettu, pääkäyttäjä tai rinnakkaispääkäyttäjä voi antaa 
käyttäjälle tarvittavia asiointirooleja Hyrrässä.  
 

 

 

 

HYRRÄ –roolit: 

Hyrrä -hakija, jolla voi selata, täyttää ja lähettää organisaation tuki-ja maksuhakemuksia Hyrrässä (vastaa 

virallista allekirjoitusta)  

Hyrrä -avustaja, jolla voi selata ja täyttää kaikkia lomakkeita Hyrrässä, mutta ei ole oikeutettu 

allekirjoittamaan ja jättämään niitä viranomaiskäsittelyyn  

Hyrrä -selaaja, jolla voi selata organisaation tuki-ja maksuhakemuksia Hyrrässä 

  

Valitse uusi valtuutus ja lisää tunniste ja nimi 

Valitse valikosta henkilölle sopiva rooli ja 

paina lisää ja valitse myönnä 



 

 

 

 

 

Paina jatka palveluun 

Valitse organisaatio tai 

aloita asiointi ilman Y-

tunnusta 

henkilötunnuksella 

Tiedote -> TÄRKEÄÄ!! 

Tutustu ohjeisiin!! 

Täältä pääsee ohjeisiin 



 

 

 

 

 

Valitse uusi hakemus -> 

kehittämishanke 

Ensin näkyy kaksi 

välilehteä, perustiedot 

tulevat automaattisesti 

Muista AINA lisätä yhteyshenkilö ja 

vastuuhenkilö sekä valita allekirjoittajat! 



 

 

 

 

 

Valitse hankkeen luonne 

valikosta 

Lisää tarvittaessa allekirjoittajia 

Anna hankkeelle LYHYT 

kuvaava nimi ja valitse 

kunnat jossa hanketta 

toteutetaan 

Kaikki tähdellä merkityt 

kohdat tulee täyttää!! 



 

 

 

 

Aloituspäivä
määrä: 

aikaisintaan 
se päivä jona 

hakemus 
tulee vireille. 

Hankkeen 
kesto 

enimmillään 
kolme vuotta. 

Valitse keneltä tukea haet. 
Ohjausryhmä vain 

suuremmissa ja alueiden 
välisissä hankkeissa. 

Mikäli tukea siirretään toiselle osapuolelle valitse kyllä -> avautuu 
lisävalikoita! 

Panosta julkiseen kuvukseen sen tulisi sisältää ainakin tiedon siitä että 
hanke on EU osarahoitteinen ja että se rahoitetaan 

Maaseutuohjelmasta. 

Nämä kohdat täytetään vain mikäli tukea 

siirretään 

Täältä pääset muokkaamaan näitä 
kolmea kohtaa 



 

 

 

Hankesuunnitelma välilehdellä 
kuvaat hanketta lyhyesti, tiiviisti, 

tärkeimmät kohdat. Pidemmät 
selvitykset voit laittaa liitteeksi. 
Kirjoita hankenumero muistiin!! 



 

 

 

 

Lisää tarvittavat liitteet 

Valitse onko kyseessä 
kehittämishanke vai 

investointihanke 

Valitse toimenpide ja 
kohdennettu toimi 

Valitse kustannusmalli 



 

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelmien ulkonäkö riippuu valitusta 

kustannusmallista! 

 

 

 
Valitse sisältääkö kustannusarvio alv vai ei ja kirjaa kustannusarvion 

loppusummat. Laajemman kustannusarvion lisäät liitteisiin. Muistathan 

tarkistaa että tarvittavat hintaselvitykset/ kilpailutukset on tehty. 

Valitse luo kustannusmalli ja 
perustele valinta 



 

HUOM! Kohtien kustannusarvio yhteensä (ilman tuloja) ja kokonaisrahoitus loppusummien tulee olla 

yhtä suuret, muuten hakemusta ei pääse lähettämään eteenpäin. 

 

 

 

Tavoitteet välilehden kysymykset vaihtelevat riippuen valitusta toimenpiteestä

 

Voit halutessasi 

kirjoittaa 

lisäselvityksiä oikean 

reunan ruutuun, 

selitys 

Valitsemalla seuraava tiedot tallentuvat ja siirryt seuraavalle 

välilehdelle, voit myös tehdä välitallennuksia. 

Kirjaa rahoitussuunnitelma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun kaikki hakemuksen kohdat on täytetty ja tarvittavat 
liitteet on lisätty, olet valmis allekirjoittamaan 

hakemuksen. 

Allekirjoittajalla tulee olla allekirjoitusoikeus! 

Laita ruksi kohtaan Allekirjoitan yllä mainitut tiedot oikeiksi 
ja paina Allekirjoita painiketta. 

Mikäli olet täysin varma että hakemus on valmis, eikä 

kaipaa täydentämistä paina Lähetä painiketta ja hakemus 

siirtyy joko SILMU ry:n tai ELY-keskuksen käsittelyyn. Nyt et 

enää pääse muokkaamaan hakemustasi!! 

Mutta mikäli vielä ennen lähettämistä haluat muuttaa 

hakemustasi voit poistaa allekirjoituksen ja palata 

hakemukseen. 



SILMU ja ELY-keskus pääsevät selaamaan työn alla olevia hakemuksia ja pystyvät näin neuvomaan 

heitä jo ”lomakkeen” täyttövaiheessa. 

**** 

Kun hakemus siirtyy SILMU ry:lle tai ELY-keskukseen tehdään sille vireilletulo -tarkastus. 

Täydennyksiä voidaan pyytää jo tässä vaiheessa. Kun hakemus on vireillä, siitä tulee ilmoitus 

hakijalle ja hankkeen voi käynnistää omalla riskillä. 

***** 

Tämän jälkeen hakemus otetaan käsittelyyn. Pyydetään mahdolliset täydennykset/tarkennukset. 

SILMU ry:n osalta hakemus arvioidaan hallituksessa käyttäen apuna mm. valintakriteereitä. ELY-

keskuksessa käsittely tapahtuu viranomaisen pöydällä. 

**** 

ELY-keskus tekee Leader-hankkeiden osalta laillisuustarkastuksen ja tekee rahoituspäätöksen josta 

hakija saa ilmoituksen sähköpostiin. 

**** 


