
Pikaohje yrityksen perustamistuen maksatuksen hakemiseen Hyrrässä: 

 Muista käyttää oikeaa selainta. Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -

selainten uusimmilla versioilla. Tyhjennä aina ensin välimuisti ja käytä selaimen yksityinen selaus 

–toimintoa! Kirjaudu sitten vasta Hyrrään. Lisää Hyrrä-ohjeita löytyy täältä: 

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx.  

 Katso-tunnisteeseen liittyviä ohjeita löytyy yllä olevasta osoitteesta. 

 Ennen kuin lähetätte hakemuksen, tarkistakaa kielivalinta Hyrrästä kohdasta Omat tiedot  profiili. 

Näin saatte päätöksen haluamallanne kielellä. ELY-keskus ei voi muuttaa kieliasetusta. 

 Ohjeet maksuhakemuksen tekemiseen Hyrrässä löytyy täältä: (http://maaseutuvirasto.mo-

biezine.fi/zine/123/article-22941) 

 

 Maksuhakemuksen liitteet tallennetaan Perustiedot-välilehdelle Liitteet-kohtaan. Kun alasvetovali-

kosta valitsee liitetyypin, niin ”lisää liite” nappi aktivoituu ja liitteen voi tallentaa. Nimeä liitteet sel-

keästi ja tarkista, että skannausjälki on luettavaa! 

 
 

 

 Tarkista vaadittavat liitteet Maaseutuviraston määräyksestä Nro 53/15 Dnro 1189/54/2015 

http://www.finlex.fi/data/normit/42462-5315fi.pdf . Nämä liitteet on ainakin tallennettava: 

 selvitys tukipäätöksellä hyväksyttyjen liiketoimintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden 

toteuttamisesta maksuhakemuksen ajalta 

 tukipäätöksessä yksilöidyt toimenpiteiden toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakir-

jat 

 alustava tuloslaskelma yrityksen perustamisen ja maksuhakemuksen laatimisen väliseltä 

ajalta sekä alustava tase (Kun perustamistuki on myönnetty toimivan yrityksen uuteen liike-

toimintaan, alustava tuloslaskelma ja tase on laadittava tai vastaavat tiedot ilmoitettava yk-

sinomaan uuden yritystoiminnan osalta) 

 loppumaksun yhteydessä on tallennettava Hyrrässä seurantatiedot tukipäätössivulla 

 

 Lisäksi toimivan yrityksen osalta, uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on pidettävä yrityk-

sessä työntuntikirjanpitoa ja toiminnassa on selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä toiminnasta. 
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 Maksatuksen yhteydessä voidaan hyväksyä vain tukipäätöksessä ja sen liitteissä hyväksyttyjä kus-

tannuksia, jotka ovat syntyneet hakemuksen vireille tulon jälkeen ja ennen toteuttamisajan päätty-

mistä. Jos hakemuksella on yli 10 % tukikelvottomia kustannuksia seuraa siitä sanktio, jolloin tuki-

kelvoton summa vähennetään kahteen kertaan. Mahdollisista muutoksista on aina ilmoitettava 

tuen myöntäjälle etukäteen ja toimitettava tarvittaessa muutoshakemus. Tuen viimeisen erän mak-

samista on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan 

päättymisestä. 

 

Tutustu tukipäätöksen ehtoihin huolella! Tuen maksamisen edellytyk-

senä on, että tuensaaja on noudattanut tuen ehtoja. Katso myös onko 

tukipäätöksessä asetettu erityisehtoja. 

 

Yritystukien maksatuksia hoitavat Pohjanmaan ELY-keskuksessa: 

Anna-Mari Heinonen 0295 016 494 / anna-mari.heinonen@ely-keskus.fi 

Pia Häggblom 0295 028 565 / pia.haggblom@ely-keskus.fi 

Maj-Len Vestergård 0295 028 645 / maj-len.vestergård@ely-keskus.fi (LEADER) 
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