
Näin haet ELY - tukea

Tämä ohjeistus on suunnattu yrityksille, jotka haluavat hakea tukea Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen rahoittamaan kehityshankkeeseen. Tuki on tarkoitettu pk-yrityksille 
pienimuotoiseen asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. ELY keskus maksaa 75% konsul-
toinnista eli sinulle jää maksettavaa vain 325€/päivä (+ ALV 24%). Alta löydät ohjeet tuen 
hakemiseen sekä konsultit, joilla on ELY - oikeudet. Prosessi vaatii sinulta vain esi-hake-
muksen täyttämisen, konsultit hoitavat projektisuunnitelman sekä raportoinnin. Esi-hake-
muksen täyttö vie vain 5-10 minuuttia, joten suosittelemme täyttämään hakemuksen heti 
ja pääsemme siten helposti suunnittelemaan projektia tarkemmin!

Kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä!

Vincent Weckström
+358 440456477
vincent.weckstrom@aceconsulting.fi

Lisätietoa ELY - tuesta saat ELY - keskuksen sivuilta.

1. Varmista, että yrityksesi on oikeutettu saamaan ELY - tukea. ELY tuen hakeminen on 
mahdollista kaikille pk-yrityksille ja -yhteisöille, joilla on alle 250 työntekijää ja alle 50M 
euron liikevaihto. Epäselvissä tapauksissa kannattaa kysyä ELYstä.

2. Mene ELY- keskuksen sivuille ja klikkaa “hakemukseen” painiketta ja tunnistaudu pank-
ki- tai mobiilitunnuksillasi, etsi yrityksesi ja “aloita hakemus”.

3. Valitse “konsultointi” ja määritä projektin kesto (max 5 päivää aluksi) sekä toivottu aloi-
tuspäivämäärä.

4. Täytä konsultoinnin tarpeesi muutamalla lauseella sekä kirjaa toivomasi konsultti (löy-
dät ACEn ELY-konsultit sivuiltamme). Hyväksy ehdot sekä täytä yrityksesi osoitetiedot.

5. Täytä yrityksesi yhteystiedot “hakija” - välilehdellä. Voit myös halutessasi liittää esimer-
kiksi esittelyn yrityksestäsi.

6. Esikatsele sekä lähetä hakemuksesi! Mikäli ELY-keskukselta ei tule lisätietopyyntöjä, 
olemme sinuun yhteydessä parin viikon sisällä projektin toteutussuunnitelmasta.

Näin helppoa se on!

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/etusivu
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi
https://aceconsulting.fi/ely-konsultointi/
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Näissä osa-alueissa voimme auttaa sinua

1 Analyysipalvelut, kasvu, 
kansainvälistyminen ja uudistaminen
2 Tuottavuus ja digitalisointi 
3 Markkinointi ja asiakkuudet
4 Johtaminen ja henkilöstö 
5 Innovaatioiden kaupallistamien 

ELY-valtuutetut asiantuntijamme


