
SINUA JA 

YRITYSTÄSI 

VARTEN
Hollolan sähköiset elinkeinokahvit 

28.5.2020

31.1.2020



YKSINYRITTÄJÄTUKI

▪ Hakuaika: 30.9.2020 saakka

▪ Avustus: 2000 eur (kertakorvaus)

▪ Haetaan yrityksen kotikunnasta.

▪ Hollola: https://www.hollola.fi/yksinyrittajatuki

▪ Lisätietoa LADEC:

https://www.ladec.fi/toimivalle-

yritykselle/arjessa-haasteita/korona-

apu/yksinyrittajatuki

https://www.hollola.fi/yksinyrittajatuki
https://www.ladec.fi/toimivalle-yritykselle/arjessa-haasteita/korona-apu/yksinyrittajatuki


ELY-KESKUS & BUSINESS FINLAND

HÄIRIÖTILANNERAHOITUKSET

▪ Hakuaika: Yritys voi hakea häiriötilannetukia vko 

23 loppuun asti 2020 (tämänhetkinen tieto).

▪ Avustus: Rahoittaja 80 %, omarahoitus 20 %.

▪ Lisätietoa:

✓ ELY-keskus: https://www.ely-

keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

✓ Business Finland: 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerah

oitus/

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/


ELY-KESKUS 

KEHITTÄMISPALVELUT
▪ Analyysipalvelu: Muodostuu kokonaiskuva liiketoimintasi 

nykytilasta ja saat selkeän kehittämissuunnitelman mitä 

lähteä toteuttamaan.

▪ Konsultointipalvelu: Voit kehittää liiketoimintaasi Suomen 

eturivin asiantuntijoiden avulla kustannustehokkaasti.

▪ Koulutuspalvelu: Voit kehittää yrityksesi avainhenkilöitä 

huippukoulutuksilla.

▪ Analyysi- ja/tai konsultointipalvelu maksaa yritykselle 

30 euroa + alv/päivä.

▪ Lisätietoa: http://www.ely-

keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/etusivu

http://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/etusivu


YRITYSYHTEISTYÖ OPPILAITOSTEN KANSSA

Koulutuskeskus Salpaus

▪ Saat uutta osaamista henkilöstölle, 

käytännönläheistä tukea liiketoiminnan 

kehittämiseen ja johtamiseen. Kohtaat meillä 

myös tulevat ammattilaiset ja saat apua osaavien 

tekijöiden rekrytointiin.

▪ Lisätietoa: https://www.salpaus.fi/yritysasiakas/

LAB-ammattikorkeakoulu

▪ Opiskelijoilla on hallussaan uusimmat tiedot ja 

taidot. Hyödynnä osaajiamme.

▪ Lisätietoa: https://lab.fi/fi/yrityksille

https://www.salpaus.fi/yritysasiakas/
https://lab.fi/fi/yrityksille


SAKSA – MARKET INFO 3.6.2020!

▪ Hämeen ELY-keskus, Hämeen kauppakamari ja Saksalais-

suomalainen kauppakamari järjestävät vientiä tekeville ja 

sitä harkitseville yrityksille infotilaisuuden Saksan 

markkinamahdollisuuksista

▪ Tilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena Microsoft Teamsin

kautta.

▪ Lisätietoa ja ilmoittautuminen: http://www.ely-

keskus.fi/web/ely/tapahtumat-ja-

koulutukset?p_p_auth=EKNgeR8E&p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_sta

te=normal&p_p_mode=view&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_e

vent&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ely-

keskus.fi%2Fweb%2Fely%2Ftapahtumat-ja-

koulutukset%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iRqz7ud6uzx8%26p_p_lifecyc

le%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%

3Dcolumn-9%26p_p_col_count%3D1&_8_eventId=40967502

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_auth=EKNgeR8E&p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fweb%2Fely%2Ftapahtumat-ja-koulutukset%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_iRqz7ud6uzx8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-9%26p_p_col_count%3D1&_8_eventId=40967502


SINUA JA 

YRITYSTÄSI 

VARTEN
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n 

esittely

31.1.2020



DIASARJAN / ESITYKSEN SISÄLTÖ
▪ LADECin perusesittely | Diat 4-13

Mikä LADEC – Palvelemme 7 kunnassa – Miksi LADEC on olemassa? - Aktiivista palvelua – Uusia yrityksiä ja 

työpaikkoja – Tyytyväisiä asiakkaita – Kaksi päätehtävää - Visio – Arvot – Kehittämisyhtiön rooli & 

toimintaympäristö

▪ LADECin päätehtävät | Diat 14-17
Neuvonta- ja kehittämispalvelut – Yritysympäristön kehittäminen – Lahden seudun osaamisesta hyötyä yrityksille –

Kunnan kehittäjäkumppani

▪ Neuvonta- ja kehittämispalvelut | Diat 18-28
Perustaminen ja ensiaskeleet – Kasvu ja uudistuminen - Kasvu ja uudistuminen - Rahoitusneuvonta - Uusille 

markkinoille – Uusi tuote tai palvelu - Haasteet ja muutokset – Yrityskummi mentoriksi – Omistajanvaihdos - Lahden 

seudun osaamisesta hyötyä yrityksille

▪ Yritysympäristön kehittäminen | Diat 29-34
Uusien yritysten houkuttelu Lahden seudulle - Lahti All Inclusive – Investoinneista ja kehityskohteista uutta 

liiketoimintaa – Yritykset mukaan julkisiin hankintoihin – Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa

▪ Kunnan kehittäjäkumppani | Diat 35-38
Jatkuvaa vuoropuhelua kunnan ja LADECin välillä - Kuntakohtaiset yritysyhteyshenkilöt – Asiantuntijana kuntien 

kehittämishankkeissa

▪ LADEC viestii & yhteystiedot | Diat 39-44
Uutisia, tietoa, tapahtumakutsuja – Sähköisiä palveluita – Palveluaika & toimipisteet – Ajanvaraus 

– Kysy lisää LADECista – Kiitos! Esittäjän yhteystiedot



MIKÄ LADEC?

▪ Olemme Lahden seudun kuntien 

omistama elinkeinoyhtiö.

▪ Autamme toiminta-alueemme 

yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yrityksen 

perustamiseen, kasvuun ja 

kehittämiseen liittyvissä asioissa.

▪ Kehitämme ja markkinoimme 

Lahden seutua yritysympäristönä.



PALVELEMME 7 KUNNASSA

ASUKKAITA

201 000 Päijät-Hämeessä

180 000 LADECin toiminta-alueella

120 000 Lahdessa

YRITYKSIÄ

12 400 Päijät-Hämeessä

11 200 LADECin toiminta-alueella

7 200 Lahdessa

Lähde: Tilastokeskus / Kuntien asukasluku 31.12.2018 ja 

kunnittainen toimipaikkalaskuri 3.12.2019



MIKSI LADEC ON OLEMASSA?

LADEC auttaa 

uusia yrityksiä syntymään

sekä olemassa olevia 

yrityksiä uusiutumaan, 

kehittymään, kasvamaan

ja sijoittumaan 

Lahden seudulle.

Näin 

alueelle 

syntyy uusia 

työpaikkoja 

ja kunnat 

saavat 

verotuloja.

Päämääränä 
on pitää 

Lahden seutu  
elinvoimaisena 

ja asukkaat 
hyvinvoivina.



AKTIIVISTA PALVELUA

2500 YRITYSKONTAKTIA

600 HENKILÖASIAKASTA

PERUSTAMISNEUVONNASSA

700 OSALLISTUJAA

TAPAHTUMISSA*)

300 ALUEEN ULKOPUOLISTA 

ASIAKASLIIDIÄ

SIJOITTUMISPALVELUTIIMILLÄ

Keskimääräinen vuosittainen volyymi vuosina 2013-2018

* Tilastoitu 1 osallistumiskerta / henkilö



UUSIA YRITYKSIÄ 

JA TYÖPAIKKOJA

200 PERUSTETTUA YRITYSTÄ.

700 YRITYSASIAKKALLE NEUVONTAA

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ.

100 UUTTA TYÖPAIKKAA

ALUEELLE SIJOITTUNEISSA YRITYKSISSÄ.

LADECin keskimääräinen vuosittainen volyymi vuosina 2013-2018



TYYTYVÄISIÄ 

ASIAKKAITA

Asiakaspalautteista 

saamiemme koulu-

arvosanojen 

keskiarvo

--- Pyydämme palveluitamme käyttäneiltä asiakkailtamme palautetta 

viikoittain. Asiakkaamme ovat olleet palveluihimme jatkuvasti 

tyytyväisiä: kouluarvosanojen keskiarvo on ollut jo pitkään 

kiitettävä, yli 9 ---

~9+



1. Neuvonta- ja 

kehittämispalvelut 

yrityksille ja 

yrittäjiksi aikoville

2. Yritysympäristön 

kehittäminen

KAKSI PÄÄTEHTÄVÄÄ



Lahden seutu on 

Suomen paras

yritysten

toimintaympäristö.

VISIO



▪KETTERÄ UUDISTAJA

▪ INNOSTAVA KUMPPANI

▪AVOIN JA LUOTETTAVA

ARVOT



KEHITTÄMISYHTIÖN ROOLI & 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ



▪ Ideasta ja osaamisesta liiketoimintaa

▪ Yrityksen perustaminen ja ensiaskeleet

▪ Liiketoiminnan kehittäminen, 

kasvattaminen ja uudistaminen

▪ Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset

▪ Haasteista ja kriiseistä selviäminen

NEUVONTA- JA 

KEHITTÄMISPALVELUT
YRITTÄJILLE JA YRITYKSILLE

Neuvontamme on maksutonta.



YRITYSYMPÄRISTÖN 

KEHITTÄMINEN
▪ Yritysten houkuttelu Lahden seudulle.

▪ Kokonaisvaltainen sijoittumispalvelu: 

Lahti All Inclusive.

▪ Lahden seudun investoinneista, 

kehityskohteista ja hankinnoista 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

paikallisille ja sijoittuville yrityksille. 

▪ Monipuolinen yhteistyö korkeakoulujen 

kanssa sekä linkki yritysten ja 

korkeakoulujen välillä.



LAHDEN SEUDUN OSAAMISESTA 

HYÖTYÄ YRITYKSILLE

▪ Neuvomme yrityksiä tunnistamaan ja 

hyödyntämään kiertotalouden mahdollisuudet 

liiketoiminnalle. Edistämme kiertotalouteen 

liittyviä yrityslähtöisiä kokeiluja. 

▪ Neuvomme pk-yrityksiä muotoilun 

hyödyntämisessä osana liiketoiminnan 

kehittämistä.

▪ Autamme hyvinvointialan yrityksiä vastaamaan

alan tuleviin muutoksiin ja viemme Lahden 

seudun liikunta- ja hyvinvointiosaamista 

kansainvälisille markkinoille.



KUNNAN KEHITTÄJÄKUMPPANI

▪ Kuntakohtaiset yhteyshenkilöt linkkeinä 

kunnan, yrittäjien ja LADECin välillä.

▪ Olemme kuntien kumppani elinkeinotoimintaa 

edistävissä kuntakohtaisissa ja kuntien 

yhteisissä kehittämishankkeissa. 

Toimimme hankkeissa asiantuntijoina ja 

autamme kytkemään yrityksiä niihin.

▪ Markkinoimme ja myymme yhdessä kuntien 

kanssa valittuja yritysalueita.



NEUVONTA- JA 

KEHITTÄMISPALVELUT
YRITYKSILLE JA YRITTÄJÄKSI AIKOVILLE



AUTAMME JA NEUVOMME 

YRITYKSEN PERUSTAMISESSA

JA ENSIASKELEISSA

▪ Yrittäjäominaisuuksien ja liikeideoiden 

testauksessa.

▪ Liiketoimintasuunnitelman työstämisessä.

▪ Kannattavuuslaskelmissa.

▪ Perustamistoimenpiteissä.

▪ Viranomaisasiointiin liittyvissä asioissa.

▪ Asiantuntijatapaamisissa.

▪ Rahoituksen ja tukien kartoituksessa.

▪ Oman jaksamisen haltuunotossa.



AUTAMME KASVAMAAN 

JA UUDISTUMAAN

▪ Tuemme kaikissa elinkaaren vaiheissa, 

koosta tai toimialasta riippumatta.

▪ Autamme tunnistamaan kehitystarpeita 

ja hyödyntämään ulkopuolisia 

kumppaneita: palvelutarjoajat, 

sijoittajat, julkiset yrityspalvelut, 

korkeakoulut.

▪ Teemme julkista palvelutarjontaa 

helpommin hyödynnettäväksi.



- KASVU JA UUDISTUMINEN -

▪ Neuvomme ja tuemme kasvupolun rakentamisessa: 
Kasvusuunta - kumppanien löytäminen - investointien ja 

kehityshankkeiden rahoitus - yhteydet sijoittajiin…

▪ Tuemme kansainvälisen kasvun alkuvaiheessa: 
Valmiuksien arviointi - kumppanien ja kontaktien löytäminen 

kohdemarkkinalla - tarvittaessa vientiverkostojen kokoaminen…

▪ Autamme hyödyntämään muotoilua ja digitalisaatiota 

tuotetarjonnan, palveluiden, prosessien ym.

liiketoiminnan osa-alueiden uudistamisessa ja 

tehostamisessa.



- RAHOITUSNEUVONTA -

▪ Kehitysprojektien ja investointien suunnittelu, 

budjetointi ja tarvittavan rahoituksen hakeminen

▪ Julkisten tukien hyödyntäminen: Team Finland ja EU

▪ Talouden suunnittelu ja seuranta

▪ Kannattavuus, kassavirrat ja velkahaasteet

▪ Käyttöpääoma: lisääminen ja vapauttaminen

▪ Pääomarahoitus ja pääomasijoitukset 

(yhteydet Fibaniin ja muihin sijoittajiin)



- UUSILLE MARKKINOILLE -

▪ Kotimaassa: Kilpailuedun kirkastaminen, 

erottautuminen, omistajanvaihdokset

▪ Ulkomaille: Kansainvälistymisvalmiudet, 

toimenpiteiden suunnittelussa avustaminen

▪ Venäjälle: Erityisesti teolliset tuotteet

▪ Lähi-itä, Japani ja Kiina: Lahden seudun 

hyvinvointisektori

▪ Verkkokauppa



- UUSI TUOTE TAI PALVELU -

▪ Autamme ja sparraamme tuotteiden tai 

palveluiden kehittämisessä, oikeiden 

kehityskumppanien löytämisessä ja 

hyödyntämisessä sekä rahoituksen 

hankkimisessa kehitysprojektille

▪ Idea, konsepti, bisnescase, IPR-asiat

▪ Muotoilun hyödyntäminen 

▪ Digitalisaation vaikutus ja hyödyntäminen

▪ Paikallisten suunnittelualan ammattilaisten 

hakusivusto | www.designlahti.fi/find

https://www.designlahti.fi/find


- HAASTEET JA MUUTOKSET -

▪ Sparraamme talous- ja rahoitusasioissa, kannattavuuden 

parantamisessa, myynnin suunnittelussa…

▪ Tuemme muutostilanteissa, omistajanvaihdoksissa, 

haasteissa ja kriiseissä.

▪ Neuvomme sopivien toimitilojen ja tonttien 

löytämisessä | www.liike.info

▪ Toimimme yhteistyössä Lahden seudun 

yrityskummien kanssa.

https://www.liike.info/


- YRITYSKUMMI MENTORIKSI -

▪ Valtakunnallinen Yrityskummi-verkosto: 

yli 1000 kokenutta liikkeenjohtajaa, 

yrittäjää tai muuta liike-elämän asiantuntijaa.

▪ Maksutonta sparrausta ja tukea Suomessa toimiville, 

yrittäjävetoisille mikro- ja pienyrityksille 

liiketoimintahaasteiden ratkaisemiseen.

▪ LADEC koordinoi Lahden seudulla 

toimivien noin 20 yrityskummin ja 

yritysten välistä toimintaa.



- OMISTAJANVAIHDOS –
VAIHTOEHTO UUDEN YRITYKSEN PERUSTAMISELLE

▪ Puolueetonta, luottamuksellista ja maksutonta 

neuvontaa ja sparrausta yrittäjäksi aikoville, 

toimintaansa laajentaville ja yrityksestä 

luopumista suunnitteleville myyjille ja ostajille:

▪ Myyntikunnossa pitäminen - myyntiä tai omistajan-

vaihdosta helpottavien asioiden läpikäynti myyjän 

kanssa.

▪ Ostettavien yritysten etsiminen - myyjän ja ostajan 

kohtauttaminen - kohdeyritysten arviointi ostajan 

kanssa - ostajan kehitysideoiden sparraus.

▪ Tarvittaessa hyödynnetään ulkopuolisia 

asiantuntijoita.



LAHDEN SEUDUN OSAAMISESTA 

HYÖTYÄ YRITYKSILLE

▪ Neuvomme yrityksiä tunnistamaan ja 

hyödyntämään kiertotalouden mahdollisuudet 

liiketoiminnalle. Edistämme kiertotalouteen 

liittyviä yrityslähtöisiä kokeiluja. 

▪ Neuvomme pk-yrityksiä muotoilun 

hyödyntämisessä osana liiketoiminnan 

kehittämistä.

▪ Autamme hyvinvointialan yrityksiä vastaamaan 

alan tuleviin muutoksiin ja viemme Lahden 

seudun liikunta- ja hyvinvointiosaamista 

kansainvälisille markkinoille.



YRITYSYMPÄRISTÖN 

KEHITTÄMINEN



UUSIEN YRITYSTEN HOUKUTTELU 

LAHDEN SEUDULLE

▪ Markkinoimme seutua sijoittumiskohteena uusille 

ja laajentuville yrityksille esittelemällä sen etuja 

ja vetovoimatekijöitä yritysympäristönä.

▪ Kokoamme potentiaaliselle sijoittujalle kattavan, 

yrityksen tarpeet huomioivan ehdotuksen 

sijoittumismahdollisuuksista Lahden seudulle 

ja rakennamme sitä tukevan palvelupaketin. 

▪ Teemme yhteistyötä kuntien ja oppilaitosten 

kanssa osaavan työvoiman saatavuuden 

edistämiseksi ja houkuttelemiseksi 

Lahden seudulle. 

www.lahtibusinessregion.fi

http://www.lahtibusinessregion.fi/


– LAHTI ALL INCLUSIVE –

▪ Kokonaisvaltainen palvelupaketti yritykselle 

sijoittumisprosessin sujuvaan läpivientiin:

▪ Kartoitamme mm. vapaat toimitilat ja yritystontit, 

yhteistyöverkostot sekä rahoitusmahdollisuudet 

investointeihin ja kehittämiseen.

▪ Autamme henkilökunnan rekrytoinnissa.

▪ Sijoittumisen jälkeen yrityksen käytettävissä 

ovat LADECin tarjoamat kehittämispalvelut.

www.lahtibusinessregion.fi

http://www.lahtibusinessregion.fi/


INVESTOINNEISTA JA KEHITYS-

KOHTEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA

▪ Haemme yhteistyössä investointien ja kehitys-

kohteiden toteuttajien kanssa yrityskumppaneita 

kohteisiin sekä Lahden seudulta että sen 

ulkopuolelta.

▪ Autamme hyödyntämään kohteet uusien 

tuotteiden ja palvelujen kokeilu- ja 

kehitysympäristöinä.

▪ Tuemme kuntia merkittävien investointien 

kehitystyössä ja hyödynnämme niitä 

vetovoimatekijöinä yrityshankinnassa. 



YRITYKSET MUKAAN 

JULKISIIN HANKINTOIHIN

▪ Edistämme paikallisten yritysten mukaan pääsyä 

kuntien hankintoihin ja investointeihin 

mm. varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelun 

avulla.

▪ Autamme kuntia innovatiivisten ratkaisujen 

hankinnoissa.

▪ Sparraamme tarvittaessa kuntien hankinta-

prosesseja ja uusien hankintamenetelmien 

käyttöönottoa yritysnäkökulmasta.



YHTEISTYÖTÄ 

KORKEAKOULUJEN KANSSA

▪ Edistämme uusien yritysten syntymistä yhdessä 

korkeakoulujen kanssa. 

▪ Autamme yrityksiä ja korkeakouluja löytämään 

toisensa esim. yhteisiin Business Finland 

-projekteihin.

▪ Kehitämme tutkimus- ja tuotekehitys-

ympäristöjä (mm. Energon, Soilia) 

yritysten ja korkeakoulujen käyttöön.



KUNNAN 

KEHITTÄJÄKUMPPANI



JATKUVAA VUOROPUHELUA 

KUNNAN JA LADECIN VÄLILLÄ

▪ Rahoittajakunnat määrittelevät yhtiön 

vuosikohtaiset tavoitteet ja painopisteet 

yhtiökokouksessa.

▪ Kuntakohtaiset toiminnan painopisteet 

sovitaan vuosittain kunnan ja LADECin

välillä. 

▪ Toimintaa seurataan sekä ohjataan ja 

siitä raportoidaan säännöllisesti kunnan 

ja LADECin edustajien tapaamisissa. 



KUNTAKOHTAISET 

YRITYSYHTEYSHENKILÖT

palvelevat kunnassa yrityksiä ja yrittäjäksi aikovia:

▪ Välittävät tietoa kunnan, LADECin ja yritysten välillä.

▪ Toimivat yhteistyössä kunnan elinkeinopäällikön ja 

yrittäjäjärjestön kanssa alueen yrittäjien parhaaksi.

Asikkala, Hartola, Iitti, (Nastola), Padasjoki:Pekka Mantila

Lahti: Miika Laakso

Hollola: Ville Uimonen

Orimattila: Jari Eskola



ASIANTUNTIJANA KUNTIEN 

KEHITTÄMISHANKKEISSA 

▪ Elinkeinoelämän ja yrityskentän asiantuntija 

kuntien omissa sekä yhteisissä kehittämis-

hankkeissa, mm. aluekehitys- ja 

investointikohteissa.

▪ LADECin asiantuntija sovitaan tapauskohtaisesti.

▪ Tunnistamme yrityksiä, jotka voivat 

tarjota kehittämishankkeisiin ratkaisuja 

ja tuomme ne yhteen kuntien kanssa.

▪ Tarvittaessa autamme kuntia löytämään 

investointikumppaneita ja 

rahoitusmahdollisuuksia hankkeille.



UUTISIA – TIETOA -

TAPAHTUMAKUTSUJA

▪ LADEC-uutiskirje 

▪ Lahti Business Region –uutiskirje

▪ www.ladec.fi

▪ www.lahtibusinessregion.fi

▪ LADEC somessa: 

Facebook, Instagram, LinkedIn

▪ ePressi-tiedotteet

http://www.ladec.fi/
http://www.lahtibusinessregion.fi/


SÄHKÖISIÄ PALVELUITA 

- OLE HYVÄ!

Toimitilapörssi

YrityshakuLIIKEINFO.FI

https://www.smartlahti.fi/find
https://www.welltechlahti.fi/find
https://www.designlahti.fi/find


PALVELEMME LAHDESSA

ARKISIN KLO 8.30-16.00

▪ Lahden Tiedepuistossa (ajanvaraus)

Niemenkatu 73, Lahti 

▪ Dooroomissa (ilman ajanvarausta)

Rautatienkatu 20, Lahti

Yritysneuvojamme ovat säännöllisesti 

tavattavissa myös muissa toiminta-

alueemme kunnissa.

https://www.ladec.fi/ladec/yritysneuvonta-muissa-kunnissa


YHTEYDENOTOT &

AJANVARAUS 

arkisin klo 8.30-15.30

Soita 044 702 2700 tai 

chattaa www.ladec.fi



SOITA JA KYSY LISÄÄ

LADECISTA 

Neuvonta- ja kehittämispalvelut 

Päivi Leppänen | 050 5687 446

Yritysympäristön kehittäminen

Tomi Tura  | 050 3231 050



KIITOS. OTA YHTEYTTÄ!

Ville Uimonen
Liiketoimintakehittäjä | Neuvonta- ja 

kehittämispalvelut

050 574 3222

ville.uimonen@ladec.fi

LADEC-palvelunumero 044 702 2700 
ja chat www.ladec.fi palvelevat 

arkisin klo 8.30-15.30 

mailto:etunimi.sukunimi@ladec.fi

