
SINUA JA YRITYSTÄSI 
VARTEN



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.

Asikkala | Hartola | Hollola | Iitti | Lahti | 
Orimattila | Padasjoki



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

Asikkala | Hartola | Hollola | Iitti | Lahti | 
Orimattila | Padasjoki



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.
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Neuvonta- ja kehittämispalvelut



• Ideasta ja osaamisesta liiketoimintaa

• Yrityksen perustaminen ja ensiaskeleet

• Liiketoiminnan kehittäminen, 
kasvattaminen ja uudistaminen

• Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset

• Haasteista ja kriiseistä selviäminen

• Meidän kautta on helppo päästä muihinkin 
julkisiin palveluihin, mm. korkeakoulut, ELY, 
Business Finland jne

NEUVONTA- JA 
KEHITTÄMISPALVELUT
YRITTÄJILLE JA YRITYKSILLE

Neuvontamme on maksutonta.
Asikkala | Hartola | Hollola | Iitti | Lahti | 

Orimattila | Padasjoki



Henkilöasiakkaiden palvelupyyntöjen otsikoita

• Starttirahahakemus
• Liiketoimintasuunnitelman sparraus
• Toiminimen perustaminen
• Kysymyksiä osakeyhtiön perustamisesta ja YTJ:stä
• Neuvoja yrityksen ostoon
• Ravintolatoiminnan perustamiseen liittyvät asiat
• Yrityksen perustaminen tai idean myynti
• Apuja kannattavuuslaskelman ja liiketoimintasuunnitelman tekoon



Yritysasiakkaiden palvelupyyntöjen otsikoita

• Kannattavuuslaskelma -> yritysmuodon mahdollinen vaihtaminen tmi > oy
• Äänettömän yhtiömiehen vaihtaminen
• Apuja koronakorvauksiin
• Rahoitukseen apua
• Yrityksen laajentaminen tai uuden perustaminen
• Yrityksen myynti
• Apua kv-markkinoille – laajentuminen
• Yrityksen lopettaminen
• Käyttöpääomahaasteita
• Opastusta omistajanvaihdokseen



TUKIRAHOITUKSEN NEUVONTAPALVELUMATKA

Miksi Ladec?

- Saat täysin veloituksetonta neuvontapalvelua tukirahoituksiin liittyen 
(aivan alusta alkaen - jatkuen hankkeen päättämiseen)

- Tukirahoituksen neuvontapalvelumatka kuljetaan sinun ehdoilla… 
mutta emme kirjoita hakemusta puolestasi

- Sparraamme sinua tapaamisissa, puhelimitse ja sähköpostitse

- Teemme hyvin tiivistä yhteistyötä jo eri rahoittajien kanssa ja meillä 
on hyvä osaaminen sekä erittäin toimiva palvelumalli





KIITOS!

LADEC-palvelunumero 044 702 2700 

ja chat www.ladec.fi palvelevat 

arkisin klo 8.30-16.30 


