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- avaussanat ja lyhyt aloitusesitys

Lahti Energia Oy - Verkkopalvelupäällikkö Janne Jokinen

- sähköverkkotoimijan puheenvuoro 
mahdollisuuksista

Kymenlaakson Sähköverkko Oy -
Yleissuunnitteluinsinööri Olli Jokisalo

- Aurinkosähkö-järjestelmän liittäminen 
sähköverkkoon

LSK Technology Oy - Account Manager Marko Kylästinen

- LSK – uusiutuvan energian palvelut - aurinkovoima 

Väre Oy - myyntipäällikkö Jari Rinne

- Väreen ratkaisut - aurinkovoimala palveluna

Business Finland – energiatuet, asiantuntija Markku 
Mäkelä

- energiatuki ja aurinkosähköinvestoinnit

Ely-keskus - rahoitusasiantuntija Kari Palvaila 

- Elyn / maaseuturahaston tukimahdollisuudet

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy -
liiketoimintakehittäjä Ville Uimonen ja Jari Eskola

- LADEC tukirahoituksen neuvontapalvelua 
yrityksille

Kysymyksiä ja vapaata 
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Aurinkosähköä Hollolaan 17.11.2022



Pientuotannon mitoitus

• Taloudellisesti kannattavin vaihtoehto on 
mitoittaa voimalaitos siten, että tuotantoa 
voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon 
omaan käyttöön

• Verkkoyhtiöltä saat tiedon liittymän kulutuksesta
tuotantolaitteiston optimaalista mitoittamista
varten

• Liitettävän tuotantojärjestelmän koko määräytyy
liittymäkoon tai oikosulkuvirran mukaan

• Oikosulkuvirta saattaa rajoittaa tuotantolaitteiston
kokoa erityisesti verkon laidoilla

• Suuren tuotantolaitteiston lisääminen saattaa 
vaatia verkon sekä liittyjän liittymäkaapelin 
vahvistamista

• 1-vaiheisen tuotannon kokoraja on 16 A = 3,7 kW



1. Varmista kuntasi rakennusvalvonnasta, että sinulla on tarvittavat luvat pientuotantolaitoksen 
asentamiseen.

2. Varmista verkkoyhtiöltä ennen hankintaa, että suunniteltu tuotantolaitos täyttää sähköverkon 
turvallisuusmääräykset, mikäli tuotantolaitteiston koko on edellisen sivun taulukon arvoja suurempi

3. Laitteiston toimittaja tai sähköurakoitsijasi täyttää pientuotannon yleistietolomakkeen ja lähettää sen 
meille osoitteeseen mittaus@lahtienergia.fi.

4. Yleistietolomakkeen perusteella luomme ja ilmoitamme sinulle pientuotannon käyttöpaikkatunnuksen

5. Ota yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyntiyhtiöön ylijäämäsähkön myyntiä varten. Ilmoitathan pientuotannon 
käyttöpaikkatunnuksen sähkönmyyjälle

6. Sähköurakoitsija vastaa laitteiston asentamisesta ja siitä, että laitteisto on määräysten mukainen (SFS-EN 
50549-1:2019). Sähköurakoitsija tekee laitteiston kytkennästä käyttöönottotarkastuksen sekä toimittaa 
testauspöytäkirjan osoitteeseen mittaus@lahtienergia.fi

7. Kytkentäluvan myöntämiseksi pientuotantokäyttöpaikalla tulee olla sähkönmyyjän kanssa sopimus 
ylijäämäsähkön myyntiä varten ja tarkastuspöytäkirja tulee olla toimitettuna. Ilmoitamme kytkentäluvasta 
erikseen

Pientuotannon hankinta
Tee pientuotantoilmoitus - Lahti Energia

https://www.lahtienergia.fi/sahkourakoitsijalle/lomakkeet-ja-liitteet/
mailto:mittaus@lahtienergia.fi
mailto:mittaus@lahtienergia.fi
https://www.lahtienergia.fi/sahkoliittymat/ohjeet-shkn-pientuotantoon/


• Nimellisteholtaan enintään 100kVA tuotannon mittaukseen riittää 
verkonhaltijan etäluettava mittari, jolla voidaan mitata erikseen kulutusta ja 
tuotantoa

• Verkonhaltijalle 4 kk aikaa toimittaa tuotantoa mittaava mittalaite 

• Yli 100kVA laitos tulee varustaa omalla mittauksella, jonka avulla saadaan 
laskettua oman tuotannon kulutus (=kulutus joka käytetään suoraan 
kohteessa)

• Yli 100kVA tuotantolaitoksella itsekulutetusta sähköstä on maksettava 
sähköveroa, mikäli vuosituotanto on yli 800MWh

• Lisätietoa Verohallinnon verkkosivuilta: Energiaverotus - vero.fi

Pientuotannon mittaus

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/56206/energiaverotus2/


• Lahti Energia Sähköverkko Oy ottaa 1.1.2023 alkaen käyttöön 
sähkönkulutuksen ja -tuotannon netottavan mittaustavan. 

• Muutos koskee sähköntuotannon käyttöpaikkoja, joiden tuotanto on 
enintään 100 kVA.

• Netotuksella saadaan lisättyä pientuotannon omakäyttöosuutta

• Netotuksessa saman mittausjakson (1h tai 15min) aikana kulutus ja 
tuotanto summataan. Tällöin samalle mittausjaksolle voi tulla ainoastaan 
kulutusta tai tuotantoa
• Esimerkki 1: Jos tunnin mittausjaksolle on tullut yhteensä 4 kilowattituntia kulutusta ja 2 

kilowattituntia tuotantoa, lopputulos on nettona 2 kilowattituntia kulutusta ja 0 kilowattituntia 
ylijäämätuotantoa.

• Esimerkki 2: Jos tunnin mittausjaksolle on tullut yhteensä 2 kilowattia kulutusta ja 3 kilowattia 
tuotantoa, lopputulos on nettona 0 kilowattituntia kulutusta ja 1 kilowattitunti ylijäämätuotantoa.

Pientuotannon netotus
Pientuotannon netotus laskutuksen pohjaksi - Lahti Energia

https://www.lahtienergia.fi/ajankohtaista/pientuotannon-netotus-laskutuksen-pohjaksi/


• Lahti Energia ottaa käyttöön energiayhteisöt 1.1.2023
• Energiayhteisö hyödyntää yhdessä omaa sähkön tuotantoa

• Mahdollistaa investoida suurempaan tuotantokapasiteettiin, kun tuotantoa voidaan 
hyödyntää useammalle osakkaalle

• Energiayhteisö voidaan toteuttaa paikallisena energiayhteisönä tai aktiivisten 
asiakkaiden ryhmänä

• Määräysvaltaa käyttävät jäsenet tai osakkaat
• Perustuu vapaaehtoiseen ja avoimeen osallistumiseen
• Energiayhteisön tulee sijaita saman sähköliittymän takana
• Käyttöpaikkojen mittauksesta vastaa jakeluverkonhaltija
• Käyttöpaikka voi kuulua kerrallaan vain yhteen energiayhteisöön
• Tuotantolaitteiston tulee olla alle 1 MVA
• Sisäisessä netotuksessa tuotannon nimellisteho saa olla enintään 100 kVA
• Vastuita kolmelle eri taholle: jakeluverkonhaltijalle, energiayhteisölle ja datahubille

Energiayhteisö
Energiayhteisö - Lahti Energia

https://www.lahtienergia.fi/energiayhteiso/


• Paikallisen energiayhteisön perustamisesta tekee päätöksen taloyhtiö

• Yhteisö vastaa, että sopimus täyttää mm. asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen reunaehdot

• Paikallisessa energiayhteisössä oikeushenkilön edustaja on tavallisesti taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja tai isännöitsijä

• Aktiivisten asiakkaiden ryhmän voi muodostaa tilanteessa, jossa asunto-osakeyhtiö ei ryhdy 
toimimaan paikallisena energiayhteisönä

• Järjestää itse keskinäiset vastuunsa ja velvollisuutensa erikseen laadittavin sopimuksin tarvittavien 
tahojen kanssa

• Aktiivisten asiakkaiden ryhmässä sopimuksen osapuolina on jokainen ryhmän jäsen

• Jäsenet ovat vastuussa sopimuksen velvoitteista yhteisvastuullisesti

• Jäsen ei yksin pysty tekemään sopimusta, ilmoittamaan muutoksista tai päättämään sopimusta, 
vaan tämä edellyttää muiden jäsenien suostumusta

• Ryhmä sopii kuka ryhmän jäsenistä on päävastuullinen sopimuskumppani

Paikallinen energiayhteisö ja aktiivisten asiakkaiden 

ryhmä



• Perustamisesta ja muutoksista ilmoitetaan jakeluverkonhaltijalle ilmoituslomakkeella 14 - 90 
vrk ennen haluttua ajankohtaa
• Yhteisö / ryhmä sopii jako-osuudet. Jako-osuuksien summan tulee olla 100%
• Päättää jakotavasta (SMA tai SMB)

• Jakotavan muutos vaatii vanhan energiayhteisön päättämisen ja uuden perustamisen
• Päivitystapahtumalla voi muuttaa yhteisöön kuuluvia käyttöpaikkoja ja jako-osuuksia

• Energiayhteisöstä tehdään sopimus verkonhaltijan kanssa
• Paikallinen energiayhteisö tekee sopimuksen oikeushenkilön nimissä
• Aktiivisten asiakkaiden ryhmässä sopimuksen osapuolina on jokainen ryhmän jäsen

• Energiayhteisöllä on jatkuva päivitysvelvoite verkonhaltijalle 
• Muutoksia tehdään vain ilmoituksen perusteella
• Paikallisessa energiayhteisössä oikeushenkilön edustaja edustaa kaikkia yhteisön jäseniä ja 

ilmoittaa muutoksista verkonhaltijalle
• Aktiivisten asiakkaiden ryhmässä päävastuullinen sopimuskumppani on velvollinen 

ilmoittamaan yhteisössä tapahtuvista muutoksista verkonhaltijalle

Energiayhteisön perustaminen



Hyvityslaskenta
Jakotapa SMA

• Hyvityslaskennan jälkeen, jäljelle jäävä energia 
jaetaan jako-osuuksien mukaisesti osakkaille

• Osakkailta ylijääväenergia siirtyy jakeluverkkoon 
tuotantokäyttöpaikan kautta

• Osakkaat eivät itse myy ylijäävää osuuttaan 
sähkönmyyjälle

• Ei vaadi käyttöpaikkakohtaista sähköntuotannon 
ostosopimusta ylijäämäenergialle sähkönmyyjän 
kanssa

• Vaatii tuotantokäyttöpaikalle tuotannon 
ostosopimuksen ylijäämäenergiasta sähkönmyyjän 
kanssa

Aurinkopaneelien 
tuottama sähkö 10 kWh

Tuotantokäyttö-
paikka käyttää 
sähköstä 5 kWh

Hyvityslaskennassa 
5kWh ylijäämäsähkö 
jaetaan tasan osakkaille 
(á 1 kWh)

Kahdelta huoneistolta 
jää sähköä käyttämättä 
yhteensä 1,5 kWh

Ulos myytävä sähkö 
1,5 kWh



Hyvityslaskenta
Jakotapa SMB

• Hyvityslaskennan jälkeen, jäljelle jäävä energia 
jaetaan jako-osuuksien mukaisesti osakkaille

• Kulutuskäyttöpaikkojen rinnalle perustetaan 
virtuaaliset tuotantokäyttöpaikat

• Osakkaalta ylijääväenergia siirtyy jakeluverkkoon 
käyttöpaikkakohtaisesti virtuaalisen 
tuotantokäyttöpaikan kautta

• Osakkaat myyvät itse ylijäävän energian 
valitsemalleen sähkönmyyjälle

• Vaatii osakaskohtaisen sähköntuotannon 
ostosopimuksen ylijäävästa energiasta 
sähkönmyyjän kanssa virtuaaliselle 
tuotantokäyttöpaikalle

Aurinkopaneelien 
tuottama sähkö 10 kWh

Tuotantokäyttö-
paikka käyttää 
sähköstä 5 kWh

Hyvityslaskennassa 
5kWh ylijäämäsähkö 
jaetaan tasan osakkaille 
(á 1 kWh)

Kahdelta huoneistolta 
jää sähköä käyttämättä 
yhteensä 1,5 kWh

Huoneistot myyvät 
sähkön yksittäin 
(1+0,5 kWh) = 1,5 kWh



• Lahti Energia Sähköverkko Oy
Mittauspalvelut
020917 02926
mittaus@lahtienergia.fi

• Kulutuksen ja tuotannon seuranta

• OmaWatti (lahtienergia.fi)

Lisätiedot

mailto:mittaus@lahtienergia.fi
https://omawatti.lahtienergia.fi/login


Huoletonta energiaa 

vastuullisesti.

www.lahtienergia.fi www.edelläkävelijä.fi

Kauppakatu 31, PL 93, 15141 Lahti Puhelinvaihde 029 000 8000 Asiakaspalvelu 02918 02917Lahti Energia Oy, LE-Sähköverkko Oy





Aurinkosähkö-järjestelmän 
liittäminen sähköverkkoon

Aurinkosähköä Hollolaan 17.11.2022

Olli Jokisalo

Kymenlaakson Sähköverkko Oy
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Esitysrunko

1. Yhtiöesittely

2. Aurinkosähkö-järjestelmän 

liittäminen sähköverkkoon

3. Aurinkosähkö-järjestelmien 

mitoitus
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Yhtiöesittely
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• perustettu 1918

• toimimme 4 

maakunnan alueella: 

Kymenlaaksossa, 

Etelä-Karjalassa, 

Päijät-Hämeessä       

ja Uudellamaalla

• toimipaikat Kouvola 

ja Kotka

• henkilöstöä keski-

määrin 60 (2021)
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KSOY-
konserni
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Kymenlaakson Sähkö on 

10 kaupungin ja kunnan 

omistama.

Omistajat
Loviisa 21,59 %

Kouvola 20,66 %

Orimattila 19,07 %

Hamina 13,88 %

Lapinjärvi 8,41 %

Hollolla 5,22 %

Myrskylä 3,47 %

Luumäki 3,13 %

Virolahti 2,98 %

Pukkila 1,58 %
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Auringosta 
uutta 
liiketoimintaa

▪ KSOY-V:n verkkoon on liitetty jo noin 
1 990 aurinkosähköjärjestelmää, 
joiden kokonaisteho on 16,1 MW.

▪ Uusia aurinkosähkökohteita liitettiin 
verkkoon vuonna 2021 yhteensä 268 
ja 2022 aikana jo 610 kpl.
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Liitetyt pientuotantokohteet 2022
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Aurinkosähkö-
järjestelmän 
liittäminen 
sähköverkkoon
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Aurinkosähköjärjestelmän 
hankkiminen

▪ Selvitä tarvittavat lupa-asiat kuntasi 
rakennusvalvonnasta.

▪ Mitoita järjestelmä sopivaksi omaan tarpeeseen 
nähden.

▪ Varmista verkkoyhtiöltä, että järjestelmän voi 
liittää verkkoon.

▪ Pyydä tarjous järjestelmän hankkimisesta ja 
asentamisesta sähköurakoitsijalta.

Alle 5 kVA kokoisten 

järjestelmien osalta ei 

tarvitse olla yhteydessä 

verkkoyhtiöön ennen 

yleistietolomakkeen 

toimittamista
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Aurinkosähköjärjestelmän 
asennus ja liittäminen verkkoon

▪ Kun laitteisto on asennettu, urakoitsija toimittaa 
yleistietolomakkeen verkkoyhtiölle.

▪ Tämän jälkeen verkkoyhtiö ottaa yhteyttä ja 
tehdään tuotannon verkkopalvelusopimus sekä 
vaihdetaan sähkömittari kaksisuuntaiseksi. 
Mittarin vaihdosta ei peritä maksua.

▪ Lisäksi verkkoon päin syötetystä sähköstä on 
tehtävä myyntisopimus sähkönmyyjän kanssa.

Kaksi sopimusta:

1) Verkkopalvelusopimus

2) Sähkön myyntisopimus
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Sopimukset

▪ Pientuotannon ostosopimus sähkön myyjän kanssa
▪ KSOY ostaa vain sähkösopimusasiakkailtamme pientuotantosähköä
▪ Maksamme pörssihinnan (veroton)
▪ Dieselillä tmv. tuotettua aggregaattisähköä ei osteta

▪ Pientuotannon verkkopalvelusopimus jakeluverkonhaltijan eli 
Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n kanssa
▪ Verkkoyhtiö perii sähkömarkkinalainmukaisen 0,0868 snt/kWh (sis. 24 % 

alv) maksun tuotannon mittauksesta.
▪ Esim. jos verkkoon syötetään 2000 kWh, on mittausmaksu vuodessa 1,7 €.  
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Tuotannon seuraaminen

▪ Invertteristä tai sen ohjelmistosta näkee paneelien tuotannon

▪ KSOY:n Online palvelusta näkee verkkoon siirretyn sähkön määrän

▪ Netotus
▪ Jos sähköä sekä tuotetaan että kulutetaan saman tunnin aikana, tuotettu sähkö 

alentaa suoraan ostettavan sähkön määrää. Tällöin kulutuksesta vähennetään 
tuotetun energian määrä. Jos tuotetun sähkön määrä ylittää kulutuksen, näyttävät 
kulutustiedot tuolta ajalta nollaa.

▪ Esimerkkinä: Jos samalle tunnille on tullut yhteensä 4 kilowattituntia ostoa ja 2 
kilowattituntia myyntiä, lopputulos on nettona 2 kilowattituntia ostoa. Asiakasta 
laskutetaan tämän mukaisesti.

▪ https://www.ksoy.fi/pientuotannon-netotus/

https://www.ksoy.fi/pientuotannon-netotus/
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Aurinkosähkö-
järjestelmien 
mitoitus
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Verkkoon liitettävyys

▪ Verkkoon liitettävän järjestelmän 
koko määräytyy joko asiakkaan 
sulakekoon tai liittymispisteen 
oikosulkuvirran avulla.

▪ Vaikka liittymän koko sallisi 
suuremman järjestelmän, voi 
oikosulkuvirta rajoittaa 
järjestelmän kokoa aiemmin.
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Verkkoon liitettävyys

▪ Verkkoon liitettävän järjestelmän 
koko määräytyy joko asiakkaan 
sulakekoon tai liittymispisteen 
oikosulkuvirran avulla.

▪ Vaikka liittymän koko sallisi 
suuremman järjestelmän, voi 
oikosulkuvirta rajoittaa 
järjestelmän kokoa aiemmin.

• 3 x 25 A liittymällä pääsulakkeen 
rajoittava teho on 17 kW.

• Suojauksen kannalta pienimmän 
oikosulkuvirran 250 A rajoittava 
teho on 7 kW.

• Vanhan mitoitusohjeen 
oikosulkuvirran 180 A rajoittava 
teho on 5 kW.
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Esimerkkitapaus: asennettu 30 kW järjestelmä, 25 kVA invertteri

Paneelin 
tuotantoteho

Liittymän 
jännite
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Liian suureksi mitoitettu järjestelmä voi johtaa tilanteeseen, jossa tuotantoa 
ei saa täysimääräisesti käyttöön.
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Esimerkki: KSOY:n konttorin 9,8 kWp järjestelmä, 40 paneelia. 
Tuotantoteho vaihtelee kuukausittain ja vuosittain.
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Keskimääräinen vuosituotto vuodessa 8850 kWh – 9470 kWh
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Kun taivaalla ei ole pilviä näyttää vuorokauden tuotantokuva 
esim. toukokuussa tältä
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Pilvisyys ja sadekuurot näkyvät tuotannossa
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1.4.2018 Aurinkoinen kevät päivä 2.4.2018 Paneelien päälle satanut lunta

3.4.2018 Lumet vieläkin paneelien päällä. 

Säätiedotus lupaa plussakeliä, joten odotetaan

4.4.2018 Luonto hoitaa paneelien puhdistamisen ja tuotanto 

palautuu automaattisesti
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▪ Pientuotantoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä 
▪ p. 05 7780500 tai 05 77801, pientuotanto@ksoy.fi

(pientuotantoon liittyvä neuvonta, sähkön 
ostosopimukset)

sekä

▪ Kymenlaakson Sähköverkon liittymäasiat, 
p. 05 7780 510 liittymamyynti@ksoy.fi
(pientuotannon liittäminen verkkoon).

▪ https://www.ksoy.fi/sahkoverkko/ohjeet-ja-
palvelut/pientuotanto/

Palvelemme pientuottajaa

mailto:pientuotanto@ksoy.fi
mailto:liittymamyynti@ksoy.fi
https://www.ksoy.fi/sahkoverkko/ohjeet-ja-palvelut/pientuotanto/


22.11.2022 | 46

Tulevaisuus on sähköinen





Käyttövoimaa ilmastoneutraalille taloudelle
LSK – UUSIUTUVAN ENERGIAN PALVELUT - AURINKOVOIMA

48





Aurinkovoimalat kokonaispalveluna – miksi LSK?

• Asiantunteva myynti 

• Henkilökohtainen palvelu

• Ammattitaitoiset ja koulutetut asentajat

• Laitteistot toimitetaan luotettujen sekä tunnettujen 
brändien valikoimasta

• Kokonaistoimitukset kohteisiin

• LSK on luotettu ja tunnettu yritys – yli 90 vuotta 
sähköalan laaja-alaista osaamista

50

Tänä vuonna 

135 toimitettua 

aurinkovoimalaa



Uusiutuvaa energiaa vastuullisesti luonnosta

AURINKOVOIMALAN 
SUUNNITTELU

Aurinkovoimalan suunnittelu tehdään 
aina kohdekohtaisesti sekä 

kartoituskäyntiin perustuen.

Tapaamisen voi sopia vaivattomasti 
LSK:n asiantuntijan kanssa.

51

TEHOKKUUDEN SEURANTA

Palvelumme avulla on mahdollisuus 
energiantuotannon etäseurantaan ja 

tuotantoa voidaan optimoida. Tarpeet 
voidaan kartoittaa helposti ja nopeasti 

jo ensimmäisessä 
suunnittelutapaamisessa. 

Aurinkovoimala on kestävä ja 
vastuullinen energiaratkaisu, joka tuo 

säästöjä.

AURINKOVOIMALAN 
RATKAISUTOIMITUS

Toimitamme aurinkovoimalan 
kokonaispalveluna asiakkaamme 

kohde ja tarpeet huomioiden. 

LSK:n asiantuntijat suunnittelevat 
luotettavan ”avaimet käteen” –

ratkaisun.



LSK Aurinkovoima referenssikohteet

52



Referenssikohteita

Porvoon A-Asunnot Oy 240 kWp

• Kerrostalokohteita akustovarauksilla, 6 kpl

Kymen Vesi Oy 238 kWp

• Maa-asennusvoimaloita 210kWp sekä yksi kiinteistön katto 28kWp

Scanter Oy 82 kWp

• Tasakattoratkaisut, 2 eri voimalaa

Kärkölän koulu 21 kWp

• Uudiskohteen kattoratkaisu

Lahden Palokalusto Oy 12 kWp

• Kattoratkaisu tukemaan kiinteistön energiankäyttöä

53



Tulevia kohteita

Kiinteistö Oy Keijutie 17 99,7 kWp

• Tasakattoratkaisut, 3 eri kattoa

Kotka Marine Oy 100 kWp

• Seinäasennus 50kW sekä huopakattoon liimattavana 50kW 

Kouvolan Vesi Oy 56 kWp

• Itä-Länsi asennus sekä harjakattoratkaisu

As Oy Nastolan Upon asunnot 61,83 kWp

• Kerrostalokohteita 2 kpl

Harjun oppimiskeskus 27,39kWp

• Maneesirakennuksen kattoasenteinen voimala
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Älykäs energianhallinta.





Kiinteistöautomaation palvelut – Fiksumpaa teknologiaa

KIINTEISTÖN KARTOITUKSET

Kartoitamme kiinteistön nykytilan ja 
teemme dokumentoidun esityksen 

energiansäästöpotentiaalista.

Tehokkaimpia säästöratkaisuja ovat 
yleensä valaistukseen, lämmitykseen 

sekä ilmanvaihtoon liittyvä teknologia 
ja ohjaukset.

57

KIINTEISTÖN OHJAUS

Palvelumme sisältävät myös 
kiinteistöautomatiikkaan sekä 

ohjaukseen liittyvät valvonnat ja 
sopimushuollot. 

LSK:n ammattilaiset varmistavat aina 
ajan tasalla olevan palvelun.

KIINTEISTÖN MUUTOKSET

Toteutamme sovitut muutokset 
laadukkaasti yhteistyössä tilaajiemme 
kanssa varmistaen kohteiseen sopivat, 

parhaat teknologiset valinnat.

Huolellinen kartoitus, suunnittelu sekä 
toiminnankuvaus varmistavat parhaan 

toteutuksen.



Kiitos!
Marko Kyllästinen

044-445 0637

marko.kyllastinen@lsk.fi
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Sähköyhtiö, joka yrittää myydä 

mahdollisimman vähän sähköä

Tarjoamme kattavat kokonaispalvelut 

asiakkaidemme energiakustannusten sekä 

hiilidioksidipäästöjen minimoimiseen.

Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy, 

Jyväskylän Energia Oy ja Lappeenrannan Energia 

Oy allekirjoittivat kesäkuussa 2018 

perustamissopimuksen yhteisestä sähkönmyyntiin 

keskittyvästä energiapalveluyhtiöstä. Tästä 

kumppanuudesta ja kotimaisista juurista syntyi 

Väre, jonka toiminnan ytimessä on proaktiivinen 

kumppanuus sekä asiakaslähtöisten ja 

vastuullisten palveluiden ripeä kehittäminen. 

Liikevaihtoa Väreellä on n.170M€  ja työllistämme 

51 energia-alan huippuammattilaista ja tarjoamme 

energiapalveluita jo lähes 250 000 asiakkaalle 

ympäri Suomen – luottamuksesta syntyy 

pitkäaikaisia kumppanuuksia.
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Aurinkovoimalan hankinta: 
1. Käteiskauppa

2. Leasing

3. PPA- Rahoitus (Power Purchasing Agreement)
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Aurinkovoimala palveluna
Ja yrityksesi ei tarvitse investoida



Vastuullisuutta
energiakustannuksia säästäen

11/22/2022 64

Aurinkosähkön hinta on vakio 

sopimuskauden ajan, joten se turvaa 

yrityksenne taloutta nousevia 

energiahintoja vastaan sekä tuo 

ennustettavuutta energiakuluihin. Me 

investoimme voimalaan ja 

huolehdimme sen toiminnasta, te 

voitte säästää investointinne 

ydinliiketoimintaanne.

Pitkän ajan säästöjä

Vastuullisuus ja päästöjen 

vähentäminen on yhteinen 

agendamme. Aurinkovoimalalla 

vähennätte yrityksenne päästöjä, 

nostatte vastuullisuuttanne sekä 

lisäätte paikallista ja kotimaista 

uusiutuvan energian määrää.

Vähemmän CO2-päästöjä

Tuodaan tekomme näkyväksi.

Teemme yhdessä töitä kestävämmän 

tulevaisuuden rakentamiseksi, joten 

tuodaan vastuullisuus sekä näkyväksi 

että avuksi yrityksenne ja asiakkaiden 

menestymiseen.

Menestytään yhdessä 

vastuullisella toiminnalla



Me olemme oppainasi ensimmäisestä tapaamisesta 
aina aurinkovoimalan ylläpitoon saakka
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Esisuunnitelman esittely

Tutustumme kiinteistösi 

energiakulutukseen sekä sijaintiin ja 

annamme alustavan arvion sopivan 

kokoisesta aurinkovoimalasta. Näin 

saat nopeasti konkretiaa omasta 

aurinkosähköntuotannosta.

Kartoitustapaaminen

Alan parhaat asiantuntijat kartoittavat 

kohteesi paikan päällä. Kartoituksen 

jälkeen, analysoimme tiedot ja 

suunnittelemme, miten kohteesi 

hyötyy aurinkosähköstä parhaiten. 

Suunnitelmien esittely ja tarjous

Käymme kanssasi läpi aurinkovoimala-

suunnitelman, joka sisältää aurinkovoimalan koon 

ja aurinkopaneelien sijoittelun lisäksi ennusteen 

voimalasi sähköntuotannosta koko elinkaarelta, 

kassavirtalaskelmat, projektisuunnitelman 

aikatauluineen ja paljon muuta. 

Tilaus

Aurinkovoimalan tilaaminen palveluna on 

helppo ja riskitön valinta. Pääset nopeasti 

eteenpäin vastuullisuustavoitteissanne ja 

säästät investointisi ydinliiketoimintaasi. Me 

hoidamme aurinkovoimalasi kokonaisuutena 

lupaprosesseja myöten, ja sinä maksat 

vasta tuotetusta energiasta.

Asennus

Laadukas suunnittelumme takaa onnistuneen 

asennuksen. Lopputuloksena on 

vuosikymmenten kokemuksella toteutettu 

aurinkovoimala, jonka voimalaturvallisuus ja 

ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Asennuksen 

päätteeksi opastamme teidät voimalan käyttöön, 

sekä luovutamme laajan dokumentaation. 

Ylläpito

Tuodaan yhdessä vastuullisuustekomme 

näkyväksi, samalla kun käytätte oman katon 

aurinkosähköä ja hyödytte ennakoitavista 

energian hinnoista. Aurinkovoimalan elinkaari 

on yli 30 vuotta ja me huolehdimme sen 

toiminnasta koko sopimuskauden ajan, ja 

halutessanne sen jälkeenkin. Elinkaaren 

jatkuva ylläpito on tae kestävälle voimalalle.



Vastuullisuus on 
tekoja

Väre on toimittanut yhteensä yli 

700 aurinkovoimalaa ympäri 

Suomen, niin kuluttaja- kuin 

yritysasiakkaille.

Aurinkovoimaloiden 

yhteenlaskettu teho on jo lähes 8 

000 kilowattia. 

Väreen toimittamat 

aurinkovoimalaitokset tuottivat 

vuoden 2021 aika puhdasta 

sähköenergiaa 4 215 000 

kilowattituntia, joka vastaa noin 

280 omakotitalon vuosikulutusta ja 

jopa yli 2100 kerrostalohuoneiston 

vuosikulutusta.
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• Finnmirror otti keväällä 2021 käyttöön oman aurinkovoimalan. Väre rakensi 220 

paneelia kattavan aurinkovoimalan yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Voimalan tuotantoteho on 80,66 kilowattipiikkiä.

• Aurinkovoimalan tuottoarvio on yli 66 000 kilowattituntia vuodessa, joka kattaa n. 

7% yhtiön kiinteistön vuotuisesta sähkön käytöstä. Samalla vähennetään 19 000 

kiloa CO2-päästöjä.

• Jackon Finland solmi syksyllä 2021 

PPA-toimitussopimuksen 681 paneelin 

aurinkovoimalasta Väreen kanssa. 

255 kilowattipiikin aurinkovoimala 

tuottaa hiilineutraalia sähköä 

vuodessa 205 megawattituntia, joka 

vastaa yli 100 kerrostalohuoneiston 

vuotuista sähköntarvetta.

• Aurinkovoimalan ansiosta Jackonin

hiilidioksidipäästöt vähenevät 28 900 

kiloa vuodessa.

Finnmirror kierrättää auringonpaisteen sähköksi

Jackon laittoi kattopinnat 

tuottamaan aurinkoenergiaa

• Väre toimitti syksyllä 2021 IS-Vetin

Iisalmessa sijaitsevan tehtaan katolle 

440 aurinkopaneelin voimalan, jonka 

yhteenlaskettu maksimiteho on 159 

kilowattia.

• Aurinkovoimalan tuottoarvio on 131 

MWh:a vuodessa, joka kattaa 12 % 

IS-Vetin vuotuisesta sähköntarpeesta. 

Yhdessä vihreän sähkön kanssa 

voimala vähentää CO2-päästöjä lähes 

275 tonnia vuodessa.

IS-Vetin aurinkovoimala tuottaa 

huomattavaa säästöä

https://vare.fi/finnmirror-kierrattaa-auringonpaisteen-sahkoksi/
https://vare.fi/jackon-laittaa-kattopinnat-tuottamaan-paastotonta-energiaa/
https://vare.fi/is-vetin-aurinkovoimala-tuottaa-huomattavaa-saastoa/


Otteita vuoden 2022  
asiakashaastatteluista

”Väreeltä tuli hyvät materiaalit ja 

uskottavat laskemat, jotka toimivat 

meillä talon sisällä päätöksenteko 

prosessissa.”

”Kauttaaltaan ottaen kaikki on mennyt 

oikein hyvin ja jouhevasti. Olen tottunut 

siihen, että usein isoissa projektissa on 

ollut paljon vastoinkäymisiä, mutta nyt 

ei ollut.”

”Oppikirjaesimerkki projektitekemisestä 

etenkin luovutuksen ja käyttöönoton 

osalta.”

”Vaivattomasti meni ja voimala on 

tuottanut odotusten mukaan. 

Positiivinen kokemus. Aluksi epäiltiin, 

mutta nyt lopulta ajatellaan, että olisi 

pitänyt heti silloin tehdä päätös eikä 

jahkailla vuotta.” 
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• Savon Kuljetuksen aurinkovoimala valmistui uudisrakennukseen syksyllä 2022. 

yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Voimalan tuotantoteho on 

80,66 kilowattipiikkiä.

• Aurinkovoimalan teho on 352 kWp ja se tuottaa sähköä kiinteistön tarpeisiin yli 283 

megawattituntia vuodessa. Samalla vähennetään 68 300 kiloa CO2-päästöjä.

• Väre rakensi 935 paneelia kattavan aurinkovoimalan yhteydessä myös 

latauspisteitä sähköautoille sekä muutti perinteiset lämpötolpat energiaa 

säästäviksi älytolpiksi.

Savon kuljetus säästää ympäristöä ja kustannuksia Väreen avulla

• Väre toimitti kesällä 2022 Toyotan Tampereella sijaitsevan autoliikkeen katolle 540 

aurinkopaneelin voimalan, jonka yhteenlaskettu maksimiteho on 213,3 kilowattia.

• Aurinkovoimalan tuottoarvio on 174 MWh:a vuodessa, joka kattaa n. 21 % 

autoliikkeen vuotuisesta sähköntarpeesta.

• Toyota on sitoutunut vähentämään autojensa ympäristövaikutuksia niiden koko 

elinkaaren osalta. Aurinkovoimalalla yhtiö vähentää CO2-päästöjä vuosittain lähes 

42 tonnia.

Toyotan aurinkovoimalan idea tuli henkilöstöltä

https://vare.fi/savon-kuljetus-saastaa-ymparistoa-ja-kustannuksia-vareen-avulla/


Jari Rinne

Myyntipäällikkö

Puh.nro +358 447 177 883

jari.rinne@vare.fi

Kiitos!

mailto:Jari.rinne@vare.fi
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Aurinkosähköjärjestelmät ja 
Business Finlandin energiatuet

Hollolan kunta
17_11_2022

Markku Mäkelä
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland  

17_11_2022



Kenelle:

Energiatukea voivat saada:

▪ Kaiken kokoiset yritykset; mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä 
toiminimet 

▪ Yhteisöt, kunnat, seurakunnat ja säätiöt

Energiatukea eivät saa:

▪ Asunto-osakeyhtiöt

▪ Asuinkiinteistöt

▪ Maatilat tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet; lukuun ottamatta sellaisia 
maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, joissa tuotettava energia käytetään 
pääosin (80%) maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella
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Mitä energiatuella tavoitellaan:
Energiatukiasetus 1098/2017

▪Uusiutuvan energian käytön lisäämistä

▪ Energiatehokkuuden eli energian säästön kasvattamista

▪Motiva-tyyppisten energiakatselmusten teettämistä pl. suurten 
yritysten pakolliset energiakatselmukset

→Energiapoliittinen tuki, jolla edistetään yhteiskunnallisesti

tärkeäksi katsottuja asioita
- Ei vahvista yrityksen taloutta

- Ei suoraan edistä tuotekehitystä tai kansainvälistymistä
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Hakuprosessi lyhyesti
1. Yritys lähettää energiatukihakemuksen liitteineen Business Finlandille sähköisen

asiointipalvelun kautta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki & 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu

2. Hakemuksen käsittely, lisätiedot ja päätös (n. 2 kk tällä hetkellä)

3. Tukipäätös (myönteinen tai kielteinen) lähetetään yritykselle asiointijärjestelmän kautta. 
Huomaa että Investoinnille ei saa kerryttää kustannuksia ennen tukipäätöksen 
saamista!

4. Yritys hyväksyy tukipäätöksen ja toteuttaa projektin

5. Yritys tekee loppuraportin ja kustannustilityksen sähköisen asiointipalvelun kautta 
liitteineen 

6. Business Finland (käsittelijä ja maksatustarkastaja) tarkistavat tilityksen ja raportin. BF 
maksaa energiatuen yritykselle 
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Hyväksyttävät kustannukset

▪ Laitteet, asennus, tarvikkeet

▪ Ostopalvelut; valvonta, suunnittelu

▪ Omat palkat ja sivukulut edellyttävät tuntitasoista työajan seurantaa ja -
raportointia

▪ Ei yleiskuluja eikä omia matkoja

▪ Leasing ja osamaksu käyvät hankintamuotoina

▪ 10 000 € alv 0 % on investoinnin alaraja
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Aurinkosähköjärjestelmät

▪ Energiatuki 15 %, avustus, 10 000 € kustannusarvion alaraja

▪ Energiatuki ei syö de minimis-tuki kiintiötä (200 000 €, 3 peräkkäistä verovuotta)

▪ Hyväksyttävät kustannukset:

✓Aurinkopaneelit

✓ Invertterit

✓Kaapelit, johdotukset 

✓Asennustelineet (myös maa- tai seinäasennuksiin)

✓Asennustyö; sähkö- ja mekaaninen; nostotyöt tms

❖Ei katon vahvistusta

❖Ei kattopinnoitteiden uusimista (ellei pystytä perustelemaan yhteyttä vahvasti…)

❖Ei uutta sähköliittymää

▪ Leasing- ja osamaksu hyväksytään maksujärjestelyinä
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Vain verkkoon syöttävä järjestelmä:

▪ Edelliseen nähden huomioitava lisäksi:

✓Sopimus sähkön myynnistä verkkoyhtiölle oltava (hinta, sopimuksen kesto)

✓Iso järjestelmä:

▪ Toimenpidelupa – rakennuslupa (usein kuntakohtainen menettelytapa)

▪ Ympäristölupa (jos vaatii puiden kaatamista, tien tekemisen alueelle tms.)

▪ Rahoitussuunnitelma
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PPA-sopimus (Power Purchase Agreement)

Yritys A rakentaa järjestelmän Yritys B:n katolle:

▪ A myy sähkön B:lle

▪ B:n ei tarvitse investoida, ostaa pelkästään vihreää sähköä

▪ A hakee mahdollisen tuen

▪ A toimitettava tukihakemuksen liitteenä vähintään alustava B:n 
kanssa tehty myyntisopimus sähköstä (hinta, sopimuksen kesto)
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Aurinkosähköjärjestelmän myynti

Energiatuella tuettu järjestelmä:

▪ 5 vuoden siirtymäaika viimeisestä energiatuen maksatuksesta

-> Jos Yritys A myy energiatuetun aurinkosähköjärjestelmän Yritykselle C, siitä on ensin 
tehtävä ilmoitus Business Finlandille

-> Aurinkosähköjärjestelmän on säilyttävä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan

-> Yritys C:n oltava myös energiatukikelpoinen

-> Yritys A:n on esitettävä myyntisopimus, jossa myyntihinta nähtävissä

-> Yritys A:n on pyydettäessä selvitettävä, kuinka energiatuen tukivaikutus näkyy myyntihinnassa

▪ Yritys A myydään Yritykselle C, liiketoiminta- tai osakekauppa, ilmoitusvelvollisuus Business 
Finlandille

▪ Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti ->tukien takaisinperintä mahdollinen 5 vuoden 
siirtymäajan sisällä
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Ota yhteyttä BF:n energiatukitiimiin:
joskin vähän ruuhkaa on ollut puhelimessa viime kuukausina…

MARKKU MÄKELÄ  LAHTI
(tuotepäällikkö)

markku.makela (at) businessfinland.fi

+358 50 339 2516

TIMO FAGER  TAMPERE
timo.fager (at) businessfinland.fi

+358 40 593 8858

SATU KUUSELA  OULU
satu.kuusela (at) businessfinland.fi

+358 44 436 8046

JUSSI MÄKELÄ  TAMPERE
jussi.makela (at) businessfinland.fi

+358 50 395 5166

TAPANI SAARENPÄÄ  SEINÄJOKI
tapani.saarenpaa (at) businessfinland.fi

+358 40 7599 211

JAANA VAINIO  HELSINKI
(aurinkosähkö, pienet lämpöpumput)

jaana.vainio(at) businessfinland.fi

+358 50 557 7897
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Elpymisrahoitus maaseudun yrityksille ja 
maataloustuotteiden jalostukseen (SEUT I)

17.11.2022

Yritysasiantuntija Kari Palvaila

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0008.01/DOC_5&format=PDF


Tavoitteet maaseutuohjelmassa

@maaseutuverkosto

• Myönteiset ilmasto- ja ympäristövaikutukset 

kokonaiskestävyys huomioiden

• Maaseudun kestävyyden vahvistaminen

• Edistää siirtymää kohti vihreää taloutta



Elpymisvaroja kohdennetaan

@maaseutuverkosto

• Uuden biokaasulaitoksen tai jatkossa yksikön rakentamiseen

• Uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen

• Uusiutuvan energian käyttöönottoon

• Energia- ja materiaalitehokkuutta parantaviin investointeihin

• Digitaalisuuden lisäämiseen liittyviin investointeihin

• Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon

• Omistajanvaihdokseen valmistautumiseen ydin- ja harvaanasutulla 

maaseudulla

• Varat (26 milj. € koko Suomi) käytettävä vuoden 2022 aikana

@maaseutuverkosto



Siirtyminen uusiutuvan energian 
käyttöön

• Tuki 30 %, Annex1 –yritykset 35 %

• Tuki de minimis –ehtoista ja Annex1-yritykset max. 200 000 €

• Pienet yritykset maaseutualueella
• alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 10 milj.€

• Lämmitysjärjestelmän muutos fossiilisesta uusiutuvalle energialle
• ilmalämpöpumput

• aurinkosähköjärjestelmät

• jne

• Ei edellytetä yrityksen kasvua

• Investointi vähintään 10 000 €



Valtion talousarvioesitys 2022

• 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun 

kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)

• Momentille myönnetään lisäystä 10 milj.euroa

• Määrärahaa saa käyttää myös Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmaan 2014—2020 sisältyvien kokonaan kansallisesti 

rahoitettavien maaseutuyritysten energiainvestointitukien 

maksamiseen.

• Muutos edellyttää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 

muutoksen, muutos hyväksytty

• Linkki Talousarvioesitykseen 2022

https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2022&lang=fi&maindoc=/2022/ltae2/valtiovarainministerionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:55:355:365:


Lisätalousarvio esitys 25.5.2022

• Vihreää siirtymää ja energiaomavaraisuutta koskevaan kokonaisuuteen 

ehdotetaan noin 175 miljoonan euron lisämäärärahoja. Kokonaisuus 

sisältää tukia mm. energiainvestointien vauhdittamiseen ja  maatalouden 

vihreään siirtymään. 

• TEM tiedote varautumisen ministerityöryhmän päätöksistä

• Lisätalousarvioesitys on annettu eduskunnalle  25. toukokuuta 

valtioneuvoston yleisistunnossa, esitys on luettavissa kokonaisuudessaan 

osoitteessa budjetti.vm.fi 

https://tem.fi/-/10623/varautumisen-ministerityoryhma-paatti-toimista-energian-saatavuuden-varmistamiseksi-vihrean-siirtyman-ja-investointien-vauhdittamiseksi-seka-polttoaineen-jakeluvelvoitteen-valiaikaiseksi-alentamiseksi
https://budjetti.vm.fi/


Hakeminen

• Hyrrä-hakujärjestelmä

• Haetaan ELY-keskuksesta

• Kuudes hakujakso päättyy 30.11.2022.

• Hakemus liitteineen tulee olla jätetty 30.11.2022 

• -puutteelliset hakemukset eivät tule vireille 

• Hakemukset tulee olla käsiteltävissä 14.12.2022 



Tukea maaseudun yritysten energiain-
vestointeihin voi hakea 30.11. saakka

• Tukea voivat hakea tukikelpoisella maaseudulla sijaitsevat mikro- ja 

pienyritykset. 

• Maaseutualueen voi tarkastaa osoitteesta: 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=816018cf62

ef40899ca26b8d17e24902

• Tukea ei myönnetä sisemmälle tai ulommalle kaupunkialueelle. 

• Toimialarajaukset voi tarkastaa Hämeen ELYY-keskuksen kotisivuilta:

• Yritystukien rahoituslinjaukset (pdf, 333 kt)

• Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa 

(https://hyrra.ruokavirasto.fi). 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=816018cf62ef40899ca26b8d17e24902


Tukea voi myöntää

• Tukea voi myöntää vain yli 10 000 euron tukikelpoiseen investointiin. (Manner-

Suomen ohjelma-asiakirja). 

• Elpymisvaroista tuetaan vain hakija omaa kesäaikaista kulutusta vastaavan 

energian tuottaminen

• Business Finlandin energia tuessa ei ole aluerajausta, tuki voi kohdistua 

myös eritettyihin kiinteistöyhtiöihin, tuki 15 %

• Kotitaloudet ovat kotitalousvähennyksen tai ARAn tuen piirissä  

• Maatalouden alkutuotannolla on oma 40 %  tuki 

•



Hakemus liitt. tulee olla jätetty 30.11. 
• Puutteelliset hakemukset eivät tule vireille 

• Sähköisen Hyrrä- hakemuksen liitteinä tulee toimittaa:

• ELY-keskuksen kotisivuilta löytyvä toimenpidesuunnitelma asianmukaisesti 

täytettynä 

• Tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä vuodelta ja T2,T4 ja T7 lomakkeet

• Kopio käyttöpaikan sähkölaskusta ja sähkönkulutustilasto edelliseltä 

vuodelta kuukausittain 

• Erittely mahdollista sähkönkäyttöpaikan yksityiskäytöstä

• Erittely maatalouteen kohdistetusta sähköstä, valmisteveron 

palautushakemus verolomake 33111

• Riittävä määrä vertailevia tarjouksia esitetystä investoinnista, yksi tarjous ei 

ole riittävä,  ja kopio rak. luvituksen muk. toimenpideilmoituksesta



Esimerkki 11,7 kWp järjestelmästä. 
• https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/


Hämeen yrityspalvelut

• Hämeen Yrityspalvelut ovat Hämeen ELY-keskuksen ja TE-
toimiston sekä Team Finland-toiminnan yhteistyöhön 
perustuva yrityspalvelukokonaisuus Kanta- ja Päijät-
Hämeen alueella. 

• Autamme uusia kasvun siemeniä ja toimivia yrityksiä  eteenpäin 
olipa kasvu sitten pientä, suurta, paikallista tai globaalia.

• Yrityksen ei tarvitse seikkailla yrityspalveluiden viidakossa oikeaa 
rahoitusta tai palvelua etsien vaan Me Hämeen Yrityspalveluissa 
autamme yrityksen parhaiten sopivan ratkaisun äärelle tarpeisiin 
perustuen.

• Hämeen Yrityspalvelut koostaa meidän palvelut 
yksinkertaisemmin kuin aiemmin. Asiantuntijamme saa monella 
tavalla kiinni. Tulemme nostamaan julkisen yrityspalvelun 
digitaalisuuden tasoa, asiantuntijat ja asiakkaat huomioiden. 
Seudulliset sidosryhmät ovat mukana kokonaisuudessa.

www.hämeenyrityspalvelut.fi



ELY+TE palvelut yrityksen elinkaaren eri 
vaiheisiin

1 KÄYNNISTYS

Starttiraha (TE-toimisto)

Perustamistuki

Alkuinvestoinnit

3 KASVU JA UUDISTUMINEN

Investoinnit uusiin koneisiin ja laitteisiin

Tuotteiden- ja tuotantomenetelmien kehittäminen

Tutkimus ja palveluiden kehittäminen

KV-suunnitelmat

Henkilöstön osaaminen: rekry- ja täsmäkoulutus

2 SELVITYSVAIHE

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Valmistelutyyppinen hanke

Yrityksen Kehittämispalvelut liiketoiminnan

kehittämiseen

4 KANSAINVÄLISTYMINEN

Markkinaselvitykset , messut ja  viennin avainhenkilö

EURES ja kansainväliset rekrytoinnit

Kasvun kiihdytysohjelma ja RRF

Maakunnallinen Team Finland -neuvonta ja verkosto ulkomailla

www.hämeenyrityspalvelut.fi

http://www.hämeenyrityspalvelut.fi/


KIITOS!

17.11.2022

kari.palvaila@ely-keskus.fi





LADEC 

tukirahoituksen 

neuvontapalvelua 

yrityksille 

17.11.2022

1.4.2021



MIKÄ LADEC?

▪ Olemme Lahden seudun kuntien 

omistama elinkeinoyhtiö.

▪ Kehitämme Lahden seudun elinkeinoelämän 

kasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä yhdessä 

toiminta-alueemme kuntien kanssa sekä 

markkinoimme seutua vetovoimaisena 

yritysympäristönä. 

▪ Autamme toiminta-alueemme yrittäjiä ja 

yrityksiä kaikissa yrityksen perustamiseen, 

yrittäjyyteen, kasvuun, kehittämiseen ja 

kansainvälistymiseen sekä seudullemme 

sijoittumiseen liittyvissä asioissa. 



KEHITTÄMISYHTIÖN ROOLI & 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yritysverkostot ja 

ekosysteemit

Strategiset kehitys- ja 

investointihankkeet

Työllisyys-

palvelut



TUKIRAHOITUKSEN NEUVONTAHENKILÖT

- VALMIINA OLEMAAN APUNASI!

Ville Uimonen         Jari Eskola        Pentti Meriläinen       Mikko Kyle

p.050 574 3222    p.040 821 6403       p.040 589 8860      p.040 558 7091

-----------------------------etunimi.sukunimi@ladec.fi -------------------------

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ NETTISIVUJEN KAUTTA CHAT-ONLINE (www.ladec.fi)

TAI SOITTAA LADEC PALVELUNUMEROON p.044 702 2700

Olemme Sinua ja yritystäsi varten - tutustu meihin!

https://www.ladec.fi/ladec/henkilohaku

mailto:etunimi.sukunimi@ladec.fi
http://www.ladec.fi/
https://www.ladec.fi/ladec/henkilohaku


TUKIRAHOITUKSEN NEUVONTAPALVELUMATKA

Miksi tukirahoituksen valmisteluun kannattaa ottaa LADEC mukaan?

- 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 eri tukirahoittajien kanssa 

ja meillä on hyvä osaaminen sekä erittäin toimiva palvelumalli



KIITOS. OTA YHTEYTTÄ!

Ville Uimonen
Kehityspäällikkö

Neuvonta- ja kehityspalvelut

050 574 3222

ville.uimonen@ladec.fi

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

arkisin klo 8.30-16.30 

mailto:etunimi.sukunimi@ladec.fi



