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MASVA – maaseudun asiakasvastaavat
Kainuussa –hanketta rahoittavat MannerSuomen kehittämisohjelmasta Euroopan maaseuturahasto ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY), Maaseutu- ja energiayksikkö.
Maaseudun asiakasvastaavat Kainuussa
-hankkeen myötä yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat tietävät entistä paremmin, miten
maaseudun pienyritysten neuvonta on järjestäytynyt maakunnassa. He tuntevat henkilöt, joihin ottaa ideansa kanssa yhteyttä.
Asiakasvastaava pystyy tarjoamaan pysyvää ja pitkäjänteistä tukea yrityksille myös
tulevaisuudessa niiden niin halutessa.
Hankkeen projektiryhmässä toimintaa linjaamassa, ohjaamassa ja tukemassa ovat edustajat
seuraavilta toimijoilta:
ProAgria Kainuu / Maa- ja kotitalousnaiset
Kainuun ELY-keskus
Seudulliset yrityspalvelut –hanke
LEADER-toimintaryhmät
Finnvera Oyj
Kainuun Ammattiopiston luonnonvarayksikkö
MTK-Pohjois-Suomi
Kainuun Etu Oy & kuntien elinkeinotoimi
Tiivistä yhteistyötä tehdään myös muiden alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden sekä
Kainuun teemaohjelmahankkeiden ja niiden
alaisten kehittämishankkeiden kanssa.

Hallinto, sidosryhmäyhteistyö, tiedottaminen:
• Hankevastaava Marjatta Pikkarainen
puh. 044 320 1585
• Hanketyöntekijä Sari Leinonen
puh. 044 320 1641
Yleisneuvontakäynnit ja selvitykset:
• Asiakasvastaava, yritysneuvoja Tarja Poikela
ProAgria Kainuu, puh. 0400 386 274
• Asiakasvastaava, yritysneuvoja, Soili Hypén
maa- ja kotitalousnaiset, puh. 040 776 4290
• Asiakasvastaava, johtaja, suunnitteluagronomi
Osmo Tiikkainen, ProAgria Kainuu,
puh. 0400 286 786
sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi
Älä pohdi yksin, vaan ota yhteyttä!
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Mitä?

Miten?

Maaseudun asiakasvastaava (MASVA)
on tarkoitettu yrittäjien ja yritysideaansa
miettivien
tueksi, avuksi ja kannustajaksi
kehittämiskohteiden kartoittajaksi
keskustelukumppaniksi
tiedon etsijäksi
selvitysten tekijäksi
jatkotoimiin ohjaajaksi
Hanke myös
aktivoi yrittäjyyteen
kannustaa yhteistyöhön
yhdistää maaseutuyritysneuvojat osaksi
seudullisia yrityspalveluita
”Jos haluat oman tapahtumasi yhteyteen tietoa
MASVA-hankkeesta ja yrittäjyyden mahdollisuuksista, otathan yhteyttä!”
Marjatta Pikkarainen

www.proagria.fi/kainuu

Kenelle?
Maaseudun asiakasvastaavien neuvonta on
tarkoitettu yritystoimintaa pohtiville ja aloittaville
ihmisille ja yhteisöille sekä toimintaansa kehittäville maaseudun pienyrityksille
alle 10 henkilötyövuotta työllistävät
kaikki yritysmuodot
kaikki toimialat
myös monialaiset tai toimintaansa monialaistavat maatilat
Toiminta voi olla joko MVL:n tai EVL:n alaista.
Kohdeyritykset voivat sijaita Kainuun maaseudulla tai taajamissa Kajaanin ydinkeskustaa lukuun
ottamatta.
”Ei ajatusten tarvitse olla jäsentyneitä tai idean suuren suuri, kun meille voi jo soittaa!”
Soili Hypén

Alustavaa alkuvaiheen neuvontaa annetaan
maksuttomasti yhden päivän verran vuotta
kohti, esimerkiksi:
Kartoitetaan yrityksen liiketoiminnan nykytila/
suunnitellun yritystoiminnan mahdollisuudet.
Ohjataan liiketoiminnan ja markkinoinnin suunnittelussa (vastaten laajuudeltaan esim. alkavan yrityksen neuvontaa).
Laaditaan alustavia tulos-, kannattavuus- ja hintatasoselvityksiä.
Avustetaan investointihakemusten valmistelussa.
Laaditaan toimialaselvityksiä, selvitetään yrityshankkeiden mahdollisuutta sekä avustetaan
niiden hallinnoinnissa.
Tehdään asiakassuhteen jatkohoitoa.
Maksuttoman yleisneuvonnan avulla haetaan
tarkoituksenmukainen etenemistapa. Jatkopalvelut
hinnoitellaan kunkin palveluntarjoajan palvelumaksujen mukaisina.
”Jos mietit investointia tai uuden asian kehittämistä,
voidaan yhdessä löytää järkevin tapa edetä!”
Tarja Poikela

