
Alkuvaiheen tukea yritystoiminnan aloittamiseen ja 
muutostilanteisiin

Pysähdy päivittämään suuntaa!

- TUKENA YRITTÄJÄN
ARJESSA

ProYritys Kainuu II -hankkeen yritysasiantuntijat auttavat
• yrittäjyyttä harkitsevia arvioimaan yritystoiminnan luomisen edellytyksiä
• jo toimivia pienyrityksiä ja monialaisia maatiloja tarkastelemaan toimintaansa erityisesti liiketoi-

minnan suunnittelun ja kannattavuuden näkökulmista
• yrityksiä ja yrittäjyyttä aloittavia investointi- ja kehittämistoimenpiteiden sekä rahoitusmahdolli-

suuksien piiriin

Hankkeen erityisenä tavoitteena on yritysryhmien ja yritysyhteistyön synnyttäminen sekä digitaalisuu-
den, palveluinnovaatioiden ja rahoitusratkaisujen esilletuonti.

Hankkeen piirissä on Kajaanin asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuva yritystoiminta alle 50 työnte-
kijän yrityksissä. Toimialoja ei ole rajattu. 

Palvelua saa maksutta yhden työpäivän verran vuotta kohti/asiakas. Keskustelun ja alustavien laskel-
mien avulla saatetaan yrityksiä etenemispoluille, joilla ne esimerkiksi erillisen toteutettavuuselvityksen, 
yrityskohtaisen kehittämis- tai investointihankkeen, Neuvo 2020 Kilpailukyky -palvelun tai yritysten ke-
hittämispalveluiden kautta saavat käynnistettyä tai kehitettyä toimintaansa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiakasvastaaviimme:

Soili Hypén, yritysasiantuntija 
p. 040 776 4290, soili.hypen@
maajakotitalousnaiset.fi,
soili.hypen@proagria.fi

ProYritys Kainuu II  

Taina Leinonen, yritysasiantuntija 
p.043 827 2314,  
taina.leinonen@maajakotitalousnaiset.fi, 
taina.leinonen@proagria.fi



- TUKENA YRITTÄJÄN
ARJESSA

Käytännössä tuki voi olla esimerkiksi: 
• yrittäjän ja yrityksen tilannekartoitus talouden ja

toiminnan tarkastelun avulla
• palvelutarpeen määrittely ja jatko-ohjaus
• yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät asiat
• toiminnan etukäteissuunnittelu
• pienimuotoinen liiketoimintasuunnitelman ohjaus
• yrittäjävalmiudet ja toimialaosaaminen
• investointihankkeiden esisuunnittelu
• sopimuksiin ja lupiin liittyvät asiat
• rahoitusmahdollisuuksien sekä hakumenettelyjen kartoitus
• tuki-, rahoitus- ja maksatushakemuksissa avustaminen
• sähköisessä asioinnissa auttaminen
• omistajanvaihdosprosessien ennakointi ja niihin

valmistautuminen

Lisäksi:
• kannustamme ja autamme yritys-

yhteistyöhön
• kartoitamme mahdollisuuksia yritys-

ryhmähankkeisiin
• kokoamme tarvittaessa asiantun-

tijajoukon kehittämishaasteen
ympärille

• järjestämme pienryhmätoimintaa
yritysten markkinointivalmiuksien
parantamiseksi

• teemme yhteistyötä muiden yritys-
toiminnan kehittäjätahojen kanssa
ja ohjaamme tarvittaessa yhteistyö-
kumppaneiden hankkeisiin

ProYritys Kainuu II -hankkeessa kartoitamme  
yrittäjän palvelutarpeita ja autamme eteenpäin 

ProYritys Kainuu II

Palvelu on asiakkaalle kattavaa
Palvelun keston pääperiaate on yksi työpäivä per asiakas. Yksittäinen, asiakaskohtainen prosessi voi 
koostua useammasta tapaamisesta. Neuvontatilanteet eivät ole samanlaisia, vaan yritysasiantuntija 
arvioi käytettävän ajan tapauskohtaisesti. Asiakkaan tukena on myös ProAgrian ja MKN Yrityspalvelui-
den valtakunnallinen asiantuntijaverkosto.
Hanke toimii vielä vuoden 2021 syksyyn saakka.

“Haasteellisinta löytää itse tietoa. Keskustelun kautta ratkaisuja. Ajanpuute itsellä  -  olisi ollut 
haasteellista ilman ProYritystä.”  (Asiakkaan kommentti) 


