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Verkställande direktörs översikt 

Året 2020 är ett år som kommer att leva kvar i vårt minne på ett alldeles speciellt sätt. För exportfö-
retagen har det betytt osäkerhet och en hel del förändring. Även för Viexpo som organisation med-
förde den nya situationen med sig en hel del förändring – förändring ger dock en ypperlig möjlighet 
till utveckling. 

Året hade sparkat igång med en väldig fart och vi genomförde i vanlig ordning projekt som innebar 
resor till bl.a. Japan, Sverige och Norge. I mitten på mars hade viruset på allvar nått även de nordiska 
länderna och restriktionerna som följde betydde för oss slut på alla resor och fysiska evenemang. Hela 
personalen fick dessutom jobba hemifrån och alla företagsbesök ställdes in. Efter några veckor av 
intensivt informationsutbyte med myndigheter, samarbetspartners och företag konstaterade vi att vi 
snabbt måste förändra vårt sätt att jobba. Fysiska evenemang ersattes av webbinarier och företagsbe-
sök genomfördes digitalt. Vi märkte snabbt att våra nya arbetssätt gav oss många fördelar. En möj-
lighet att nå ut till företagen oavsett plats och en mera effektiv användning av arbetstiden. En viktig 
aspekt i det hela är att alla, både offentliga och privata sektorn, var tvungna att genomgå denna för-
ändring tillsammans och dessutom väldigt snabbt. Vi kommer aldrig att frångå behovet av fysiska 
möten då det gäller att bygga förtroende och göra affärer – men vi kommer i framtiden att ha ett nytt 
verktyg till vårt förfogande. 

Pandemin och efterföljande restriktioner i våra samhällen påverkade förstås den globala ekonomiska 
situationen och exporten sjönk drastiskt. Vissa branscher har drabbats hårdare än andra men tack vare 
vårt mångsidiga näringsliv och höga internationaliseringsgrad har Finland och de finska företagen 
ända klarat sig förhållandevis bra. Vi har också sett att företagen har förnyat sina arbetssätt och skapat 
nya produkter för att anpassa sig till det nya marknadsläget. Detta kommer vi att ha nytta av framledes 
när exporten på allvar kommer igång igen. 

Över hela världen kommer man att göra satsningar för att återuppliva ekonomin och inom EU har 
man röstat igenom stödpaket av aldrig skådat slag. Här gäller det för våra finska företag att vara på 
alerten. Det är viktigt för hela Finlands ekonomi och vårt välfärdssamhälle att vi lyckas på export-
marknaderna. En avgörande faktor för exportföretagen kommer att vara just förmågan att anpassa sig 
till förändringen. Den nya situationens krav på digitalisering, kommunikation och ledarskap är en 
utmaning vi måste ta oss an och överkomma. Vi måste modigt våga använda oss av de nya digitala 
hjälpmedlen och fortsätta att förnya oss. 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla företag 
och samarbetspartners för ett riktigt gott samarbete 
under ett minst sagt utmanande år. Ett särskilt tack 
till alla kollegor för ert hårda och fördomsfria ar-
bete som gjort att Viexpo på ett smidigt sätt kunnat 
anpassa sig till ett nytt kapitel i organisationens 
historia. 

 
Vasa, 20.1.2021 
 
Kristian Schrey 
Verkställande direktör 



 

Årsberättelse 

År 2020 var Andelslaget Viexpos 51. verksamhetsår 

Viexpos kärnverksamhet är i enlighet med regeringens målsättningar att öka andelen export hos de 
finländska företagen. Viexpo fungerar utifrån företagens behov och erbjuder rådgivning och olika 
tjänster. Viexpo fungerar nationellt, även om verksamhetens fokus ligger i Österbotten, Mellersta 
Österbotten och Södra Österbotten. Den grundläggande tanken är att hjälpa företagen på ett konkret 
sätt i olika skeden av internationaliseringsprocessen genom ett mångsidigt utbud på tjänster och helt 
enkelt öka exporten. 

Viexpo fungerar även som en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten 
och har ett nära samarbete med Business Finland. Viexpos kontor finns i Jakobstad, Vasa, Karleby, 
Seinäjoki och Kurikka och är länkade till utvecklingsbolagens och kommunernas näringslivstjänster. 

Andelslaget Viexpo är en allmännyttig, icke vinstdrivande organisation som erbjuder företagen kost-
nadsfri rådgivning och administrerar offentligt subventionerade tjänster. Viexpo erbjuder även av-
giftsbelagda tjänster som konsultation, marknadsundersökningar, utveckling av helhetsexportlös-
ningar och exportnätverk/export för företagsgrupper samt översättningstjänster. 

Det finns igen ett större behov för projekt för företagsgrupper. Företag som fungerar inom samma 
bransch eller som eftersträvar samma målmarknad vill jobba tillsammans för att nå samma mål och 
samtidigt nå synergieffekter. Viexpos roll som koordinator för dessa företagsgruppsprojekt är ypper-
lig för organisationen eftersom vi på detta sätt direkt kan erbjuda vår mångsidiga expertis till företa-
gens förfogande. 

Viexpos uppgifter och verksamhet har förnyats kraftigt i samband med den organisatoriska föränd-
ringen 2018. Med hjälp av en motiverad personal har Viexpo igen tagit sin aktiva exportfrämjande 
roll på fältet. Vår organisation har fungerat aktivt på fältet och aktiverat i första hand SMF-företag, 
vilket resulterat i att man har startat utvecklings- och internationaliseringsprojekt inte bara inom den 
egna organisationen utan också för andra aktörer både regionalt och nationellt. 

Marknadsundersökningsresor 

- En marknadsundersökningsresa till Japan 18–25.1.2020 (inom projektet Via Österbotten till 
Japan). Resan var mycket lyckad och representanter för 7 företag deltog.  

- P.g.a. pandemin 2020 har vi varit tvungna att avboka eller flytta fram alla övriga marknads-
undersökningsresor som hade planerats. 

Mässor 

Viexpo arrangerar mässframträdanden till internationella mässor för finländska företag. Mässorna 
väljs enligt företagens behov. Viexpo arrangerar årligen mässframträdanden till flera mässor som 
representerar strategisk viktiga branscher för våra företag. Viexpo har lyckats ingå avtal med stora 



 

mässarrangörer och på detta sätt garanter våra företag ypperliga förmåner. Mässorna har dessutom en 
finansiell betydelse i att säkra Viexpos verksamhet. 

P.g.a. pandemin 2020 har alla mässor avbokats eller flyttats fram till kommande år.  

Projekt för företagsgrupper 

Viexpo har igen kunnat ta sin roll som administratör för olika nätverk som främjar export å ena sidan 
p.g.a. personalförändringar och förstärkningar i kunskapskapitalen och å andra sidan p.g.a. att före-
tagen har haft möjlighet att få stöd via Landsbygdsprogrammets finansiering för företagsgruppspro-
jekt. Exportfrämjande nätverken har som avsikt att skapa synergi för de deltagande företagen och 
tillsammans skapa bättre förutsättningar för att utveckla företagens verksamhet samtidigt som vi sö-
ker relevant information om de nya målmarknaderna och skapar nya nätverk. 

Projekt för företagsgrupper som var verksamma under 2020 

- Nordic2Global -företagsgruppsprojekt inom båtbranschen 
- Tillväxt från Sverige -företagsgruppsprojektet  
- Tillväxt från export -företagsgruppsprojektet  
- Projektet Från Österbotten till Japan 
- Projektet Med pandorna till Sichuan  

Marknadsundersökningar 

När det gäller marknadsundersökningar kan man se en återhämtning i de ekonomiska utsikterna och 
betydelsen av Viexpos fältarbete. Marknadsundersökningarna är relativt små till sin omfattning, oft-
ast avancerar man stegvist sammanlänkat med framsteg i internationaliseringsprocessen. Viexpo gör 
marknadsundersökningar själv, men kan också köpa dessa som sakkunnigtjänster.  

Konsultation 

När det gäller konsultation är Viexpos långsiktiga målsättning att skapa ett starkt internationellt nät-
verk, så att man alltid har möjlighet att få hjälp av en sakkunnig med bästa möjliga expertis inom 
branschen och målmarknaden. Vi vill i framtiden via konsulttjänster erbjuda vår expertis med utar-
betandet av internationaliseringsstrategier och det långsiktiga utvecklandet av företagens exportkun-
nande. 

Översättningstjänster 

Översättningstjänsterna förverkligas idag via samarbete. Vi påbörjade samarbetet med en ny partner 
under hösten 2019 och samarbetet med den nya leverantören har fungerat fint. Tjänsten har visat sig 
vara mycket uppskattad. 

 

 



 

 

Våra projekt 

Widen Your Market – Invest in Export - tillväxtprogram i Mellersta Österbotten 

Målsättningen med tillväxtprogrammet är att i Mellersta Österbotten öka fö-
retagens kunnande inom internationell handel och via detta förbättra förut-
sättningarna för export genom att samtidigt minska riskerna. Med hjälp av 
tillväxtprogrammet strävar man efter att lösa utmaningar som företagen möter 
och förutser. Med hjälp av tillväxtprogrammet kommer företagen effektivare 
in på internationella marknader.  

Det finns mycket tillväxtpotential i Mellersta Österbottens landskap. Som en följd av olika orsaker är 
tillväxt inte alltid en målsättning och tröskeln för att ta sig in på exportmarknaden känns för hög. I 
detta tillväxtprogram vill vi sänka denna tröskel och uppmana företagen att öka och förstärka kund-
basen på internationella marknader.  

År 2020 arrangerades följande workshop: 

• Workshop VI: Hur fungerar webbsidorna internationellt? Riikka Pohjanen. 9.1.2020 
• Workshop VII: Hur kan sökmotoroptimering användas för att få mera synlighet? Riikka Poh-

janen. 16.1.2020 
• Workshop VII: Strategi för sociala medier. Tiina Räisänen. 23.1.2010  
• Workshop IX: Sökmotoroptimering, temat fördjupas. Riikka Pohjanen. 30.1.2020  
• Workshop X Hur gör man med internationell kommunikation? Marja-Terttu Rantanen och 

Päivi Luoti, Telegraafi. 18.2.2020  
• Workshop XI: Att starta och sköta internationell näthandel. Leevi Parsama. 4.5.2020  
• Workshop XII Produktfotografering: bästa tips för att åstadkomma säljande bilder. Ida Stor-

backa och Andreas Haals. 5.6.2020 
• Workshop XIII SMF-företagens avtals- och beskattningsfrågor i internationell handel. Teresa 

Laine-Puhakainen och Sari Hakapää. 10.6.2020 

Härtill arrangerades på hösten ett tre dagar långt virtuellt exportevenemang. Under tre dagar ordnades 
program för företag inom olika branscher. Evenemanget fungerade också som en virtuell mötesplats 
för exportföretag och experter. Förutom det gemensamma programmet för alla, erbjöds 6 olika tema-
rum. I evenemanget deltog 175 deltagare. 

Tillväxtprogrammet genomfördes under 1.5.2019 – 31.12.2020. Tillväxtprogrammets huvudfinansiär 
är Mellersta Österbottens förbund/Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). I kommunfinan-
sieringen deltar Karlebynejdens utveckling Ab, Kaustbys ekonomiska region, Kannus stad och Perho 
kommun. En privat finansieringsandel kommer från Viexpo. 

  



 

Tillväxtprogrammet för Österbottens livsmedelsföretag  

Tillväxtprogrammet för Österbottens livsmedelsföretag har haft som målsättning att hjälpa företagen 
att växa och exportera. Programmet på ett och ett halvt år kommer att öka företagens kunskaper i 
internationell försäljning, marknadsföring och varumärkesbyggande, öppna dörrar till distributions-
kanaler, erbjuda experthjälp för de deltagande företagen och aktivera nya samarbetsmodeller mellan 
företagen.  

Tillväxtprogrammet är riktat för små livsmedelsföretag i Södra Österbotten, Österbotten och Mel-
lersta Österbotten.  

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxtprogrammet för Österbottens livsmedelsföretag har fått finansiering av Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling under 2019–2020. 

Under 2020 arrangerades följande evenemang inom projektet.  

• Produktutveckling och produktifiering 14.1.2020  
• Låt oss gå till Sverige – Vilka möjligheter erbjuder livsmedelsmarknaderna i Sverige? 

20.2.2020, Vasa 
• Låt oss gå till Tyskland! – temadag 10.3.2020, Vasa 
• Livsmedelsexport till Kina, 14.5.2020 
• Lokal mat webshop webbinarieserie 27.4.–19.5.2020 
• Praktisk exporterfarenhet 3.10.2020 
 

Websidan som utarbetades under projektet ger värdefull information för företagen inom branschen. 
Websidan finns på adressen: https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/sv/framsida/ 
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Organisation 

Medlemmar 

Enligt medlemsregistret hade andelslaget 197 aktiva medlemmar i slutet av 2020, och de hade 248 
andelar. Under 2020 registrerades 11 nya medlemmar.  

Andelsstämma 

Ordinarie andelsstämma hölls 11.5.2020 i Jakobstad. Det var också möjligt att delta i mötet på distans. 
13 medlemmar deltog i andelsstämman. 

Styrelse 

Styrelsen för Andelslaget Viexpo år 2020: 

Jarl Sundqvist, ordförande 
Nina Hautio, medlem (till 11.5.2020) 
Juha Häkkinen, medlem 
Angelique Irjala, medlem 
Vesa Kojola, medlem 
Michael Johansson, medlem 
Thomas Palmgren, medlem 
Anna-Kaisa Pusa, medlem 
Stefan Råback medlem (fr.o.m. 11.5.2020) 
Jonne Sandberg, medlem 

Styrelsen samlades för möte 5 gånger under 2020. Ett av dessa möten var strategimöte. 

Revisorer 

Andelstämman valde Ernst & Young som revisor med KHT revisor Benita Öling som ansvarig. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 2020  

Ledning och administration 

Kristian Schrey, Verkställande direktör 

Martina Buss, Ledningens assistent 

 

Konsulter 

Minna Jakobsson, Senior Advisor 

Katja Jankens, Senior Advisor 

Maarit Mäkelä, Senior Advisor 

Carita Pöntiö, Senior Advisor 

Elina Ruohonen, Senior Advisor  

Juha Lahtinen, Senior Advisor  

Anne Viitala, Senior Advisor 

Kåre Björkstrand, Senior Advisor 

Praktikanter (3 mån) 

Henri Hietaniemi  

Lenita Lähdemäki 

Carolin Castillo  

Julia Pernal  

Disa Laine  

Tiia Järviluoma 

 

 

 

 

 



 

Samarbete 

Viexpo har stärkt samarbetet med flera intressegrupper under året. Viexpo jobbar i nära samarbete 
med kommunernas näringslivstjänster och erbjuder dem ”en förlängd arm” i internationaliseringsä-
renden. Arbetet som en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten är 
mycket viktigt. Viexpo verkar i nära samarbete med hela nätverket för företagstjänster. Viktiga reg-
ionala samarbetspartners är således NTM-centralen i Österbotten och Södra Österbotten inklusive 
TE-tjänster och alla NTM-centralerna i Finland samt nätverket av Team Finland koordinatorer, Bu-
siness Finland -nätverket, regionala handelskammare, regionala utvecklingsbolag, Suomen Elin-
keino- ja Kehitysyhtiöt SEKES, samt regionens kommuner och deras näringslivstjänster, landskaps-
förbund, företagarorganisationer, universitet och högskolor, utbildningsorganisationer och andra ut-
vecklings- och branschorganisationer. Viexpo har nära samarbete med ANM, Business Finland och 
UM samt flera privata organisationer både nationellt och internationellt. 

Traditionen att utnämna Viexpos exportambassadörer fortsatte också under 2020. Ett företag, PaaPii 
Design, och en person, Mathias Lindström, utnämndes som Viexpos exportambassadörer.  

Utveckling 

Viexpos affärssystem har målmedvetet byggts upp. En årsklocka för strategisk ledning har utarbetats 
för att hjälpa ledningen och planeringen. Personalpolitiken stöds av en personal- och introduktions-
guide. Viexpo satsar på välbefinnandet i arbetet och har beaktat det aktivitetsbaserade arbetssätt i 
arbetstid och andra arrangemang. Kommunikationsstrategin har förnyats och det utvecklas fortlö-
pande. Digital marknadsföring är Viexpos styrka och hjälper till att uppnå en allt större antal företag 
och i tiden. 

NordicHub som Viexpo utvecklat och koordinerar har som mål att vara en nationell nordisk kun-
skapshub. Viexpos Finland100-prosess och resultaten i olika undersökningar och utredningar (EK:s 
undersökning, undersökningar av Företagare i Finland och utredningen av Tammerfors handelskam-
mare) visar tydligt att Norden, i synnerhet Sverige och Norge, har en stor betydelse som målmarknad 
för export. Det finns stort behov för uppmuntran och mångsidigt stöd och rådgivning om hur man 
påbörjar export och även hur man målmedvetet skall bli internationell för att öka på andelen export 
hos SMF-företagen i synnerhet när det gäller små företag, men även medelstora företag. De nordiska 
marknaderna är fortfarande den mest naturliga porten för finländska företag att påbörja export. Web-
sidan för NordicHub har publicerats (https://nordichub.fi/sv/framsida/) och nätverksbyggande forts-
ätter både nationellt och internationellt. För NordicHub har också skapats synlighet i de sociala me-
dierna. 
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Nyckeltal 

  



 

Evenemang under 2020 (evenemangskalender) 

Viexpo arrangerade under år 2020 sammanlagt 35 olika evenemang med 1640 deltagare. 

 

• Hur fungerar webbsidorna internationellt, 
9.1.2020, Karleby 

• Hur kan sökmotoroptimering användas för 
att få mera synlighet, 16.1.2020, Karleby 

• Strategi för sociala medier, 23.1.2020, 
Karleby 

• Sökmotoroptimering, temat fördjupas, 
30.1.2020, Karleby 

• Utbildningar inom Med pandorna till 
Sichuan -företagsgruppsprojektet 31.1. 
och 20.2.2020, Ähtäri. 

• Viexpo i Ylivieska i exportfrämjande 
ärenden 23.1 och 19.3.2020, Ylivieska 

• Kansainvälistymisinfo yrityksille Pyhäjär-
vellä, 11.2.2020 Pyhäjärvi 

• Hur gör man med internationell kommuni-
kation, 18.2.2020, Karleby 

• Låt oss gå till Sverige – Vilka möjligheter 
erbjuder livsmedelsmarknaderna i Sve-
rige, 20.2.2020, Vasa 

• Våga växa genom export! 4.3.2020, Ja-
kobstad 

• Låt oss gå till Tyskland! 10.3.2020, Vasa 
• Att starta och sköta internationell näthan-

del 4.5.2020 
• Livsmedelsexport till Kina 14.5.2020 
• Marknadsutsikter i Norge 26.5.2020 
• Marknadsutsikter i Sverige 2.6.2020 

• Produktfotografering: bästa tips för att 
åstadkomma säljande bilder 5.6.2020 

• Marknadsutsikter i Tyskland 9.6.2020 
• SMF-företagens avtals- och beskattnings-

frågor i internationell handel 10.6.2020 
• Marknadsutsikter i Danmark 16.6.2020 
• Amazon kommer till Norden 23.9.2020 
• Connecting Central Eastern Europe 

29.9.2020 
• Marknadsutsikter i Frankrike 6.10.2020 
• Marknadsutsikter i Kanada 20.10.2020 
• Infra- och byggnadsbranschens infopaket 

om Sverige: Webbinarium 1 och 2, 1.10. 
och 22.10,2020 

• Future 2020, 27.10.2020 
• Market Entry USA –Partnering For Suc-

cess, 29.10.2020 
• Marknadsutsikter i Storbritannien 

3.11.2020 
• Erfarenheter av att internationalisera fin-

ländska livsmedel 3.10.2020 
• Marknadsutsikter i Italien 10.11.2020 
• Kasvu ja uudistuminen muutoksessa 

(Kokkola Material week) 11.11.2020 
• Viexpo Virtual Export Event 16–

18.11.2020 
• Asia Gateway webbinarium 3.12.2020 
 

  



 

Finansiering av verksamheten och resultat 

Statsstöd 

För Viexpos verksamhet 2020 har reserverats 360.000 euro i statsstöd. 

Regionalt stöd 

Kommunerna deltar i finansieringen av den regionala exportfrämjande verksamheten med samman-
lagt 113.262,60 euro.  

Stipendiefonden 

Viexpos stipendiefond visar ett saldo på 3.592,51 euro. Stipendier utdelas vart annat år. Följande 
stipendier delas ut år 2021. 

Årets resultat 

Omsättningen för år 2020 var 310.164,69 euro. Avskrivningar under året gjordes för 5.679,61 euro. 
Verksamhetens övriga intäkter består av statsstödet på 360.000,00 euro, kommunernas stöd på 
113.262,60 euro, andra intäkter på 2.400,00 euro, sammanlagt visar resultatet en förlust på 12.263,91 
euro.  

Viexpo har noggrant följt ekonomin under hela året och vidtagit snabbt åtgärder vid behov. Målet har 
varit att se till att situationen från tidigare år inte upprepas. Oavsett ett svårt år har vi lyckats anpassa 
verksamheten så att resultatet är mycket nära noll. 

Omstrukturering av vår verksamhet, ändringar i verksamhetskulturen och starkt och aktivt fältarbete 
har gett tydliga resultat. Viexpo har funnit de rätta linjerna för sin verksamhet och det starka utveckl-
ingsarbetet fortsätter även under de kommande åren. Viexpo är igen en välbekant expertorganisation 
och en regional och nationell aktör. 

 



Andels laget  V iexpo
Runebergsgatan 11

68600 Jakobstad
 

https://v iexpo.f i
 

Jakobstad,  Kar leby,  Vasa,  Seinäjoki ,  Kur ikka
 

v iexpo@viexpo.f i
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