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Toimitusjohtajan katsaus 

Osuuskunta Viexpon vuosi 2021 alkoi parhaalla mahdollisella tavalla, kun Työ- ja elinkeinoministeriö 
vahvisti lisäyksen toiminnan valtion rahoitukseen. Se on tervetullut tunnustus Viexpon, sen työntekijöiden ja 
yhteistyökumppaneiden hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä. Tämä antoi meille uutta voimaa jatkaa tätä erittäin 
tärkeää työtämme ja ennen kaikkea kehittää pohjoismaista yhteistyötä suomalaisten vientiyritysten hyväksi. 

Maailmanlaajuisen pandemian vaikutukset yritysten toimintaan ovat olleet moninaiset ja aika on ollut erittäin 
haastava. Samalla kuitenkin uudet rutiinit ja työtavat ovat muodostuneet arjeksi. Viexpo organisaationa 
jatkaa yhdessä yritysten kanssa digitalisaation eteenpäin viemistä ja samalla uusien ratkaisujen löytämistä 
osana oman toimintansa kehittämistä. Yrityksiin ja niiden kansainvälisen toiminnan, kuten 
asiakasvierailujen, delegaatiomatkojen ja kansainvälisille messuille osallistumisen, suunnitteluun liittyy 
edelleen jonkin verran epävarmuutta, ja tämä on ollut erittäin suuri haaste koko vuoden ajan. On kuitenkin 
selvää, että ihmisillä on edelleen tarve tavata toisiaan ja luoda henkilökohtaisia kontakteja – liiketoiminta on 
aina ihmisten välistä. Kansainvälisissä tapahtumissa, jotka todella on järjestetty, on myös käynyt ilmi, että 
vierailujen laatu on ollut aiempaa parempi, koska yritykset valitsevat entistä tarkemmin, mihin tapahtumiin 
ne osallistuvat, mikä on tietenkin myönteistä kehitystä. 

Jatkuva muutos, joka yhteiskunnassa näkyy, tarjoaa aina myös uusia mahdollisuuksia, ja tämä on ollut 
erityisen ilmeistä viimeisen vuoden aikana. Tiedämme, että uusi tilanne on koetellut monia toimialoja erittäin 
voimakkaasti, samalla kuitenkin monilla toimialoilla kehitys on ollut myönteistä. Vientiyritysten osalta 
voidaan nähdä, että ne yritykset ovat pärjänneet parhaiten, joilla kansainvälistyminen on ollut jo pitkällä, ja 
jotka ovat rakentaneet vahvoja verkostoja niille tärkeille vientimarkkinoille. Uusien asiakaskontaktien 
rakentamista on pidetty B2B:ssä vaikeana. Monet B2C-yritykset ovat sitä vastoin pystyneet saamaan uusia 
markkinaosuuksia ottamalla käyttöön uusia kanavia. 

Pohjoismainen yhteistyö on edelleen Viexpon toiminnan keskiössä, ja NordicHub-alustan kehittäminen on 
ottanut suuria harppauksia eteenpäin vuoden aikana. Pohjoismaiden yhteistyöhön investoivien suomalaisten 
vientiyritysten ja muiden toimijoiden tueksi NordicHub on kehittynyt myös alustaksi klusteriyhteistyölle ja 
klusterikehitykselle. Tulevaisuudessa on erittäin tärkeää kehittyä ekosysteemiajattelussa, jossa kaikki 
toimijat löytävät sellaisen roolin, jossa ne luovat kokonaisuuden kannalta parasta lisäarvoa. 

Haluan kiittää vientiyrityksiä ja yhteistyökumppaneitamme 
hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Ennen 
kaikkea haluan kiittää henkilökuntaa erinomaisesta työstä, 
jossa se on ottanut loistavasti käyttöön uusia 
työskentelytapoja, osoittanut joustavuutta ja edelleen 
tukenut suomalaisia vientiyrityksiä erinomaisin tuloksin.  

 

Vaasassa 10.2.2022 

 

Kristian Schrey 
toimitusjohtaja 

  



 

Toimintakertomus 

Vuosi 2021 oli Osuuskunta Viexpon 52. toimintavuosi 

Osuuskunta Viexpon tehtävänä on tukea pk-yritysten kansainvälistymistä palveluin ja neuvoin, ja siten luoda 
Suomeen työpaikkoja ja edistää hyvinvointia. Toiminnassamme näkyy avoimuus, asiakaslähtöisyys ja 
luotettavuus. Haluamme olla ensimmäisenä mielessä, kun yritys miettii vientiä ja kansainvälistymistä 
Pohjoismaihin ja maailmalle. Autamme aina yritystä vientipolulla eteenpäin toimialasta riippumatta.  

Viexpo on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii yrityslähtöisesti ja tuottaa niille 
maksutonta vientineuvontaa sekä hallinnoi julkisesti tuettuja palveluja. Toiminnan perusajatuksena on 
yritysten konkreettinen auttaminen kansainvälistymisen eri vaiheissa monipuoli-sen palvelutarjottimen 
myötä ja yksinkertaisesti kasvattaa vientiä. Viexpo tuottaa myös maksullisia palveluja, jotka ovat 
tyypillisesti konsultointia, markkinaselvityksiä, kokonaisvientiratkaisujen ja vientiverkostojen/yritysryhmien 
viennin kehittämistä. 

Viexpon palvelut yritysten vientipolulla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuttuva maailma ja uusi normaali edellyttävät sekä yrityksiltä että yritysten toimintaa tukevilta palveluilta 
ennakkoluulotonta ja voimakasta uudistautumista. On pysyttävä kehityksessä mukana ja luotava verkostoja 
ja kontakteja uusin keinoin. Viexpo on ottanut suuria kehitysaskeleita ja pystyy tarjoamaan yrityksille uusia 
eväitä kansainvälistymisen lisäämiseksi ja viennin kasvattamiseksi. Lisäksi meillä on tuoreita ajatuksia 
Pohjoismaisen yhteistyön laajamittaisesta kasvattamisesta alueemme pk-yritysten hyödyksi.  

Viexpo toimii valtakunnallisesti, joskin toiminnan painopiste on kolmen pohjalaismaakunnan, Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan, alueella. Viexpon toimipisteet sijaitsevat Pietarsaaressa, Vaasassa, 
Kokkolassa, Seinäjoella ja Kurikassa linkittyen kehitysyhtiöiden ja kunnallisten elinkeinotoimien 
palveluihin. 

 

 



 

Toiminnan tuloksia strategisten valintojen pohjalta 

Strateginen valinta 1: Viexpo toimii vahvasti kentällä yritysten parissa ja vahvistaa kuntien elin-
keinotoimintaa yrityslähtöisten kansainvälistymispalvelujen tarjoajana. 

Viexpon vahvuus on vahva kenttätyö ja helppo saavutettavuus, mikä näkyy myös toiminnan tuloksissa. 
Vuoden 2021 aikana Viexpolla on ollut runsaasti kontakteja yrityksiin erilaisissa vientiasioissa. Kontaktien 
määrä, 5327, ylittää selkeästi vuodelle 2021 asetetut tavoitteet. Pandemian aikana kontaktit ovat olleet 
ensisijaisesti soittoja ja s-posteja, mutta myös tapaamisia on mahdollisuuksien mukana järjestetty. 
Aktiivisesti on työskennelty 906 yrityksen kanssa, pääosin kolmen pohjalaismaakunnan alueella, mutta myös 
muualla Suomessa ja ulkomailla toimivien yritysten kanssa. Uusasiakashankinta on tuonut Viexpon 
palveluiden piiriin 336 yritystä, joista suurin osa muualta Suomesta tai ulkomailta, mutta myös kolmen 
pohjalaismaakunnan alueelta on saatu uusia yrityksiä mukaan. 

Viexpo on järjestänyt itsenäisesti tai yhdessä kumppaniensa kanssa 35 eri tapahtumaa tai tilaisuutta, joissa 
vientiteemaa on käsitelty eri näkökulmista. Tapahtumissa on ollut mukana 1408 osallistujaa. Palaute on 
erinomaista, ja pientä vastausprosenttia on kompensoitu olemalla suoraan yhteydessä osallistuneisiin 
yrityksiin ja kysymällä suoraan palautetta. Palaute on edelleen ollut erinomaista.  

Strateginen valinta 2: Alueen kansainvälistyvien pk-yritysten pitkäaikainen kumppani kasvupolun eri 
vaiheissa. 

Viexpo on alueen kansainvälistyvien eri kokoisten yritysten pitkäaikainen kumppani kasvupolun eri 
vaiheissa. Viexpo tarjoaa palveluitaan sekä vientipolun alussa oleville että vientiä jo harjoittaville yrityksille. 
Palvelut valikoituvat yrityksen kulloistenkin tarpeiden ja toiveiden mukaan. Vuoden 2021 aikana palveluita 
on tarjottu markkinaselvitysten, konsultointien ja projektien kautta. 

Markkinaselvitykset 

Markkinaselvitysten osalta näkyy talouden näkymien piristyminen sekä Viexpon kenttätyön merkitys. 
Markkinaselvitykset ovat laajuudeltaan suhteellisen pieniä, usein koostuen portaittaisesta etenemisestä 
liittyen kansainvälistymispolun vaiheisiin. Viexpo tekee markkinaselvityksiä itse, mutta myös ostaa niitä 
asiantuntijapalveluina. Markkinaselvityksiä on tehty itsenäisenä palveluna, mutta myös yritysryhmien 
vientiprojekteihin kuuluvina palveluina. 

Konsultointi 

Konsultointiin liittyen Viexpon pitkän tähtäyksen tavoitteena on luoda vahva kansainvälinen verkosto, 
jolloin voidaan aina hyödyntää asiantuntijaa, jolla on paras mahdollinen osaaminen, toimialatuntemus ja 
kohdemarkkinaosaaminen. Haluamme jatkossa konsulttitoimeksiantojen kautta tarjota apuamme 
kansainvälistymisstrategioiden laadinnassa sekä yritysten vientiosaamisen pitkäjännitteisessä kehittämisessä. 
Viexpon ydinosaamista on kansainvälisen kasvun strateginen kehittäminen erityisesti Pohjoismaiden kautta 
maailmalle. Viexpo on ELY-keskuksen hyväksymä Yritysten kehittämispalveluiden palveluntuottaja myös 
kaudella 2021–2022. Viexpon vastuuasiantuntijoina ovat Kristian Schrey, Minna Jakobsson ja Maarit 
Mäkelä. 

Käännöspalvelut  

Käännöspalvelut on toteutettu täysin yhteistyökumppanien kautta. Palvelu on osoittautunut arvostetuksi. 
Yhteistyö on toiminut uuden palveluntarjoajan kanssa kitkattomasti. Viexpon asiakkaat ovat nyt kuitenkin 
löytäneet itselleen sopivat palveluntarjoajat, joten Viexpon tarjoaman palvelun kysyntä on hyvin vähäinen. 



 

Yhteistyösopimus päätettiin lopettaa vuoden vaihteessa. Asiakkaita kuitenkin neuvotaan jatkossakin palvelun 
hakemisessa. 

Yhteistyöprojektimme 

Viexpo toteuttaa yhteistyökumppaniensa kanssa erilaisia vientiä edistäviä projekteja. Parhaillaan on 
käynnissä seuraavat projektit. 

− Plattform för Matriket Österbotten 
− WINWIN-kasvuohjelma (EAKR) 

Strateginen valinta 3: NordicHub: NordicHub toimii sillanrakentajana Pohjoismaisten yritysten, 
klustereiden ja verkostojen välillä. 

NordicHubin kautta Viexpo koordinoi pohjoismaisen kansainvälisen liiketoiminnan, ja erityisesti viennin, 
kansallista verkostoa, joka kokoaa Suomen eri alueiden osaamista sekä tuo klusterit ja verkostot yritysten 
ulottuville. NordicHubin ydintoimintaa on yhteistyökumppanien löytäminen yrityksille ja klustereille 
Suomesta sekä Pohjoismaista ja mahdollisuuksien luominen pohjoismaisille kokonaisvientiratkaisuille sekä 
yhteispohjoismaisille hankkeille. NordicHubin tavoitteena pk-yritysten viennin kasvattaminen Pohjoismaihin 
ja Pohjoismaista maailmalle vahvistamalla yhteistyötä ja verkostoja.  

Tavoitteet ovat toteutuneet seuraavalla tavalla: 

− Kansainvälinen tapahtuma klusteriedustajille:  
Nordic Battery Belt -webinaari ja -matchmakingtapahtuma, 29.-30.11.2021, 154 osallistujaa. 

− Matka klusteritapahtumaan Pohjoismaissa (2–3):  
Pandemian vuoksi tapahtumia ei ole juurikaan järjestetty eikä siten matkojakaan ole voitu toteuttaa. 
Syyskuussa suunnitteilla ollut verkostoitumismatka TCI Networkin Global Conference -tapahtumaan 
Kazaniin peruuntui, kun pandemiarajoituksia tiukennettiin. 

− Koulutustapahtumat klusterien edustajille:  
Toteutettiin neljäosainen klusterikoulutuskokonaisuus: 
• osa 1: 28.10. The Basic Global Cluster Landscape, what is a Cluster: 47 osallistujaa  
• osa 2: 29.10. Cluster Strategy: 42 osallistujaa  
• osa 3: 27.11. Cluster Business Models: 41 osallistujaa  
• osa 4: 28.11. Developing Finland’s National Cluster Program: 39 osallistujaa 

− Käynnistää 1–2 yhteispohjoismaista hanketta: 
NordicHub on ollut mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä kahta eri yhteispohjoismaista hanketta, 
toinen keskittyy musiikkialalle ja toinen sisustusalalle. 

− Klusterikontaktia –100 kontaktia 
NordicHubin puitteissa on oltu yhteydessä reilusti yli 100 toimijaan. 

− Tiekartta kansalliselle klusterikehitysohjelmalle 
Vuoden aikana on hankittu tietoa nykytilasta ja tehty tavoitesuunnitelma kansalliselle 
klusterikehitysohjelmalle. Klusterikouluttaja on toiminut asiantuntijana ja keskustelupartnerina 
suunnittelutyössä. Työ jatkuu vuoden 2022 aikana, jolloin tarkennetaan toiminta-aikataulua. 

Strateginen valinta 4: Yhteisvientihankkeiden vahva ja monipuolinen kansallinen toimija. 

Viexpo suunnittelee yhteisvientiprojektit (mm. markkinaselvitysmatkat, messut ja yritysryhmien 
vientiprojektit) aina niin, että lähtökohtana on yritysten tarpeet, tapahtumien ajankohtaisuus, alueen 
toimialojen palveleminen sekä pitkäaikainen kokemus. Tunnistamme mahdollisia 
yritysryhmäkokonaisuuksia vientineuvonnan ja vahvan kenttätyön kautta.  

https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/ruokamaa-pohjanmaa-plattform-matriket-osterbotten
https://tki.centria.fi/hanke/winwin-verkostosta-voittoon-kansallisesti-ja-kansainvalisest/2978
http://nordichub.fi/
https://viexpo.fi/nordichub-verkostojen-verkosto/
https://viexpo.fi/nordichub-verkostojen-verkosto/
https://viexpo.fi/nordichub-verkostojen-verkosto/


 

Markkinaselvitysmatkat 

Markkinaselvitysmatkoista tarjoamme erilaisia kokonaisuuksia yritysten tarpeiden mukaan. Pandemian 
vuoksi pääosa suunnitelluista markkinaselvitysmatkoista jouduttiin perumaan tai siirtämään myöhemmäksi. 
Matkoista toteutui: 

− Markkinaselvitysmatka EMO Milano -messuille 4.–9.10.2021. Matka oli erittäin onnistunut. 
Matkalle osallistui 25 yrityksen edustajia ja palaute oli erinomainen (vastausprosentti 25 %). 

Messuosallistumiset 

Viexpo järjestää suomalaisille yrityksille messuosallistumisia kansainvälisille messuille. Messuista 
tarjoamme kokonaisvaltaista palvelumallia, jolloin messupalvelut koostuvat sparrauksesta ja B2B-
järjestelyistä, messuaikaisesta täydestä palvelusta sekä jälkihoidosta. Messut valitaan yritysten tarpeiden 
mukaan. Viexpo järjestää osallistumisia monille messuille vuosittain, koska ne edustavat yrityksillemme 
strategisesti tärkeitä toimialoja. Viexpo on onnistunut neuvottelemaan suurten messuorganisaatioiden kanssa 
sopimuksia, joilla yrityksillemme taataan erinomaiset ehdot. Messuilla on myös taloudellinen merkitys 
Viexpon toiminnan turvaamisessa. Pandemian vuoksi useat messut peruttiin tai siirrettiin tuleville vuosille. 
Messuista toteutuivat: 

− EuroTier Digital | EnergyDecentral Digital 9.–12.2.2021. Messuille osallistui Viexpon mukana 7 
yritystä. Yrityksiltä kerätty palaute koottiin artikkeliksi, joka julkaistiin myös Viexpon kotisivuilla. 

− Elmia Subcontractor 9.–12.11.2021. Messuille osallistui Viexpon mukana 7 yritystä. Palaute 
messuista oli erinomainen, ja vastausprosentti 29 %. 

Vientiprojektit yritysryhmille 

Yritysryhmäprojekteille on taas selvästi enemmän kysyntää. Yritykset, jotka toimivat samalla alalla tai jotka 
pyrkivät samoille kohdemarkkinoilla haluavat tehdä yhdessä töitä saman tavoitteen eteen ja samalla 
saavuttaa synergiaetuja. Viexpon rooli näiden yritysryhmäprojektien koordinaattorina sopii 
organisaatiollemme erinomaisesti, koska näin monipuolinen vientiosaamisemme saadaan suoraan yritysten 
hyödyksi. 

Viexpo on jälleen voinut ottaa roolinsa eri vienninedistämisverkostojen hallinnoijana toisaalta 
henkilöstömuutosten ja lisääntyneen osaamispääoman vuoksi ja toisaalta koska yrityksillä on ollut 
mahdollisuus saada tukea Maaseutuohjelman yritysryhmähankkeiden rahoituksen kautta. 
Vienninedistämisverkostojen tavoitteena on luoda synergiaetuja siihen osallistuville yrityksille ja yhdessä 
luoda paremmat edellytykset kehittää yritysten toimintaa samalla kuin haemme relevanttia tietoa uusista 
kohdemarkkinoista ja luomme uusia verkostoja.  

Vuoden 2021 aikana toimineet vientiprojektit yritysryhmille 

− Pandojen kanssa Sichuaniin 
− Ostrobothnia2Scandinavia 
− Pohjanmaan design- ja lifestyleyritykset Japanin markkinoille 
− Group Explorer -vientiprojekti Ruotsiin 

Alkavia projekteja suunniteltiin kaksi 

− Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi 
− Luomuelintarvikeyritysten vientiprojekti 

 

https://viexpo.fi/kansainvalisten-digimessujen-suomalaiset-pioneerit/
https://viexpo.fi/synergiaa-group-explorer-hankkeella/
https://viexpo.fi/kasvua-digikanavista-kohteena-ruotsi/
https://viexpo.fi/luomuelintarvikeyritysten-vientiprojekti/


 

Organisaatio  

Jäsenet  

Aktiivisten jäsenten määrä vuoden 2021 lopussa oli jäsenrekisterin mukaan 195 jäsentä, joilla on hallussaan 
248 osuutta. Vuoden 2021 aikana kirjattiin neljä uutta jäsentä, kaksi jäsentä on pyytänyt eroa jäsenyydestä. 

Osuuskuntakokous 

Sääntömääräinen osuuskuntakokous pidettiin 27.5.2021 Pietarsaaressa, ja kokoukseen sai osallistua myös 
etäyhteyden kautta. Osuuskuntakokoukseen osallistui 12 jäsentä. 

Hallitus 

Osuuskunta Viexpon hallituksen jäsenet vuonna 2021: 

Jarl Sundqvist, puheenjohtaja 
Paula Erkkilä, jäsen (27.5.2021 alkaen) 
Juha Häkkinen, jäsen (27.5.2021 saakka) 
Angelique Irjala, jäsen 
Vesa Kojola, jäsen (27.5.2021 saakka) 
Michael Johansson, jäsen  
Thomas Palmgren, jäsen 
Anna-Kaisa Pusa, jäsen 
Stefan Råback jäsen 
Timo Saari, jäsen (27.5.2021 alkaen) 
Jonne Sandberg, jäsen 

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Näistä yksi oli strategiakokous. 

Tilintarkastajat 

Osuuskuntakokous valitsi tilintarkastajaksi yhteisön Ernst & Young vastuuhenkilönä KHT-tilintarkastaja 
Benita Öling. 

  



 

Henkilökunta 2021  

Johto ja hallinto 

Kristian Schrey, Toimitusjohtaja 
Martina Buss, Johdon assistentti 
 
Konsultit 
Minna Jakobsson, Senior Advisor 
Katja Jankens, Senior Advisor 
Maarit Mäkelä, Senior Advisor 
Carita Pöntiö, Senior Advisor 
Elina Ruohonen, Senior Advisor  
Anne Viitala, Senior Advisor 
Kåre Björkstrand, Senior Advisor 
Matias Rosström, Marketing & Communications 
Advisor 

Harjoittelijat  
Tiia Järviluoma 
Jenna Nåhls 
Nhat Pham 
Michelle Sand 
 
 
 

Yhteistyö 

Viexpo on edelleen tehnyt tiivistä yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. TeamFinland-verkoston kautta 
koordinoidaan toimintaa ja pysytään selvillä ajankohtaisista teemoista sekä alueellisesti että laajemmin. 
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES on oleellinen kumppani ja linkki kaikkiin Suomen 
kehitysyhtiöihin, paikallisesti yhteistyö on joka tapauksessa kiinteää. Paikallisten kauppakamarien kanssa 
yhteistyötä tehdään jatkuvasti, ja myös eri maiden kauppakamarien kanssa pidetään tiivistä yhteyttä. Työ 
Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä on tärkeää. 

Viexpo valitsi myös vuonna 2021 kaksi vientilähettilästä, yhden yrityksen ja yhden henkilön. Toivomme, 
että Vientilähettiläät edelleen jakavat osaamistaan eteenpäin alueen kansainvälistä yritystoimintaa jo 
harjoittaville tai sitä harkitseville yrittäjille. Viexpon vuoden 2021 Vientilähettilääksi nimettiin yrityksen 
Caraway Finland Oy ja henkilönä Mika Anttila, Alamarin Jet Oy:n operatiivinen johtaja. Tuoreen 
vientilähettilään Mika Anttilan ajatuksia julkaisimme Viexpon kotisivuilla. Kiitämme kumpaakin heidän 
arvokkaista panostuksistaan alueemme hyväksi, ja toivotamme heille onnea ja menestystä. 

Kehittäminen 

Viexpon toiminta on menestyksellistä ja ainutlaatuista Suomessa. Toimimme erittäin tehokkaasti pienellä 
organisaatiolla, ja olemme tehneet merkittävää työtä Vienti-Suomen rakentamisessa. Olemme vahvistaneet 
joukkojamme entisestään uusien henkilöresurssien muodossa, jotta voisimme yhä vahvemmin tehdä 
kansainvälistymisen ruohonjuuritason työtä yritysten parissa koko toiminta-alueellamme 
Pohjalaismaakunnissa. Olemme yksi harvoja toimijoita, jotka maakunnassamme näin tekevät. Pystymme 
myös kivuttomasti toimimaan yli maakuntarajojen. Korostamme hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 
ehdottomana toiminnan lähtökohtana, koska yhdessä olemme enemmän. 

Viexpon tehtävää on edelleen kirkastettu ja toimintaa on aktiivisesti kehitetty yhä dynaamisempaan 
suuntaan. Motivoituneen henkilökunnan avulla Viexpo on jälleen ottanut kentällä sille kuuluvan aktiivisen 
roolin vienninedistäjänä. Organisaatiomme on toiminut aktiivisesti kentällä aktivoiden pääasiassa pk-
yrityksiä, minkä tuloksena on käynnistetty kehittämis- ja kansainvälistymishankkeita paitsi omassa 
organisaatiossamme myös monille muille toimijoille sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. 

https://viexpo.fi/viexpon-vuoden-2021-vientilahettilaat-valittu/
https://viexpo.fi/viexpon-tuoreen-vientilahettilaan-mika-anttilan-ajatuksia/
https://viexpo.fi/viexpon-tuoreen-vientilahettilaan-mika-anttilan-ajatuksia/


 

Dynaaminen toiminta edellyttää osaamisen ylläpitoa. Tähän vastataan henkilöstön osaamisen jatkuvalla 
kehittämisellä, aktiivisella verkottumisella ja tavoitteellisella yhteistyöllä kotimaisten sekä kansainvälisten 
kumppanuusverkostojen kanssa, vahvan sparraajaverkoston toiminnalla sekä mahdollisuuksien mukaan 
uusrekrytointien kautta. 

Monipaikkaisessa organisaatioissa ja joustavasti eri työnmuotoja suosivassa modernissa työyhteisössä on 
avoimuudesta ja yhteistyön sujumisesta pidettävä erityistä huolta. Viexpon toimintasuunnitelman 
toteutumista varten on tehty henkilöstöjohtamiseen liittyen henkilöstö- ja perehdyttämisopas, joka 
päivitetään vähintään vuosittain. 

Viestintästrategian, tiedottamisen ja palautejärjestelmän kehittäminen on jatkuvaa. Digitaalinen markkinointi 
on Viexpon oma vahvuus ja sen kautta saavutetaan yhä suurempi kohdeyleisö. 

Avainlukuja 

  



 

Vuoden 2021 tapahtumat (tapahtumakalenteri) 

Viexpo järjesti vuonna 2021 yhteensä 35 eri tapahtumaa, joissa oli mukana 1408 osallistujaa. 

 

Webinaarit yhteistyökumppanien kanssa: 

• Sales Channel Development 28.1.2021 
• Talouden hallinta vientiprojekteissa 18.3.2021 
• Gör affärer med offentliga sektorn i Sverige och 

Norge 30.3.2021  
• Myynti Norjaan 15.4.2021 
• The importance of protection of intellectual 

property in China 19.5.2021 
• Vakuutussuoja ulkomaan toiminnassa 

20.5.2021 
• Team Finland Road Show 2021, 10.6.2021 
• Amazon avasi Ruotsiin - mitkä ovat 

markkinapaikan mahdollisuudet 15.6.2021 
• Verkkokauppamyynti Venäjälle 5.10.2021 
• Team Finland – maakunnista maailmalle, 

Kokkola Material Week 17.11.2021 
• West Coast Food Export Kick-Start 18.11.2021 
 
Nyt meitä viedään – viennin johtamisen  
työpaja 12.5.2021 Alajärvellä 

 
Turkin delegaation vierailu Vaasassa Viexpon 
vieraana 25.–26.11.2021 

 
Viexpon markkinanäkymät sarja jatkui: 

• Viro 21.1.2021 
• Latvia 4.2.2021 
• Kiina 16.3.2021 
• Liettua 23.3.2021 
• USA 25.5.2021 
 
Projektien tapahtumat  

• Venealan projektin tapahtuma 21.5.2021 
• O2S/branding & marknadsföring 15.9.2021 
• O2S/pitchauskoulutus 1.12.2021 
• Japani hanke - yritysten tapaaminen Jokipiin 

Pellava Oy:llä 27.8.2021 

NordicHub-webinaarit: 

• Pohjoismaisen yhteistyön rakentaja 3.2.2021 
• Klusterin voimalla: RoboCoast & TechTurku 

25.3.2021 
• Callio – Mine for Business 29.4.2021 
• Nordic Innovation, Nopef ja NEFCO 

pohjoismaisen yhteistyön mahdollistajana 
5.5.2021 

• NordicHub yhteistyössä ELMOn kanssa 
6.5.2021: Polkuja pohjoismaisiin ja 
eurooppalaisiin verkostoihin. NordicHub 
alustana klustereiden väliselle yhteistyölle ja 
kansainvälistymiselle 

• Tanskan tie menestykseen klusterityössä: 
Cluster Excellence Denmark & Clustercase: 
Food & Bio Cluster Denmark 12.5.2021 

• Kiihdytä kasvuun EU-rahoituksella. 
Ekosysteemit ja yhteistyö tulevaisuuden 
arvonluonnin moottoreina 2.6.2021 

• Biolaakso, BotH2nia & KIP | Case: Hycamite –
Kokkolan klustereiden kokemuksia 16.6.2021  

• Nordic Battery Belt 29.-30.11.2021 
 
NordicHub Klusterikoulutus: 

• The Basic Global Cluster Landscape, what is a 
Cluster, 28.9.2021 

• Cluster Strategy, 29.9.2021 
• Cluster Business Models, 27.10.2021 
• Developing Finland’s National Cluster 

Program, 28.10.2021 
 

 

 

 

 

 

  



 

Toiminnan rahoitus ja tulos 

Valtiontuki 

Valtiontukea oli varattu Viexpon vuoden 2021 toimintaa varten 400.000 euroa. Lisäksi käytössä oli erillinen 
määräraha 60.000 euroa NordicHub-toiminnalle. 

Alueellinen rahoitus 

Kunnat osallistuivat alueellisen vienninedistämistoiminnan rahoitukseen yhteensä 123.262,60 eurolla.  

Stipendirahasto 

Viexpon stipendirahasto osoittaa 3.083,31 euron saldoa. Vuonna 2021 alueen ammattikorkeakoulu-
opiskelijoille myönnettiin hakemusten perusteella kaksi 250 euron stipendiä. Stipendejä jaetaan joka toinen 
vuosi. Seuraavan kerran stipendejä jaetaan vuonna 2023. 

Vuoden tulos  

Vuoden 2021 liikevaihto oli 280.693 euroa. Vuoden aikana tehtiin poistoja 5.611euroa. Liiketoiminnan muut 
tuotot koostuvat valtiolta saadusta tuesta 460.000 euroa, kunnilta saaduista tuista 123.262,60 euroa ja muista 
tuloista 2.791,02 euroa. Tuloslaskelma osoittaa 2.312,73 euron ylijäämää.  

Viexpossa taloudellista tilannetta on pidetty tarkasti silmällä koko vuoden ajan ja tilanteen vaatimiin 
toimenpiteisiin on ryhdytty viipymättä. Olemme onnistuneet sopeuttamaan toimintamme hyvin, ja 
tuloksemme on lähellä nollaa.  

 



Osuuskunta Viexpo
Runeberginkatu 11
68600 Pietarsaar i

 
https://v iexpo.f i

 
P ietarsaar i ,  Kokkola,  Vaasa,  Seinäjoki ,  Kur ikka

 
v iexpo@viexpo.f i
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