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TIIVISTELMÄ 
 
Veneala on kasvanut merkittäväksi suomalaiseksi pienen‐  ja keskisuuren teollisuuden 
toimialaksi. Kotimaisen veneteollisuuden tuotannosta menee vientiin  jo 75 prosenttia. 
Alan  kilpailukyvyn  haasteina  ovat  nopeat  muutokset  kansainvälisessä 
markkinatilanteessa ja kulutuskäyttäytymisessä.  
 
Tutkielman  tavoitteena  on  ollut  kuvata  ja  analysoida  millaisia  muutoksia 
venetoimialan asiakas‐, markkina‐ ja teknologiaympäristössä on tapahtumassa ja miten 
nämä  muutokset  vaikuttavat  kotimaiseen  veneteollisuuteen  kun  niitä  tarkastellaan 
suhteessa alan vahvuuksiin ja heikkouksiin. Jatkossa on vertailtu eri yhteistyön keinoja 
uhkaavimpien  muutosten  torjumiseksi.  Yhteistyön  eri  ulottuvuuksia  ja  sisältöä  on 
pohdittu liiketoiminnan kehittämisen perspektiivistä.  
 
Veneilyyn  on  tulossa  uusi  sukupolvi,  jonka  veneilytavat  poikkeavat  vanhasta. Alan 
oheispalvelujen  tarve näyttää  lisääntyvän, samoin mukavuuden  tavoittelu. Satamassa 
veneily  ja  vuokraustoiminta  asettavat  uusia  haasteita myös  tuotteille. Yritykset  ovat 
näihin muutoksiin huonosti valmistautuneita. Samoin uusille markkinoille lähteminen 
koetaan  vaikeaksi.    Uutta  teknologiaa  ei  osata  riittävän  hyvin  hyödyntää. 
Veneteollisuus  pystyy  nostamaan  kilpailukykyään  eri  yhteistyömalleja  hyväksi 
käyttämällä.  
 
Tutkielman  aineisto  on  koottu  Tekesin  (Teknologian  ja  innovaatioiden 
kehittämiskeskus) venealan ohjelman valmistelun yhteydessä.  
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ABSTRACT 
 
The Finnish boat industry has grown into a major industrial Finnish sector, dominated 
by  small  and medium‐sized  enterprises.  Seventy‐five  per  cent  of  the  production  of 
domestic boat  industry  is already being exported. Quick changes  in  the  international 
market  situation  and  in  consumption  behaviour  have  posed  challenges  to  the  boat 
sectors competitiveness. 
 
The aim of this thesis has been to describe and analyse the changes that are happening 
in  the  boat  industry’s  customer,  marketing  and  technology  environments,  and  to 
specify how these changes affect domestic boat industry when observed in relation to 
the  industry’s  strengths  and  weaknesses.  In  the  following  comparisons  are  made 
between different methods of collaboration for the prevention of the most threatening 
changes.   Different  dimensions  and  contents  of  collaboration  have  been  considered 
from the viewpoint of business development. 
 
A  new  generation with  new  boating  habits  is  coming.  The  need  for  the  industry’s 
accessory  services  seems  to  be  on  the  rise,  as well  as  an urge  for  comfort. Harbour 
boating and boat  renting also  set new challenges  for products. Companies are badly 
prepared for these kinds of changes. Also, entering new markets is considered difficult. 
There  isn’t  enough  expertise  to  efficiently utilise new  technology. The boat  industry 
can raise its competitiveness by adopting different methods of collaboration. 
 
The material  for  this  thesis was gathered  in along with  the preparation of  the Tekes 
(The Finnish Agency for technology and Innovation) Boat program. 
 
 
KEYWORDS: Boat industry, future changes, collaboration  
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1. JOHDANTO 
 

1.1. Tutkielman tausta ja tarkoitus  

Kun italialainen muotitalo Ferragamo 1990-luvun lopulla osti Pohjanmaan suu-
ren ylpeyden, veneveistämö Nautorin, herättiin rytinällä todellisuuteen. Yksi 
Suomen kuuluisimmista tuotemerkeistä oli siirtynyt ulkomaalaiseen omistuk-
seen. Suomen veneteollisuus sai silloin ensimmäisen kerran esimakua globali-
saatiosta.  

Alan kotimaisuuden pelastamiseksi käynnistettiin vuonna 1998 Kauppakama-
rin aloitteesta Pro Boat -ohjelma, jonka avulla oli tarkoitus lisätä yhteistyötä 
seudun veneyrittäjien kesken ja samalla edistää uusien teknologioiden hyödyn-
tämistä. Tekesin ja TE-keskuksen rahoitusta ohjattiin ohjelman kehittämishank-
keisiin. Veneteollisuus kehittyi nopeasti kansantaloudellisesti merkittäväksi 
työllistäjäksi ja vahvan viennin toimialaksi.  

Veneteollisuudella on Suomessa pitkät perinteet. Rakennemuutoksen ja suh-
danneheilahtelujen seurauksena pieniä veistämöitä on syntynyt ja kuollut tasai-
seen tahtiin. Osaaminen on kaikesta huolimatta pysynyt Suomessa ja keskitty-
nyt erityisesti Pietarsaaren ja Kokkolan seudulle, Kuopioon, sekä Joensuun ja 
Turun seuduille. Nämä keskittymät kattavat n. 85 % koko maamme veneteolli-
suudesta. 

Ala on nyt toiminut jo lähes kymmenen vuotta korkeasuhdanteessa. Veneyri-
tyksillä menee ulkoisesti hyvin ja tilauskirjat pullistelevat. Useat yritykset eivät 
kuitenkaan pysty ottamaan vastaan kaikkea tilauskysyntää. Tuottavuus on ylei-
sesti heikkoa, samoin liiketoiminnan kannattavuus. Tuotteiden ja tuotannon 
kehitykseen ei ehditä riittävästi paneutua. Ulkomaisia kilpailijoita ilmestyy 
markkinoille ja kilpailu kate-euroista kiristyy. Venetoimiala näyttäisi lähesty-
vän kasvunsa lakipistettä, ainakin uusia uhkia on näköpiirissä. 
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Markkinatilanne muuttuu. Venäjän ja Kiinan talouskasvun seurauksena näiden 
uusien markkinoiden ostovoima kasvaa nopeasti. Suomen veneteollisuuden 
osuus maailmanmarkkinoista on tällä hetkellä noin puoli prosenttia ja pelkäs-
tään tämän osuuden ylläpitäminen edellyttää strategista panostamista uusille 
markkina-alueille. Useat ulkomaiset yritykset ovat käynnistämässä valmistus-
toimintaa kiinalaisten venevalmistajien kanssa ja siirtävät osaamistaan näihin 
halvan työvoiman maihin. Odotettavissa on vakavaa kilpailua todennäköisesti 
juuri niissä veneiden kokoluokissa, joita omat valmistajamme edustavat. Toi-
saalta Kiinan ja Venäjän markkinat voivat olla kasvun mahdollistajia. Kilpailu-
kyvyn ylläpitäminen ja laajenevista markkinoista hyötyminen edellyttävät yh-
teisiä ponnisteluja ja uudenlaista toimintakulttuuria. Millaisia yhteistyön ja ke-
hittämisen muotoja veneteollisuudella on käytettävissä? Mitä alan toimijat yli-
päätään haluavat kehittää yhdessä? Voisiko kansallinen toimialaohjelma alen-
taa välttämätöntä yhteistyön kynnystä ja tuoda lisäarvoa esimerkiksi tutkimuk-
sen, tukipalvelujen ja kansainvälisen yhteistyön käynnistämisen kautta? 
Osaammeko ennakoida tulevat muutostekijät? 

China Boat Industry & Trade Assosiation puheenjohtajan Jang Xinfan mukaan 
Kiinan hallitus on asettanut tavoitteekseen, että 5% kiinalaisista on saatava ve-
neilyharrastuksen piiriin vuoteen 2020 mennessä.  Luku tarkoittaa käytännössä 
n. 65 Milj. uutta veneilijää. Tällä hetkellä Kiinassa rakennetaan kiihtyvästi ve-
neilyyn liittyviä vapaa-ajankeskuksia ja marinoita tulevien veneilijöiden tarpei-
siin. Ovatko suomalaiset yritykset näiden uusien laituripaikkojen täyttäjinä? 

Kasvulle ja yhteistyölle on maailmalla mahdollisuuksia. Myös kotimaasta löy-
tyy esimerkkiyrityksiä, joiden tuotteet kehitetään markkinalähtöisesti yhteis-
työssä maamme parhaiden osaajien kanssa. Nämä yritykset kehittävät myös 
tuotantotoimintaansa, kustannuslaskentaa, palkkausjärjestelmiä ja kouluttavat 
työntekijöitään. Menestyvät yritykset tuntevat hyvin myös julkisen tukijärjes-
telmän ja sen toimijat. Näiden muutaman alan veturiyrityksen kasvu ja esi-
merkki ovat aikaansaamassa alalle myönteistä nostetta. Vuodenvaihteessa 2008 
käynnistyneellä Tekesin (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) ve-
ne-ohjelmalla tulee olemaan merkittävä vipuvaikutus alan yritysten uudistumi-
selle. Tämä on juuri oikea hetki pysähtyä miettimään kehityksen sekä murros-
vaiheen syitä ja seurauksia. 
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Veneteollisuuden ylösajo alkoi jo toistakymmentä vuotta sitten, jolloin vene-
toimialaa alettiin ensimmäisen kerran ohjelmallisesti kehittää. Tämän Pohjan-
maalla toteutetun alueohjelman ensimmäiset vuodet kuluivat alan toiminta-
kulttuurin muuttamisessa työn itse tekemisestä laajempiin yhteistoiminnallisiin 
malleihin. Venealan nopea kasvu on edesauttanut tätä kulttuurimurrosta, sillä 
alalle on tullut uutta nuorta ja ennakkoluulotonta työvoimaa, joille yhdessä te-
keminen sekä tietotekniikan hyväksikäyttö on ollut tutumpaa. Alan yhteistyötä, 
erikoistumista ja joustavuutta on edelleen lisättävä, muuten uusien ulkomaisten 
kilpailijoiden on liian helppo tunkeutua yritystemme nykyisille markkinoille. 
Venetoimialaa tulisi kehittää pitkäjänteisesti maailman parasta teknologista ja 
liiketoiminnallista osaamista soveltaen. Tavoitteena on oltava venetoimialan 
kokonaisvaltainen uudistaminen ja kilpailukyvyn nostaminen. Tämän kehittä-
misen avainsanoja ovat laatu, tuottavuus ja asiakaslähtöisyys sekä brändi. Yh-
teistyö ja erikoistuminen ovat avaintekijöitä yritysten menestymiselle tulevai-
suudessa. Erikoistumisen kautta yhteistyökulttuuri vahvistuu ja toiminnan 
joustavuus kasvaa. Erikoistuminen luo pohjaa tutkimuksen hyödyntämiselle ja 
tuotekehitykselle sekä perustelluille investoinneille 

Suurimmalle osalle yrityksistä on edelleen epäselvää yhteistyön mielekkyys. 
Yrittäjät ovat tottuneet tekemään kaiken itse, eikä totutusta poikkeaminen ta-
pahdu käden käänteessä. Heikosti tuottava toiminta kärjistyy vasta laskusuh-
danteessa, siksi tuotantorakenteen korjaustoimet on aloitettava ajoissa ”no cash 
– no splash”. 

Tämä tutkielma tulee olemaan jatkoa vuonna 2000 tekemälleni MBA -työlle, 
joka käsitteli Pohjanmaan venealan kärkiyritysten tuottavuuden pullonkauloja. 
Tutkielman pohjalta käynnistettiin mainittu alueellinen venetoimialan ohjelma 
ProBoat 2003. Yritykset toteuttivat ohjelmassa n. 8 M€ tuotekehitys- ja koulu-
tusprojektit. Ohjelman kuluessa alan liikevaihto viidessä vuodessa lähes kak-
sinkertaistui. Tutkielmaa hyödynnetään Tekesin (Teknologian ja innovaatioiden 
kehittämiskeskus) juuri käynnistyneen veneohjelman toteuttamisessa. Veneoh-
jelmassa tullaan rahoittamaan ainoastaan yhteistyössä toteutettavia tutkimus- 
ja kehittämisprojekteja. Ohjelman rahoituksen fokusoinnin näkökulmasta on 
ensiarvoisen tärkeää tunnistaa toimialan nykytila sekä asiakaskäyttäytymisen, 
markkinoiden ja teknologioiden muutokset ja käytettävissä olevat yhteistyön 
keinot. 
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1.2. Aikaisemmat tutkimukset 

Veneteollisuuden aikaisempi tutkimus on sekin keskittynyt pääosin Pohjan-
maalle. Vanhin alan tutkimuksista on Helena Myllykosken Chydenius-
Instituutille tekemä Lujitemuovi venemateriaalina – Innovaatiotutkimus veneenra-
kennuksesta Kokkolan seudulla (1987). Jo tuolloin kaksikymmentä vuotta sitten 
tutkimuksessa havaittiin yhteistyön merkitys kilpailukykyyn. Myllykoski totesi, 
että yrityksen olisi kannattavampi ostaa tarvittava osa tai työvaihe toisesta yri-
tyksestä kuin rakentaa esim. puusepänverstas sisustuksien tekemistä varten. 
Mastoja, heloja, purjeita, kölejä ja puusisustuksia teetetään alihankintatöinä. 
Yritykset eivät kuitenkaan hanki kaikkia tarvitsemiaan osia alihankkijoilta, 
vaan suurin osa tehdään itse. Yritykset eivät myöskään hyödyntäneet riittävästi 
ulkomaista materiaali- ja suunnitteluosaamista. 

Pirnes, Hentinen, Holm, Hellstrand ja Mankki korostavat tutkimuksessaan Ve-
neteollisuuden teknologiset haasteet ja mahdollisuudet (1988) tuoteryhmittelyn mer-
kitystä. Tutkimuksen mukaan on eroteltavissa kaksi päälinjaa: massamarkki-
noiden linja ja yksilömarkkinoiden linja. Tutkijoiden mukaan välimuotoa ei ole, 
vaan yritysten on suuntauduttava jommallekummalle päälinjalle. Väliinputo-
ajat tulevat kohtaamaan kiristyvän kilpailun. Yritysten on kyettävä investoi-
maan joko massavenelinjaan ja moduuliajatteluun tai yksilöveneiden tuotan-
toon. Valtaosa maamme veneteollisuudesta hyötyisi eniten moduulityyppisestä 
tuotannosta. Pienempien valmistajien olisi kuitenkin syytä kehittää voimak-
kaasti todellista yhteistoimintaa ja näin erityisesti hankintapuolella sekä raaka-
aineostoissa että varusteostoissa. Tätä yhteistyötä voivat hyvin tehdä keskenään 
kilpailevatkin yritykset, sillä saavutettavat hyödyt ovat haittoja suuremmat. 

Nykyisistä veturiyrityksistä Baltic Yacts Oy on selvästi muuttanut strategiaansa 
yksilöllisten veneiden valmistajaksi, kun taas Finn-Marin Oy on suuntautunut 
Bellan veneet Oy:n lailla sarjatuotantoon. Nautor Oy on jakanut tuotteensa yksi-
löllisiin, räätälöityihin ja sarjatuotantoveneisiin.  

Yhteistyöstä on juhlapuheissa ja kehitysohjelmissa tehty muotisana ja tavoitel-
tava olotila. Pysyviä rakenteita, jotka ulottuisivat pitemmälle kuin perinteiset 
normaalit liikesuhteet, on toistaiseksi syntynyt varsin vähän. Aiheen tärkeyttä 
kuvasi Kristiina Niemi (1996) jo vuosikymmen sitten Keski-Pohjanmaan pk-
yritysten verkostoitumista käsitelleen tutkimuksensa loppupäätelmässä:  
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”Tutkimuksessa tuli esille sekä venealan palvelujen tarpeita että myös joitakin 
yhteistyön mahdollisuuksia. Eräs mahdollinen tulevaisuuden kehittymissuunta 
on, että alueen veneenvalmistajat toimisivat enemmän suurten yritysten ali-
hankkijoina. Veneenvalmistajat voisivat tällöin keskittyä ydinosaamiseensa, 
kun markkinointi hoidettaisiin toisaalla. Alan kehittäminen ja kehittyminen sen 
erikoisosaamisen hyödyntämiseksi on ajankohtaista. Samoin yritysten kehitty-
minen erikoisosaamisen löytämiseksi on tärkeää”.  

Oikeiden kehittämissuuntien ja -toimenpiteiden löytäminen vaatii Niemen mu-
kaan kuitenkin lisäselvityksiä. 

Pk-yritysyhteistyön edistäminen on viime aikoina ollut julkisen vallan erityisen 
mielenkiinnon kohteena. Pitkälti juuri tästä johtuen maassamme on viime ai-
koina käynnistetty lukuisia yritysyhteistyöhankkeita aikana. Tulokset eivät kui-
tenkaan aina ole odotusten mukaisia. Syitä on useita, mutta eräs syy epäilemät-
tä on se, ettei yhteistyöhankkeeseen ryhdyttäessä tarkkaan ole tiedetty mitä ta-
voitellaan. Tämä koskee sekä yritysyhteistyön ulkoisia edistäjiä kuin myös sii-
hen osallisena olevia yrittäjiä. (Vesalainen 1996.)  

Pohjanmaan vientiosuuskunta Viexpon (1999) toteuttamassa venealan esiselvityk-
sessä suurimmiksi haasteiksi nousivat markkinointi ja tuottava toiminta eri 
muodoissaan. Markkinaimpulssit huomataan liian myöhään ja niihin reagoi-
daan usein hätäisesti. Lisäksi saatu informaatio kootaan hyvin kapealta sektoril-
ta. Yritykset toivoivat aktiivisempaa yhteistyötä juuri markkinoinnissa. Viisi 
haastatelluista yrittäjistä oli valmiina lähtemään mukaan yhteisiin markkinoin-
ti- ja tarjoushankkeisiin. Tuotteiden suunnitteluun ja tuotantoprosessien kehit-
tämiseen toivottiin lisää tehokkuutta. Pienet sarjat ja omat venemallit olivat 
suurimpina esteinä teknologiainvestoinneille. Kansainväliset suurvalmistajat 
tiedostettiin pahimmiksi kilpailijoiksi, jotka muovaavat markkinoiden “hyväk-
sytyn“ hintatason. Silti yritykset sinnikkäästi työskentelevät omien suunnitte-
lemiensa venemallien parissa, eivätkä panosta yhteisiin tuotantoverkostoihin. 
Esiselvityksessä todettiin myös se, että alueen suuret yritykset ohjaavat alan 
kehittymistä ja että heillä on mahdollisuus vaikuttaa uuteen tuottavuutta lisää-
vään ajattelutapaan sekä alihankinta- ja verkostokulttuurin syntymiseen. 

Nykyään venetoimialan suuret kärkiyritykset pyrkivät hyödyntämään ulkoista 
osaamista korkeamman tuottavuuden saamiseksi. Tämä yhteistyö on luonteel-
taan pääosin ulkoistamista, eli yrityksissä tehtävien töiden siirtämistä ulkoa 
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ostettaviksi. Toinen paljon esillä ollut yhteistyön muoto on ostojen keskittämi-
nen. Tässä tutkielmassa pyritään tarkastelemaan näiden yleisimpien yhteistyö-
muotojen soveltuvuutta ja yhdessä kehittämisen sisältöä veneenrakennuksen 
lähitulevaisuuden muuttuvassa markkinaympäristössä.  

 

1.3. Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 

Venetoimialan yhteisen kehittämisen valinnoista päätettäessä on syytä tuntea 
toimialan nykytilanteen vahvuudet ja heikkoudet sekä alan globaalit muutoste-
kijät. Tutkielma selvittää tätä toimialan tilaa ja kehittämisen sekä yhteistyön 
näkemyksiä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

• Mikä on venetoimialan kansantaloudellinen merkitys? 

• Millaisia globaaleja markkina-, teknologia ja käyttäjämuutoksia on tällä 

hetkellä identifioitavissa? 

• Mitkä ovat alan liiketoiminnan kehittymisen ja uusiutumisen kannalta 

soveltuvimmat yhteistyön keinot? 

• Mikä on alan yritysten ja toimijoiden näkemys yhteisistä kehittämiskoh-

teista? 

Teknologia- ja markkinamuutosten identifioinnissa tukeudutaan Finpron, 
Finnboatin, Strama Oy:n ja VTT:n kanssa yhteistyössä tehtyihin Tekesin ohjel-
mavalmistelun tilattuihin selvityksiin sekä Keski-Pohjanmaan teknologiakeskus 
Ketekin ja konsulttitoimisto Stratox Oy:n toteuttamien venealan seminaarien 
tuloksiin. Tukimateriaalina ovat lisäksi oma osallistuminen selvitystyöhön sekä 
henkilökohtaiset tutustumiskäynnit alan ulkomaisissa yrityksissä lähinnä Sak-
sassa, Venäjällä, Kiinassa ja USA:ssa.  

Veneohjelmaa tukeva tutkielma kohdistuu toimialaan laajasti ja sen kohderyh-
mänä ovat pääsääntöisesti alan pk-yritykset ja niiden toimintaa tukeva tutki-
mus ja kehitys. Päätavoitteena on löytää perusteita toimialan yhteiselle uudis-
tamiselle. Ohjelman onnistumisen kannalta toimijoiden yhteistyössä tehtävä 
kehittäminen on luonnollisesti kiinnostavinta.  
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1.4. Metodologiset lähtökohdat 

Metodologisesti kyseessä on kuvaileva empiirinen toimintatutkimus, jossa on 
käytetty sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa. Kun tarkastellaan 
veneteollisuuden kehitystä ja nykytilannetta, on käytettävissä runsaasti sekun-
dääristä tilastollista materiaalia. Kvantitatiivista aineistoa edustavat eri lähteistä 
kootut taulukot ja tilastot. 

Kvalitatiivinen, tärkeämpi osa tästä tutkielmasta on kehittynyt koko tutkimus-
prosessin ajan. Kvalitatiivisen aineiston pääosa on saatu tilattujen selvitysten 
pohjalta sekä haastattelemalla alan kotimaisia ja ulkomaisia toimijoita.  Tutki-
muksen kvalitatiivinen aineisto on pääosin tekstimuotoista. 

Tätä kvalitatiivista aineistoa ovat mm: 

• yhteistyöhalukkuus 

• kokemukset yhteistyöstä ja alihankinnasta 

• teknologinen osaaminen 

• liiketoimintaosaaminen 

• yleiset kehityksen näkemykset ja visiot 

• muutosten heikkojen signaalien havainnointi ja tulkinta 

• johtopäätökset.  

Kuvailevassa tutkimuksessa on keskeistä tiedon lisääminen ja pyrkimys vastata 
kysymykseen mitä tai miten. Työssä ei pyritä tutkimuksen kohteen täydelliseen 
kuvaamiseen, vaan eristetään sieltä se ilmiö, johon keskitytään. Kuvailevalle 
tutkimukselle tyypillistä on havaitseminen, havaintojen luokittelu, analysointi 
ja tulkinta. Tutkimusotetta voisi luonnehtia lisäksi konstruktivistiseksi, sillä 
loppupäätelmiin ja tulkintoihin vaikuttavat tutkijan omat aikaisemmat koke-
mukset. Tutkimuksen prosessi on sidoksissa aikaan, paikkaan ja sosiaalisiin 
kohtaamisiin.  

Kun tutkija yhdistelee tekstejä, tulkitsee niitä ja rakentaa niiden pohjalta oman 
tekstinsä, se merkitsee perimmältään sitä, että lopullinen tutkimusteksti on tut-
kijan aikaansaama konstruktio ja tässä merkityksessä fiktiivinen.” (Heikkinen 
2000.) 
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Konstruktivismissa tarkastellaan, millä tavalla asiat on kulttuurisesti konstruk-
toitu, rakennettu ja samalla myönnetään kantilaiseen tapaan, ettei meillä ole 
suoraa tiedollista pääsyä todellisuuteen. (Karvonen 1999.) 

Karvosen (1999) mukaan niin vanha realismi kuin konstruktivismikin ovat läh-
tökohdiltaan rajoittuneita. Karvonen esittää ratkaisuna realismin ja konstrukti-
vismin ongelmakohtiin mallia, jota kutsuu relationaaliseksi. Tämä edellyttää 
subjektikäsityksen laajentamista. Subjekti on sen mukaisesti kehollinen olio, 
joka toimii maailmassa muiden ihmisten ja olevaisten joukossa ja jolla on myös 
”kognitiivisten ja käsitteellisten rakenteiden mahdollistamaa ymmärtämistoi-
mintaa”. Subjektilla on siten tajunta ja sen ymmärrystä ehdollistavat käsitteelli-
set rakenteet, mutta niiden perustana on kehollinen ja käytännöllinen olemas-
saolo maailmassa. 

 

1.4.1. Tutkielman validiteetin ja reliabiliteetin varmistaminen 

Tutkielman validiteetti eli pätevyys tarkoittaa kykyä tutkia itse sitä ilmiötä, jota 
piti tutkia. Reliabiliteetti eli toistettavuus tarkoittaa kykyä antaa sama tulos tut-
kimus uusittaessa. 

Tässä työssä validiteetin kannalta on huomioitava analyysin kattavuus ja kerä-
tyn aineiston riittävyys. Jos tutkielma etsii suuntaa maamme veneteollisuuden 
yhteiselle kehittämiselle ja lähes kaikki osallistuvat yritykset ja toimijat ovat 
mukana aineiston tuottamisessa, on validiteetti populaation kattavuuden puo-
lesta kunnossa. Huomio tulisi keskittää kerätyn materiaalin puolueettomaan 
analysointiin. Yhteisesti kehittävien kohteiden valinnassa on tämän vuoksi käy-
tetty painotettua SWOT-analyysia. Lyhenne SWOT tulee englannin kielen sa-
noista strengths (vahvuudet), weaknesses (heikkoudet), opportunities (mahdol-
lisuudet) ja threats (uhat). SWOT on yksinkertainen tiedon keräämisen ja jaotte-
lun työkalu. Painotetussa analyysissä ristiintaulukointi on suoritettu asteikolla 
välillä -3 ja 3. Tutkielman tavoitteena on ollut muodostaa aineistosta sellainen 
kuvaus (havaintojen pelkistys tai yhteenveto), josta voidaan tehdä tulkintoja ja 
paljastaa riippuvuuksia; päästä ikään kuin ”arvoituksen jäljille”. Tulosten luo-
tettavuutta on vahvistettu siten, että painotetun SWOT-ristiintaulukoinnin ovat 
toteuttaneet venealan liiketoiminnan, kehittämisen ja koulutuksen alueelliset 
asiantuntijat (Liite 4).  
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Tutkimuksen toistettavuutta ja luotettavuutta kuvaava reliabiliteetti onkin tässä 
tapauksessa suurempi haaste. Tämä tutkielma on ehkä sellaisenaan toistettavis-
sa, mutta kun otetaan huomioon kokeilun ajallinen perspektiivi, niin se on ai-
nutkertainen. Jos kerätty aineisto ei sisällä ristiriitaisuuksia, niin sen voi katsoa 
olevan reliaabeli. Tämä voidaan todeta vaikkapa siten, että kysytään samaa asi-
aa haastattelussa myöhemmin ja verrataan vastausten samankaltaisuutta. 

 

1.5. Tutkielman rajaus 

Toimialan yleisen kehittämisen päätavoitteena on luonnollisesti kilpailukyvyn 
parantaminen. Yrityksen globaalia kilpailukykyä voidaan mitata kolmella eri 
tasolla: liiketoiminnan, operatiivisen toiminnan ja tuotantotoiminnan tasolla. 
Vaikka nämä kaikki kolme tarkastelusuuntaa ovat tärkeitä, keskittyy tutkimus 
ulkoisten muutosten havainnointiin ja analysointiin sekä yritysten välisiin kil-
pailukykyä edistäviin yhteistyömuotoihin. Tutkielmasta on rajattu pois yritys-
ten yksittäiset strategiset kilpailukyvyn kehittämisen keinot.  

Tutkielmassa esiin tulevien kehittämisaihepiirien valinnassa pääpaino on asi-
akkaiden ja markkinoiden heikkojen signaalien havainnoinnissa ja niiden muu-
tosten ennakoinnissa. Käytännössä tämän tarkastelun kohteena ovat maailman 
päämarkkina-alueiden veneiden käyttäjien ja veneteollisuuden muutokset suh-
teessa kotimaisten alan yritysten yhteisiin mahdollisuuksiin, kykyyn ja tahtoon 
vastata tähän kilpailuun. Koska veneteollisuuden yhteistoimintakulttuuri on 
hyvin nuorta, on esitetyissä ja vertailluissa yhteistyön malleissa rajoituttu vain 
yleisimpiin. 

 

1.6. Tutkielman rakenne ja etenemisprosessi 

Tutkielma jakaantuu johdannon lisäksi neljään päälukuun. Johdannossa perustel-
laan aihevalinnan ajankohtaisuus osana Tekesin veneohjelmaa sekä kuvaillaan 
ennakoivasti markkinamuutos. Aihevalintaan johdattelevat myös aiheesta to-
teutetut aikaisemmat tutkimukset. Johdannossa esitellään lisäksi tutkielman 
toteutus ja tutkimusmenetelmän valinta sekä tutkimusongelmat. 
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Teoriaosassa selvitetään yhteistyön yleisimmät muodot ja käsitteet.  

Tutkielman havainnot ja tulokset globaaleista käyttäjä-, markkina- ja teknolo-
giamuutoksista esitellään tekstimuotoisesti sekä kaavioina ja taulukkoina. Pai-
notetun SWOT-analyysin avulla havainnollistetaan venealan merkityksellisim-
pien mahdollisuuksien ja uhkien vaikutus muutostilanteessa.  Tässä osiossa eri 
yhteistyömuotojen sopivuutta peilataan aikaisemmin esitettyjen painotettujen 
SWOT-analyysien avulla todennettuihin tärkeimpiin murroksiin ja kehittämis-
kohteisiin. Toimialan yhteiset kehittämistavoitteet on esitetty mind-map muo-
toisesti. Luvussa on lisäksi pohdittu liiketoiminnan eri prosessien kehittämistä 
ja yhteistyöhön soveltuvia keinoja (kuvio 1).  

Johtopäätöksissä tarkastellaan tutkimuksen myötä esiin nousseita havaintoja ja 
päätelmiä sekä verrataan tuloksia muiden toimialojen vastaaviin havaintoihin 
ja toimenpiteisiin. Lopuksi esitellään jatkotutkimuksen kohteita.  
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Venealan asiantuntijoiden
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Kuvio 1. Tutkielmatyön etenemisprosessi. 
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1.7. Aineiston kokoaminen  

Tekesin veneohjelmavalmisteluun liittyen järjestettiin toukokuussa 2007 kolme 
seminaaria, joissa pääasiallisin kotimaisten yritysten havainnointi on suoritettu. 
Seminaarien tulokset ryhmiteltiin yhteisesti osallistujien kanssa analysoiden 
siten, että ensimmäinen luokittelu ja tärkeysjärjestykseen asettelu saatiin välit-
tömästi tehtyä. Osallistujille annettiin vielä jälkikäteen mahdollisuus kommen-
toida yhteisiä valintoja. Havainnointia tehtiin myös osallistujien aktiivisuudes-
ta. Seminaarit toteutettiin Turussa, Luodossa ja Kuopiossa suomeksi ja ruotsik-
si. Seminaarien osallistujalista ja kehittämiskohteista koottu mindmap–kaavio 
on liitteenä. 

Tutkielman empiirinen aineisto on kerätty seuraavasti: 

• tutustuminen venemessuihin Moskova 3/2006  
• tutustuminen venemessuihin Düsseldorf 2/2007 sekä 2/2008 
• tutustuminen Kiinan veneteollisuuteen 4/2007 
• seminaarihaastattelut ja havainnoinnit 5/2007 
• tutustuminen Pohjois-Amerikan ja Meksikon veneteollisuuteen ja –

palveluihin 9-10/2007 
• veneteknologiaohjelman valmistelua varten tilatut selvitykset:  

 Finnboat ry. 

 Strama Oy (Helsingin kauppakorkeakoulu) 

 VTT 

 Finpro 

 StratoxOy 

 Ketek Oy 

 Concordia Oy 

 Kokkolan seudun kehitys Kosek Oy 

• tukena lisäksi omaa dokumentoitua aineistoa 1998 – 2007. 
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2. YHTEISTYÖN KÄSITTEITÄ JA MUOTOJA 

 

2.1.  Yhteistyön kehittyminen ja tavoitteet 

Aikaisemmin pidettiin tärkeänä hallita tuotannon kaikki prosessit ja pitää ne 
oman yrityksen hallussa. Kilpailun muuttuessa yhä kovemmaksi ja tuotanto-
syklien kiihtyessä ovat useat yritykset huomanneet perinteisen toimintatavan 
jäykkyyden ja kustannustehottomuuden. Yritysten on ollut pakko ulkoistaa 
toimintojaan ja miettiä omaa ydinprosessiaan. Tuloksena on usein ollut luotta-
mukseen perustuva alihankintarengas, jossa tuotannon kiinteitä kuluja aiheut-
tavaa työvoimaa ja laitekantaa vähin erin on vaihdettu muuttuvia kuluja aihe-
uttaviksi ostopalveluiksi. Yhteistyön lisääntyessä on yritysten välille muodos-
tunut erilaisia toimintaverkkoja. Tämä verkostoituminen on yrityksien välistä 
vapaaehtoista yhteistyötä, jonka avulla yritykset pyrkivät selviämään globaalis-
sa kilpailussa. Verkostossa kukin jäsen keskittyy ydinosaamiseensa ja hankkii 
muun tarvittavan työn ja osaamisen kumppaneiltaan. Verkostossa tuotantotoi-
mintaa voidaan nopeuttaa ja parantaa sen joustavuutta. Tuotanto on muuttu-
massa yhä projektimaisemmaksi, missä kutakin tilausta varten voidaan koota 
verkoston yrityksistä sopivin ns. virtuaaliyritys toteuttamaan tilaus. 

Verkostolle ei ole yleispätevää määritelmää, mutta se voidaan kuvata riippu-
mattomien osien yhteen kytkeytyneeksi kokonaisuudeksi. Asia voidaan myös 
luokitella siten, että verkko on samanasteisten ja samantyyppisten tekijöiden 
kokonaisuus (esim. yritysverkko) ja verkosto puolestaan eriasteisten ja tyyppis-
ten verkkojen kokonaisuus (Raatikainen ja Ahopelto 1994.) 

Verkostoituminen on yhteistyötä sellaisten yritysten kesken, jotka ovat sopineet 
keskinäisestä työnjaosta ja joiden osaamisalueet täydentävät toisiaan. Perintei-
nen alihankinta edustaa tällaista yhteistyötä.  
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Alkujalostajat

Osatoimittajat

Kokonaistoimittajat

Lopputuotteen
valmistaja

Kuvio 2.  Perinteinen käsitys verkostosta. 

 

Yrityksillä on usein monia motiiveja verkostoitua. Lähtökohtana on kuitenkin 
aina oltava yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen. Verkos-
toitumismotiivina voi olla mittakaavaetujen aikaansaaminen, jolloin yritys pyr-
kii hankkimaan lisää kapasiteettia, liikevaihtoa ja uskottavuutta. Kun useampi 
yritys rahoittaa hanketta tai tekee yhteisiä hankintoja, voidaan saavuttaa myös 
kustannussäästöjä. Motiivina voi olla myös asiantuntemuksen hankkiminen ja 
järkevä työnjako. Verkostoitunut yritys pystyy käyttämään tehokkaasti koneita, 
erikoisosaamista ja asiantuntijoita. Kukin verkoston yritys keskittyy tekemään 
sitä, mitä parhaiten osaa. Riskin jakaminen tai vähentäminen voi olla verkostoi-
tumisen motiivina. Lisäksi verkostoitumisen myötä yrityksen joustavuus ja te-
hokkuus voivat parantua ja markkinoillepääsy nopeutua. Pienen yrityksen 
omat resurssit ovat rajalliset, joten yhteistyön tekeminen on järkevää. Verkostoi-
tuminen on virallisempaa, tiiviimpää ja monipuolisempaa kuin perinteinen yh-
teistyö. Verkoston avulla yritys saa käyttöönsä kaikki verkostoon liittyvät re-
surssit, mutta sitoo myös omia resurssejaan. Verkostossa oleva yritys on riip-
puvainen muiden toiminnasta. (VTT, 2008.) 

Empiiristä tutkimusta yhteistyön tuloksellisuudesta on erityisesti pkt-sektorilla 
niukasti saatavilla. Nekin vähät tutkimukset, joita on tehty, ovat keskittyneet 
tarkastelemaan tuloksellisuutta yleensä vain yhden yrityksen, lähinnä pää-
hankkijan näkökulmasta. On huomioitavaa, että ns. “kovien“ eli lähinnä rahal-
listen tulosten lisäksi erityisesti pk-yritykset saattavat kokea “pehmeämmät“ 
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tulokset lähes yhtä palkitsevina, sillä ne saattavat myöhemmässä vaiheessa rea-
lisoitua rahaksi. Hovin (1994) tutkimuksessa metallialan neljä alihankkijaa piti-
vät tärkeinä sellaisia asioita, kuten luottamuksen kasvu, joka ilmeni yrittäjien 
välisenä avoimempana keskusteluna. Myös yrittäjien luottamus asiakkaiden 
silmissä kasvoi, kun yrittäjät osoittivat kykenevänsä tällaisen yhteisprojektiin. 
Edelleen kaupanteko kumppaneiden kesken kasvoi. Näin ollen, vaikka itse 
ryhmänä saadut rahalliset tulokset eivät olleetkaan mitään merkitseviä, nämä 
muut tekijät olivat kuitenkin yrittäjien mielestä niin tärkeitä, että he olivat tyy-
tyväisiä saavutettuihin tuloksiin. (Murto-Koivisto ja Vesalainen 1995.) 

Yritysten on jatkuvasti pidettävä huolta tuottavuudesta ja kilpailukyvystä. Kil-
pailukyvyn ylläpitäminen vaatii muutosvalmiutta sekä tiedon ja parhaiden tek-
niikoiden osaamista ja käyttämistä. Uudistumisen yleissuunta on verkostomai-
nen toimintatapa ja verkostotalous.  

Mäkelän ja Stenlundin (1995) mukaan verkostotaloudessa on kysymys uudesta 
tavasta ajatella kustannusrakennetta sekä vaihdantakustannusten tunnistamista 
ja levittämistä. Verkostotalouden pyrkimyksenä on toisaalta vaihdannan kus-
tannusten minimointi ja toisaalta tuotanto- ja palvelutoimintojen siirtäminen 
erikoistuneille yksiköille. Käytännössä yritys siirtää kiinteitä kustannuksia toi-
sen yrityksen kustannuksiksi. Yhteistyön ja toimivuuden kannalta ongelmaksi 
muodostuu koordinoinnin ja kommunikoinnin eli hallinnan järjestäminen. Täy-
tyyhän toiminta monista osapuolista huolimatta johtaa edelleen lopputulokseen 
tilaajan tai toimeksiantajan kanssa sovitulla tavalla.  

Läntiset teollisuusmaat ovat siirtyneet joustavan erikoistumisen aikakauteen. 
Erikoistumisen myötä yritysten välisen yhteistyön merkitys kasvaa; yritykset ja 
laitokset verkottuvat. Joustava erikoistuminen ja yritysverkkojen syntyminen 
onkin edellytys kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn ja huippuosaamisen aikaan-
saamiseksi. ( Mäkelä ja Stenlund 1995.) 
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YHTEISTYÖN
 TULOKSET

tavoitellut vs. 
toteutuneet

RAHALLISET
-ryhmän liikevaihto

STRATEGISET
- kriittisen massan 

saavuttaminen
- pääsy esim. uusille 

markkinoille
- transaktiokustannusten 

pienentäminen
- erikoistumisen tuomat 

edut

HENK. KOHT. 
KONTAKTIVERKON 

LAAJENEMINEN
- imagon kohotus
muilta oppiminen 
(benchmarking)

"gap"
-syyt eroihin

 

Kuvio 3.  Yritysyhteistyön tuloksellisuuden viitekehys (Murto-Koivisto ja Vesalainen 

1995). 

Murto-Koivisto ja Vesalainen (1995) jakavat yritysten verkostoitumisesta saa-
mat hyödyt tuloksellisuuden arvioinnin viitekehyksessä kolmeen luokkaan: 
rahallisiin, strategisiin ja henkilökohtaisen kontaktiverkon laajenemiseen liitty-
viin tekijöihin. Rahalliset tulokset edustavat kvantitatiivisia, objektiivisia ja 
“kovia“ tuloksia. Strategiset ja henkilökohtaisen kontaktiverkon laajenemiseen 
liittyvät hyödyt puolestaan edustavat kvalitatiivisia, subjektiivisia ja “pehmei-
tä“ tuloksia. Suhdeverkoston kehittyminen ja strategisten tavoitteiden saavut-
taminen vaikuttavat mitä ilmeisimmin myös taloudellisten tavoitteiden saavut-
tamiseen. Vaikutukset saattavat olla epäsuoria ja vaikeasti havainnoitavissa 
sekä realisoitua hyvin pitkän ajan kuluessa. 

Verkostoituminen on ilmiö, jossa yritykset tiivistävät yhteistyötään ja määrittä-
vät uudella tavalla omat asemansa asiakkaalle tuotetussa arvoketjussa. Useilla 
toimialoilla on yritysten välisestä kilpailusta siirrytty verkostojen väliseen kil-
pailuun. Vertikaalisessa verkostoitumisessa yritykset yhdistävät saman arvo-
ketjun eri vaiheissa olevia toimintoja. Integroituminen voi tapahtua taaksepäin, 
jolloin yritys laajentaa toimintojaan toimittajien suuntaan.  



 31

Arvon
luomis-
prosessi

Tavarantoimittajat

Asiakkaat

Asiakkaan asiakkaat

Alihankkijat

Materiaalien ja 
komponenttien kehitys

Välillinen hyöty  

Tarpeiden täyttäminen,
välitön hyöty

Tuotekehitys

Kuvio 4.  Verkoston arvonluomisprosessi (Norman ja Ramirez, 1994).  

 

Eteenpäin integroituminen laajentaa yrityksen toimintoja asiakkaidensa liike-
toimintojen suuntaan. Pyrkimyksenä on päästä kauppojen tekemisen maailmas-
ta yhteiseen arvontuottamisprosessiin. Yritykset kytkevät toimintojaan osaksi 
toistensa resursseja ja näin pyrkivät yhteisessä arvoverkossa tuottamaan lisäar-
voa yhteiselle asiakkaalleen sekä itselleen. Arvon tuottaminen asiakkaalle on 
menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä. Yrityksen kannattaakin asemoida it-
sensä arvotoimintojen ketjuun ja samalla tarkastella itseään osana asiakkaan 
liiketoimintaa. On tunnettava asiakkaan asiakkaat ja myös heidän vaatimuk-
sensa. (Günther 2006.) 

Yritykset menestyvät, kun niiden muodostamat verkostot menestyvät. Verkos-
ton tärkein tehtävä on arvonmuodostus, jossa jokainen arvoketjun osa lisää ko-
ko verkon arvoa. Arvoketjussa on erilaisia toimintoja, kuten osavalmistus, ko-
koonpano ja jakelu. 

Normanin ja Ramirezin (1994) mukaan (Kuvio 4) arvonmuodostus syntyy ar-
voverkoston ytimessä. Ketjumaisen tuotantoprosessin sijaan verkostotoimijat 
näkevät ytimen yhteisenä hankkeena, joka hyödyntää eri osallistujia eri tavoin. 
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Liiketoiminnan ”avaaminen” ja yritysyhteistyön aloittaminen ovat toimintoja, 
joissa kumppanuussuhde punnitaan. Toimeksianto kasvaa kumppanuudeksi ja 
pysyväksi yhteistyöksi mikäli luottamus ja avoimuus säilyvät. Lopullisen 
kumppanuuden ratkaisee toimijoiden yhteinen arvomaailma: 

• luottamus 
• luotettavuus 
• varmuus 
• asiantuntijuus 
• ammattitaito 
• rehellisyys 
• kunnioitus 
• yhteistyökyky ja –halu 
• edelläkävijyys. 

Verkostotalouden työkirjassa (Ek ja Salo-Kimppa 1991) yhteistyön syntyä on 
kuvattu seuraavasti. Kaiken perustana on tieto. Yhteistyö ei voi onnistua, ellei 
yritys ja yrittäjä tunne itseään, ympäristöään ja potentiaalisia yhteistyökump-
paneitaan. Yhteistyön tekevät ihmiset, mikään tietokonejärjestelmä tai sopimus 
ei voi korvata ihmistä yhteistyöhön sitoutuvana ja panostavana osapuolena. 
Yhteistyösuhteet voivat konkretisoitua vain aktiivisen etsinnän ja jatkuvan va-
linnan kautta. Yhteistyö kulminoituu aina sopimukseen, jossa sovitaan mihin 
osapuolet sitoutuvat ja miten ne voivat purkaa sitoumuksiaan. Panostus monel-
la eri tavalla on todellista yhteistyötä. Mutta panostus ilman tiukkoja tavoitteita 
ja aikarajoja on tyhmyyttä. Yhteistyö on hyödyntämistä varten.  

Vesalaisen mukaan (1996) yritysyhteistyön käynnistämisen prosessi jakautuu 
kolmeen vaiheeseen: esiselvitykseen, kehitys- ja toimintavaiheeseen. Toiminta-
vaihe alkaa siitä kun yritykset ryhtyvät panostamaan resurssejaan suunnitellun 
yhteistyöhankkeen kautta. Prosessihyötyä tavoitteleva verkostoituminen tähtää 
tuotannon kehittämiseen ja prosessin tehostamiseen. Tässä oman yrityksen 
koon kasvattamisen sijaan voi toiminnan laajentuminen tapahtua verkostoitu-
malla. Tavoitteina voivat olla mm: 

• prosessien toimivuus  
• kustannussäästöt 
• joustavuus    
• tuottavuus 
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• toiminnallinen laatu  
• työnjako 
• kansainvälistyminen. 

Verkostoitumalla yritys voi hallita nopeaa kasvua sekä uusiutua teknisesti ja 
toiminnallisesti. Osa tarvittavista tuotekehitys- ja laiteinvestoinneista voidaan 
siirtää verkostokumppanin maksettavaksi. Tämä on konkreettinen tapa jakaa 
pääomaa ja riskiä kaikkien toimijoiden kesken. Hornbach (1996) kuvaa eri ver-
kostomallien avulla toteutettavaa kilpailua ”business designiksi”. Verkostoitu-
misella tavoitellaan nopeutta ja muutosherkkyyttä sekä mahdollisuutta erikois-
tua. Erikoistuminen tekee yrityksen riippuvaiseksi muiden yritysten resursseis-
ta. Verkoston tehokkuus perustuu viime kädessä ihmisten välisiin suhteisiin ja 
luottamukseen. 

VTT:n toteuttaman pk-yritysten riskienhallinnan selvityksen (2008) mukaan 
yhteistyön lähtökohtana on kuitenkin aina oltava yritysten kilpailukyvyn ja 
kannattavuuden parantaminen. Hyvän ja toimivan verkoston yritykset ovat 
terveellä pohjalla toimivia, kooltaan suhteellisen tasavertaisia ja sijaitsevat 
maantieteellisesti sopivalla etäisyydellä. Verkostoyhteistyö vaatii yrityksiltä 
paljon. Jopa yli puolet verkostoryhmistä ei saavuta toivomiaan tuloksia. Ylei-
simpiä epäonnistumisen syitä ovat mm: 

• huono oman yrityksen tuntemus  
• henkiset ja asenteelliset esteet kuten kärsimättömyys ja kateus  
• puuttuva me-henki  
• riittämätön sitoutuminen yhteistyöhön  
• liian suuret kokoerot tai suuri etäisyys  
• liian optimistiset aikataulut  
• selkeän vetäjäyrityksen puuttuminen  
• rahoituspohjan riittämättömyys  
• selkiytymättömät tavoitteet ja strategiat  
• muut syyt kuten suhdannemuutokset.  

Yritysyhteistyö termiä käytetään usein rinnakkain verkosto-termin kanssa.  
Voidaan ajatella, että verkosto on laajempi kokonaisuus ja yritysyhteistyö voi 
olla vain kahdenkin yrityksen suullinen tai kirjallinen sopimus jonkin asian hoi-
tamisesta yhdessä. Vesalainen ja Asikainen (1993) ovat koonneet kirjallisuudes-
ta yhteistyön määritelmistä kahdeksan komponenttia, joista käsite koostuu: 
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• Yhteistyön osapuolet ovat taloudellisesti erillisiä itsenäisiä yrityksiä. 
• Yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen. 
• Yhteistyön tarkoituksena on osapuolten kilpailuaseman parantaminen. 
• Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet on määritelty suullisella ja kirjalli-

sella, lyhyt- tai pitkäaikaisella sopimuksella. 
• Yhteistyöosapuolet asettavat resursseja yhteiseen käyttöön. 
• Yhteistyö kohdistetaan usein tietyn yritystoiminnan osa-alueen yhteiseen 

hoitamiseen. 
• Muilla osa-alueilla osapuolet säilyttävät päätöksentekonsa itsenäisyyden. 
• Osapuolet ovat tasavertaisia keskenään ja riippuvaisia toisistaan. 

 

2.2.  Verkottuminen 

Verkottumisella tarkoitetaan yritysten välisen yhteistyön, työnjaon ja vuorovai-
kutuksen lisääntymistä siinä määrin, että yritysryhmää (cluster) voidaan kutsua 
verkoksi (network). Talousteoreettinen selitys verkottumiselle perustuu siihen, 
että liiketoimintakustannukset voidaan jakaa hierarkia- ja vaihtokustannuksiin. 
Jos yritys valmistaa itse, syntyy hierarkiakustannuksia. Jos taas yritys päättää-
kin ostaa markkinoilta, syntyy vaihtokustannuksia. Yritykset lisäävät integraa-
tiota eli toiminnan sisäistä organisaatiota niin kauan, että hierarkiakustannukset 
ylittävät vaihtokustannukset. (Lainema ym. 1996.) 

Kaikki organisaatiot voidaan nähdä ihmissuhteiden verkkona. Tällöin yrityksen 
toimintaympäristö on organisaatioiden välinen verkosto ja verkottuminen ih-
missuhteiden luomista ja ylläpitämistä. Verkottuminen on myös yritysten väli-
nen luottamussuhde, sillä yritys luopuu verkottumispäätöksellään osittain itse-
näisyydestään ja suostuu riippuvuussuhteeseen muiden yritysten kanssa. (Lai-
nema ym. 1996.) 

Keskinäinen luottamus on toimivan verkoston perusedellytys ja siitä onkin tu-
lossa yksi yritysverkon keskeisistä kilpailutekijöistä. Usein yksi verkottuneista 
yrityksistä toimii kärkiyrityksen roolissa, eli koordinoi verkon toimintaa ja 
työn- ja vastuunjakoa. Kärkiyrityksen päätehtävä on markkinointi ja se on siten 
verkon ulospäin näkyvä osa, keulakuva. Verkko, jossa on selvä avainyritys, on 
hierarkkinen verkko, josta suuryritysten alihankintaverkostot ovat tyypillisiä 
esimerkkejä. Avoimeksi verkoksi voidaan nähdä mitkä tahansa yritykset, jotka 
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käyvät keskenään kauppaa pidemmän ajanjakson. Jonkinasteista verkottumista 
voidaan ajatella tarvittavan kaikissa yrityksissä, jotka haluavat elää ja menestyä.  

Yhteiskunnan verkottuminen tapahtuu taloudellisin perustein alueellisista läh-
tökohdista. Talousalueilla haetaan synergiahyötyä ja rationalisointisäästöjä ver-
kottumisen avulla. Toimialoittain, toiminnoittain ja yrityskeskeisesti tapahtuva 
valtakunnallinen ja alueellinen verkottuminen saattavat aiheuttaa ristiriitoja 
talousalueilla ja eriarvoisuutta talousalueiden kesken. Verkottuminen voi lisätä 
joillakin talousalueilla mahdollisuuksia vaurastua, joillakin taas aiheuttaa köyh-
tymisriskiä. (Stenlund 1994.) 

 

2.3.  Verkostoituminen 

Verkostoituminen on verkkojen verkottumista. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityk-
set eivät ole mukana vain yhdessä verkossa, vaan osallistuvat mahdollisesti 
useaan eri verkkoon. Verkostot lisäävät joustavuutta ja epävakaus vähenee kai-
killa niihin osallistuvilla yrityksillä. Verkottuminen toimiikin tällöin kuten ha-
jautettu osakesalkku. Hajauttamalla sijoittaja vähentää riskiään, verkottumalla 
yrittäjät vähentävät riskiään ja lisäävät joustavuuttaan. Verkostoituminen on 
teollisuudessa jalostusketjun eri vaiheiden välistä vertikaalista yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen lisääntymistä. (Alasaarela 1998.) 

Verkoston yhden yrityksen menestys vaikuttaa myös muiden mukana olevien 
yritysten tulokseen. Synergiavaikutuksesta verkoston tehokkuus on suurempi 
kuin mitä olisi sen yksittäisten yritysten summa. Yritykset voivat verkostoitua 
myös horisontaalisesti jalostusketjujen eri tasoilla. Tämän tutkimuksen avain-
yritykset ostavat samoja tuotteita ja palveluja useilta rinnakkaisilta toimittajilta. 
Lateraalinen verkostoituminen lisää rinnakkaisten yritysten kilpailua ja pakot-
taa ne erikoistumaan ja etsimään tuottavampia valmistusmenetelmiä.  

Prosessihyötyä tavoitteleva verkostoituminen tähtää tuotannon kehittämiseen 
ja prosessien tehostamiseen. Tässä oman yrityksen koon kasvattamisen sijaan 
voi toiminnan laajentaminen tapahtua verkostoitumalla, tällöin pyritään mm. 
(Linkola 1996): 

• prosessien toimivuuteen 
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• työnjako ja tehostettuun viestintään 
• kustannussäästöihin ja kansainvälistymiseen 
• joustavuuteen 
• toiminnalliseen laatuun – laatujärjestelmään 
• hyvään tuottavuuteen. 

Verkostot ovat monimuotoisia ja keskenään erilaisia, ne ovat syntyneet tilan-
teen ja tarpeen mukaisiksi ja usein niiden muuttuminen on seurausta ympäris-
tön muutosvaatimuksista. Kuvion 5 mukainen jako vertikaalisiin ja horisontaa-
lisiin verkostoihin on yksi tapa kuvata yritysverkostojen muodostumista. 
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Kuvio 5.  Vertikaalinen ja horisontaalinen verkosto. 

 

Vertikaalinen verkosto yhdistää saman tuotantoprosessin tai arvoketjun eri 
vaiheissa toimivia organisaatioita. Arvoketjussa siirtyvän tuotteen tai palvelun 
jalostusarvo kasvaa mitä lähemmäksi se tulee lopullista käyttäjä-asiakasta. 
Kumppanuusyritykset pyrkivät tuottamaan yhteistyössä lisäarvoa palveluille ja 
tuotteille. Tiiviin yhteistyön myötä syntyneet hyödyt pyritään jakamaan ”win-
win” periaatteen mukaisesti, jolloin arvoketjun kaikki toimijat hyötyvät verkos-
ton tuloksista. Horisontaalinen verkosto yhdistää arvoketjun tietyn vaiheen 
rinnakkaisia ja erilaisia toimijoita, palveluja tai tuotteita. Kumppanuusyritykset 
tasaavat toistensa tuotantohuippuja, jolloin yksi hyötynäkökulma on yksittäisen 
yrityksen investointitarpeen väheneminen. (Günther 2006.) 

Verkostojen kyky tuottaa strategista lisäarvoa on nostettu tietyissä näkökulmis-
sa voimakkaasti esiin. Strateginen lisäarvo tarkoittaa sitä, että verkostomainen 
yhteenliittymä tuottaa yrityksille niiden kilpailuasemaan positiivisesti vaikut-
tavaa potentiaalia. Potentiaalit voidaan jakaa kahtaalle siten, että kysymys on 
yhtäältä resursseihin ja osaamisen kehittymiseen liittyvistä ja toisaalta valta- ja 
markkina-asemiin vaikuttavista hyötynäkökohdista.  Verkostoituminen ei aina 
ole mikään ihmelääke, jonka avulla yritysten liiketoimintamahdollisuudet pa-
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ranisivat. Esimerkiksi vertikaalisessa verkostoitumisessa keskittyminen harvoi-
hin asiakassuhteisiin lisää riski-herkkyyttä. (Vesalainen 2004.) 

Verkostot voidaan Linkolan mukaan (1996) jakaa neljään ryhmään institutio-
naalisen aseman ja tavoitteiden mukaan: 

1. Yritysverkot (business networks), pyrkivät yleensä  yhdistämään  eri  

yritysten  osaamisen siten, että kokonaiskapasiteetti nousee markki-

noiden vaatimalle tasolle. 

2. Toimialaverkot (industry networks), liittävät yhteen samantyyppisiä 

yrityksiä, jotka pyrkivät ajamaan tai valvomaan yhteistä asiaa tai etua. 

3. Kaupalliset verkot (commercial networks), pyrkivät kaupallisiin ke-

hittämispalveluihin. 

4. Henkilöverkot (personal networks), kehittävät yksilötasolla henki-

löiden kehittymistä ja tiedon kulkua yleensä vastavuoroisuuden peri-

aatteella. 

Nämä verkostotyypit voidaan jakaa vielä kahteen luokkaan: strategisissa ver-
koissa yritykset pyrkivät tekemään yhteisvoimin kehitystyötä, jolla pyritään 
saamaan tuote/markkinaratkaisuja. Operatiivisissa verkoissa pyritään toimin-
nan volyymin, tuottavuuden ja laadun varmistamiseen.  

 

2.4. Yhteistyön perusmalleja 

Vesalainen (1996) esittää viisi erilaista tapaa harjoittaa yritysten välistä yhteis-
työtä, jotka eroavat toisistaan sekä liiketoimintaulottuvuuden että verkostojoh-
tamisen ulottuvuuden suhteen.  

Liiketoimintaulottuvuus käsittää ryhmän sisäisen työnjaon ja kertoo miten tii-
viisti yhteistyöyritykset ovat nivoutuneet toisiinsa liiketoimintaa harrastaes-
saan. Heikoimmillaan liiketoiminnallinen intensiteetti on silloin kun yritykset 
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ainoastaan jakavat tietoa toisilleen. Vahvimmillaan se on yhteisen liiketoimin-
nan harjoittamista. Verkostojohtamisen ulottuvuudessa yhteistyön juridinen 
sitovuus voi vaihdella ns. löyhästä liitosta erilaisin sopimuksin formalisoituihin 
liittoihin ja yritysjärjestelyihin. Olennaista ovat ne siteet, jotka pitävät ryhmää 
koossa. Yhteistyön perusmalleja ovat: 

• kehittämisrengas 
• yhteistyörengas 
• projektiryhmä 
• yhteisyritys (joint venture) 
• yhteisyksikkö. 

Kehittämisrenkaaksi kutsutaan löyhää yritysten yhteistoimintaa, jossa tavoitteena 
on oppiminen keskustelujen ja muun satunnaisen yhteistoiminnan kautta. Yri-
tykset tutustuvat toistensa toimintaan ja ongelmiin sekä tekevät yhteisiä tutus-
tumismatkoja alan koulutustilaisuuksiin ja messuille. Kustannussäästöt tai lii-
ketoiminnan jakaminen ei ole kehittämisrenkaan päätavoite. Benchmarking eli 
hyvistä esimerkeistä oppiminen on yhteistyömuoto, jossa tarkoituksena on ai-
noastaan yritysten ja yrittäjien välinen liiketoimintaan liittyvän, hyödyllisen 
informaation välittäminen.  

Yhteistyörenkaan yrityksiä sitoo yhteinen resurssi esimerkiksi yhteinen vienti- tai 
talouspäällikkö. Yhdistävänä tekijänä voi olla myös kuljetus, kone tai toimitila. 
Olennaista on se, että kyseisillä yrityksillä ei ole yhteistä liiketoimintaa. Yhteis-
työrenkaan strateginen intensiteetti jää matalaksi ja siinä mukana olevien yri-
tysten erikoistuminen ja yhteistyö muiden renkaan yritysten kanssa jää vähäi-
seksi. Ongelmaksi voi muodostua myös yhteisten resurssien jakaminen. 

Projektityyppisissä yhteistyöhankkeissa on merkittävintä selvä sisäinen työnjako 
ja osittain yhteinen liiketoiminta. Yritykset voivat ryhmänä tarjota loppuasiak-
kaalle suoraan suurempia kokonaisuuksia edullisesti ja joustavasti. Merkittävää 
on, että tämän tyyppisessä yhteistyössä yritykset voivat hyötyä toistensa asia-
kaskontakteista ja moninkertaistaa asiakaskuntansa lähes olemattomin panok-
sin.  

Projektiryhmän tavoitteena on ryhmän yhteisen strategisen kilpailuedun paran-
taminen markkinoilla. Kynnysten ylittämiseen liittyvän kriittisen massan lisäksi 
tässä yhteistyömallissa kriittinen massa voi ilmetä myös kapasiteettiin ja sitä 
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kautta toimituskykyyn liittyvissä kysymyksissä sekä ennen kaikkea resurssien 
ja osaamisen toisiaan täydentävyyden kautta syntyvänä synergiaetuna. Projek-
tiryhmä hakee kapasiteettiin, toimituskykyyn sekä täydelliseen osaamiseen liit-
tyvää kriittistä massaa siihen liittyvine synergiaetuineen. Projektiryhmä lähtee 
yleensä liikkeelle yhteisen markkinointimateriaalin tuottamisesta ja yhteisesiin-
tymisestä mahdollisiin kohdeasiakasryhmiin päin. Usein oletuksena on, että 
kohteeksi määritelty asiakasryhmä on kiinnostunut ostamaan kokonaisuuksia 
ja että projektiryhmä on yhdessä kilpailukykyisempi kuin hierarkia eli isompi 
yritys, jolla on tarjottavanaan yksinään sama palvelukokonaisuus kuin projekti-
ryhmälläkin.  

Projektiryhmän teoreettinen kilpailukyky perustuu kolmeen kriteeriin: 1) liike-
toiminnan vaihtokustannusten pienenemiseen ja 2) ryhmän sisäisen erikoistu-
misen tuottamaan kustannusperusteiseen kilpailuetuun sekä 3) ryhmän sisäisen 
erikoistumisen ja kokoonpanon tuottamaan differointietuun. Vaihtokustannus-
ten pieneneminen on klassisen verkostoteorian mukaan keskeinen verkoston 
etu markkinoita vastaan. (Vesalainen 1996.) 

 

Ilmastointi-
työt

Rakennus-
työ

Sähkö-
asennukset

Suunnittelu

   Rakennus-
 projekti

Asiakkaat

15%

25%
40%

20%

Kuvio 6.  Projektiryhmän sisäinen erikoistuminen ja yhteistyö luo kilpailuetua.  
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Yhteisyrityksessä (joint venture) tavoitteena on luoda ja kehittää yhdessä uutta 
liiketoimintaa. Yhteisyritys tiivistää strategisella tasolla yhteistyötä ja samalla 
yhteistyön aikajänne pitenee vielä projektiryhmästä. Yhteisyritykset syntyvät 
usein uudet tuotteen tai palvelunmarkkinoille saattamiseksi. Yhteisyrityksessä 
riskit tasaantuvat ja ryhmällä on yhtä parempi mahdollisuus merkittäviin 
hankkeisiin. (Vesalainen & Niinimäki 1996.) 

Yhteisyksikössä yritykset perustavat ympärilleen osakeyhtiön ja sijoittuvat itse 
tämän yhtiön sisälle niin, että vaihdanta ja informaatiovirta yrityksistä ulospäin 
tapahtuvat tämän ”kuoren” nimissä. Yritykset siten tavallaan häivyttävät oman 
imagonsa ja olemassaolonsa ja sulautuvat osaksi suurempaa kokonaisuutta. 
Tässä mallissa ei ole kyse fuusiosta, sillä tässä ”emo” ei omista osaa ‘tyttäristä‘ 
vaan päinvastoin. Lisäksi on huomattava se, että yritykset eivät fuusioidu toi-
minnallisesti yhdeksi möhkäleeksi, vaan ovat ”kuoren” sisällä erikoistuneita ja 
yrittäjävetoisia yksiköitä. Tämä toimintamalli on hyvin identtinen toisesta 
suunnasta tapahtuvan verkostoitumisen kanssa, jossa suurempi yritys pilkkou-
tuu pienemmäksi äärimmilleen vietynä tiimityöskentelyn kautta. Tällöin pienet 
itsenäiset tiimit voivat ääritapauksessa olla lähellä edellä kuvattua yksikkömal-
lia. Yhteisyksikön etu onkin käytännössä juuri se, että fyysisestä läheisyydestä 
johtuen erilaisia yhteistyöhankkeita syntyy spontaanisti ja täysin normaalina 
toimintaan liittyvänä piirteenä. (Vesalainen 1996.) 

 

2.5. Klusteri 

Klusterilla ymmärretään joukkoa yrityksiä, jotka soveltamiensa tekniikoiden 
sukulaisuuden tai toisiaan täydentävyyden ansiosta pystyvät vahvistamaan 
toistensa tuotannollista tai markkina-asemaa. Klusterin voima voi perustua toi-
saalta organisoituun yhteistyöhön mutta myös siihen, että uusien yrittäjien pää-
sy kilpailluille markkinoille vaikeutuu, joka vahvistaa luonnostaan klusteriin jo 
kuuluvien yritysten asemaa. Klusteri tarvitsee toimiakseen ja voimistuakseen 
vientikykyisiä suuryksiköitä.  

Klustereita analysoitaessa tavoitteena on ensiksi tunnistaa avaintuotteet, ne 
tuotteet ja tuoteryhmät, jotka ovat menestyneet kansainvälisessä kilpailussa, ja 
toiseksi muodostaa näiden tietojen pohjalta klusterit, joiden yhteydessä kan-
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sainvälinen kilpailumenestys on syntynyt. Erilaisten lähi- ja tukialojen yrityksiä 
muodostuu klusteriin avaintuotteita tuottavien klusterin yritysten kysynnän 
seurauksena. Klustereiden sisällä on sitten pyritty osoittamaan ne tekijät, jotka 
ovat ratkaisevasti vaikuttaneet menestyneiden yritysten syntyyn ja kasvuun. 
Suomessa klusteri on useimmiten määritelty muodostuvan eri toimialoilla toi-
mivista yrityksistä, joiden keskinäinen vuorovaikutus tuottaa selvästi osoitetta-
vissa olevia hyötyjä. (Tekes 2003.) 

Klusterit tarjoavat etuja silloin kun tuotantopanoksia on jostain syystä paras 
hankkia kauempaa. Toimittajat, jotka pyrkivät peittämään laajan ja keskitty-
neen markkina-alueen, hinnoittelevat tuotteensa aggressiivisemmin, koska tie-
tävät näin voivansa päästä luomaan tehokkaan markkinointi- ja palveluorgani-
saation. Resurssien hankinnassa klusterien haittapuolena on se mahdollisuus, 
että kilpailu nostaa resurssien hintaa ja aiheuttaa niiden niukkuutta. 

Klusteriin kertyy runsaasti markkinoita, tekniikkaa ja kilpailua koskevaa in-
formaatiota, ja jäsenillä on muita parempi mahdollisuus päästä hyödyntämään 
sitä. Lisäksi henkilökohtaiset suhteet ja yhdyskunnan jäsenten keskinäiset siteet 
vahvistavat luottamusta ja helpottavat tiedon kulkua. Näissä olosuhteissa in-
formaation siirrettävyys paranee.  Klusterin jäsenten väliset lukuisat kytkennät 
tuottavat kokonaisuuden, joka on suurempi kuin osiensa summa. Koska kluste-
rin jäsenet ovat toisistaan riippuvaisia, yhden menestys auttaa muitakin menes-
tymään paremmin.  

Klusterit ovat usein syntyneet vahvojen, joko saatujen tai luotujen tuotannonte-
kijöiden ympärille. Esimerkiksi runsaat luonnonvarat ovat voineet luoda ympä-
rilleen klusterin. Suomessa metsä- ja perusmetalliteollisuus ovat tyypillisiä esi-
merkkejä luonnonvarojen ympärille kehittyneistä klustereista. Myös itse luodut 
tuotannontekijät, kuten koulutettu henkilöstö tai erityisosaaminen esimerkiksi 
tieteessä voivat luoda kilpailukykyisen klusterin. Telekommunikaatioklusterin 
telelaiteteollisuus syntyi Suomessa osaavan ja erikoistuneen henkilöstön avulla. 
Erityisesti teknisille aloille on tyypillistä, että korkeakouluyhteisössä luotu 
huippuasiantuntemus on johtanut merkittäviin innovaatioihin ja yritystoimin-
taan. Tämä on nojannut henkilöihin sitoutuneeseen ainutkertaiseen osaamiseen, 
josta on voinut kehittyä osaamiseen perustuvia klustereita.  

Klusterit edistävät uusien yritysten perustamista useistakin syistä. Klusterin 
sisällä työskentelevät huomaavat tavaroiden ja palvelusten tarjontaan jääneet 



 43

aukot, joita täyttämään he voivat perustaa yrityksiä. Lisäksi markkinoille pää-
syn kynnys on matalampi kuin muualla. Tarvittavaa pääomaa, ammattitaitoa, 
tuotantopanoksia ja henkilöstöä on usein helposti saatavilla klusterin sijainti-
paikalla ja niistä voidaan rakentaa uusi yritys suhteellisen helposti. Paikalliset 
rahalaitokset ja sijoittajat tuntevat klusterin, eivätkä ehkä vaadi sijoituksilleen 
niin suurta riskipreemiota kuin muut. 

Yhdysvaltalainen taloustieteilijä Michael Porter esitti vuonna 1990 ilmestynees-
sä teoksessaan The Competitive Advantage of Nations laajan teorian eräiden 
teollisuudenalojen jatkuvasta menestyksestä eri maissa sekä siitä, kuinka teolli-
suuspoliittisessa päätöksenteossa usein epäonnistutaan. Teoksessaan Michael 
Porter teki tunnetuksi käsitteen klusteri, ja siitä lähtien tuo osaamiskeskitty-
mäksi määriteltävä termi on ollut innovaatiopolitiikan iskusana. Porter väitti, 
etteivät kansakunnat ja alueet kilpaile keskenään lainkaan. Niiden hyvinvointi 
riippuu niiden omien yritysten kilpailukyvystä ja tuottavuudesta. Sisäiset in-
vestoinnit, tärkeimpien teollisuuden alojen tukeminen, protektionismi ja palk-
kakulujen vähentäminen ovat korkeintaan väliaikaisia ratkaisuja. Useimmiten 
kyseiset toimet jopa vähentävät tuottavuutta heikentämällä dynaamista kilpai-
lua, joka kannustaa yrityksiä kehittämään innovaatioita. Julkisella politiikalla 
olisi sitä vastoin poistettava kilpailun esteitä ja investoitava koulutukseen, jota 
tarvitaan yhä vaativammilla tuotteiden ja palveluiden markkinoilla toimittaes-
sa. Kun ammattitaidon ja pääoman saatavuus, vahva kotimainen kysyntä, kova 
paikallinen kilpailu sekä kyseiseen alaan liittyvien teollisuuden alojen tuki ovat 
kohdallaan, mainituista tärkeistä tekijöistä on muodostunut oikeansuuntainen 
kehämalli, jossa tuottava erikoistuminen voi menestyä ja pysyä voimissaan tek-
nologian ja tuotteiden jatkuvan kehittämisen ansiosta. Tuottavuus nousee toisin 
sanoen nopeimmin juuri teollisuusyritysten muodostamissa klustereissa. 

Porter (1990) on vakiintuneita teorioita yhdistelemällä kehittänyt mallin kilpai-
lukykyanalyysin työkaluksi. Porterin niin kutsutulla ”timanttimallilla” voidaan 
havainnollistaa miten tietointensiivisestä verkostosta voi kehittyä klusteri, kan-
sallisesti merkittävä ja kansainvälisillä markkinoilla menestyvä osaamiskeskit-
tymä. 
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Kuvio 7.  Porterin timanttimalli (Porter 1990). 

 

Porterin mukaan kilpailukyky koostuu neljästä perustekijästä ja niiden välisestä 
dynamiikasta. Nämä tekijät ovat vallitsevat tuotannontekijäolot, kysyntäolot, 
lähi- ja tukialat sekä yritysstrategiat, yritysrakenne ja kilpailu. Toimintaympä-
ristöä muokkaavia ulkoisia tekijöitä ovat julkinen valta, sattuma ja kansainväli-
set liiketoimet. Maan yritykset menestyvät kansainvälisessä kilpailussa niillä 
toimialoilla, joilla kansallinen ympäristö tarjoaa riittävän suotuisat olosuhteet 
kilpailukykytekijöiden kehittyä. Porter korostaa verkostoitumisen alueellista 
ulottuvuutta. 

Tuotannontekijät ymmärretään tässä yhteydessä laajasti. Niitä ovat  
mm. luonnonvarat, maa, ilmasto, työ, fyysinen infrastruktuuri, yliopistot 
ja tutkimuslaitokset. Olennaista on, että osa tuotannontekijöistä on annettuja, 
osaan voidaan vaikuttaa ja niitä voidaan luoda esimerkiksi tutkimuksella ja 
koulutuksella. Jos tuotannontekijät tietyssä yhteiskunnassa ovat korkeatasoisia, 
pitkälle erikoistuneita ja kehittyneitä, ne luovat kilpailuetua pitkällä aikavälillä. 
Käytännössä kansakunnan kilpailuedun ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa pa-
nostusta tuotannontekijöiden kehittämiseen. 
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Kotimaisen, lähialueiden ja globaalin kysynnän kehityksellä on 
ratkaiseva merkitys yrityksen menesty

 
miselle. Keskeisessä asemassa  

ovat vaativat "kasvolliset" asiakkaat, joiden odotukset edellyttävät jatkuvaa ke-

vaikuttavat sen verkoston toimivuus ja 
innovatiivisuus, johon nämä alat kytkeytyvät. Tärkeimpiä tukialoja ovat yritys-

 
 

i puuttua 
mahdollisimman vähän markkinoiden toimintaan. Julkisen vallan tulee edistää 

keänä, että se on nostettu yhdeksi timanttimallin osaksi. Yllättävät 
ilmiöt kuten merkittävä teknologinen innovaatio, äkilliset hinnanmuutokset tai 

hitystyötä ja yhteistoimintaa.  

Kilpailukykyyn vaikuttavat olennaisesti myös kansainvälisesti kilpailukykyiset 
lähi- ja tukialat. Lisäksi kilpailukykyyn 

palvelut ja raaka-aine- sekä välituotetuottajat. Lähialat ovat sellaisia, jotka täy-
dentävät omilla tuotteillaan ja palveluillaan klusterin yritysten tuotteita ja pal-
veluita. Tähän liittyvät yritysten strategiat, keskinäinen kilpailu ja 
olemassa olevat rakenteet. Kilpailukenttää luonnehtii voimakas kilpailu 
ja samanaikainen yhteistyö. Kova kilpailu pakottaa voimakkaaseen kehitystyö-
hön ja menestyksellisimpien innovaatioiden tuottaminen vaatii usein kilpaili-
joiden välistä yhteistyötä. Kilpailukentän dynamiikka muodostuu paitsi kilpai-
lijoista ja yhteistyökumppaneista myös asiakkaiden, hankkijoiden, uusien tu-
lokkaiden ja korvaavien tuotteiden jatkuvasti muuttuvista asemista.  

Julkinen valta luo puitteet yritysten toiminnalle. Nykyisin markkina-
talousmaissa vallitsevan näkemyksen mukaan julkisen vallan tulis

kilpailua, puuttua markkinahäiriöihin, asettaa mm. turvallisuus- ja ympäristö-
standardeja ja luoda yksityiselle yritystoiminnalle mahdollisimman suotuisat 
toimintaedellytykset. Julkisen vallan odotetaan myös panostavan infrastruk-
tuuriin. Lisäksi sen odotetaan rahoittavan mm. perustutkimusta, jonka talou-
delliset hyödyt ovat välillisiä tai toteutuvat pitkällä aikavälillä, jolloin se ei yksi-
tyisen yrityksen näkökulmasta ole houkuttelevaa, vaikka onkin kansakunnan 
kilpailuedun kannalta välttämätöntä ja toivottavaa. Käytännössä valtiovalta on 
usein jollain tavoin mukana muutenkin huomattavia panostuksia vaativissa 
hankkeissa.  

Porter pitää sattuman merkitystä yritysten toimintaympäristön muokkautumi-
sessa niin tär

poliittiset muutokset edellyttävät yrityksiltä ennen kaikkea joustavuutta. Sat-
tuma vaikuttavana tekijänä on todennäköisesti entistä merkittävämpi tulevai-
suudessa.  



 46

Monikansalliset yhtiöt ja kansainväliset liiketoimet toimivat Porterin käsitteis-
tössä kansallisten timanttien laajentumia. Tässä on myös eräs porterilaisen klus-
teriajattelun ongelma. Yrityksen markkinat ovat entistä yleisemmin kansainvä-

n on pysyttävä valppaana mikä estää niitä turvautu-
masta pelkästään kotimaisilla markkinoilla saavutettuun suhteelliseen kilpai-

 synergisestä yhteis-
toiminnasta syntyvällä lisäarvolla pyritään saavuttamaan uutta tuotantoa tai 

distyy useimmiten piirteitä 
useammasta määritelmästä. Klusteri voi siis olla: 

eli tietylle maantieteelliselle alueelle syntynyt, toisiinsa liittyvillä toimialoilla 
n osaamiskeskittymä 

eli jonkin keskeisen toimijan – yrityksen, tutkimuskeskuksen tai koulutuslaitok-
tynyt klusteri 

liset, jopa globaalit. Rajanveto sen suhteen, mitä merkitsee kansallinen kotipesä 
tai timantti ja kansainvälinen liiketoimintaympäristö on entistä ongelmallisem-
paa. Monessa tapauksessa voi myös perustellusti kysyä, onko tällä rajanvedolla 
mitään merkitystäkään.  

Kova kotimainen kilpailu on lähes aina edellytys kansainvälisillä markkinoilla 
menestymiselle. Yrityksie

luetuun. Raaka-aineiden ja puolivalmisteiden toimittajat, asiakkaat sekä tuote-
kehityspartnerit ovat tärkeitä yksittäisten toimialojen ja yritysten kilpailukyvyn 
kannalta. Yhteydet näiden toimialojen välillä muodostavat ytimen, josta kluste-
rit lopulta syntyvät. Menestyneillä yrityksillä on usein hyvin laajat kontaktiver-
kot muiden toimialojen yritysten kanssa. (Salmi ym. 2000.) 

Myös kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusstrategiassa on keskeisenä pe-
riaatteena klusteriajattelu. Kahden tai useamman toimialan

taloudellista kasvua. Tällainen ajattelutapa johtaa myös verkostoitumiseen. 
Klustereissa on itse asiassa kysymys sektoroituneiden tuotantotoimintojen jär-
jestäytymisestä uudelleen joustaviksi verkostoiksi. 

Ollus, Ranta ja Ylä-Anttila (1998) jaottelevat klusterit yhteistyön luonteen- 
omaisimman perusteen mukaan, klustereissa yh

1. Alueellinen  

olevien yrityste

2. Ydinkeskeinen  

sen – ympärille syn
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3. Vertikaalinen 

eli tuotantoprosessin eri vaiheisiin erikoistuneiden yritysten klusteri, joka koos-
ista (kokoonpanijoista/tuotteen omistajista) sekä useammasta 

alihankkijakerroksesta 

eli kilpailijoiden tai yrityksen ja tutkimus- tai koulutuslaitoksen välinen yhteis-
tjun osassa (esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyössä, pa-

noshankinnassa tai jakelussa). Yritykset voivat olla samanaikaisesti kilpailusuh-

eli toisiaan tukevia tai täydentäviä tuotteita valmistavista, eri toimialojen yri-
a klusteri. Tuoteklusterin yritysten yhteistyö tähtää uusien 

tuotekombinaatioiden synnyttämiseen. Synergiaetuja saadaan osaamisresursse-

eli yhteistä perusteknologiaa hyödyntävien, eri toimialoja edustavien yritysten 

2.6. Virtuaaliyritys 

osessi voidaan nähdä jatkumona, joka lähtee erillisistä, 
mattomista yrityksistä ja päättyy useiden toimijoiden 

muodostamiin joustaviin virtuaaliyrityksiin tai arvoverkkoihin, missä liiketoi-

uotekehi-
tyshankkeet. Virtuaaliyritys on osajoukko yritysverkostoon kiinteästi kuuluvis-

tuu päähankkijo

4. Horisontaalinen  

työ tietyssä arvoke

teessa arvoketjun jossakin toisessa osassa. Yhteistyö tähtää rinnasteisten resurs-
sien yhdistämiseen suuremman volyymin synnyttämiseksi. 

5. Tuotekeskeinen  

tyksistä muodostuv

ja jakamalla sekä rinnakkaistuotannon etuja hyödyntämällä. 

6. Teknologinen  

klusteri. 

 

Yritysten verkottumispr
toisistaan pitkälti riippu

mintaprosessit ylittävät saumattomasti organisaatioiden rajat. Yritysverkostot 
voivat muodostaa konkreettisia tehtäviä varten ns. virtuaaliyrityksiä. 

Tyypillisesti virtuaaliyritys perustetaan jotain tiettyä tehtävää tai projektia var-
ten. Näitä voivat olla esim. tietyn tuotteen toimittamishankkeet tai t
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ta yrityksistä. Verkostoon kuuluvista yrityksistä valitaan ne, jotka ovat välttä-
mättömiä tehtävän suorittamiseksi. Mukaan voidaan ottaa myös ulkopuolisia 
yrityksiä. Virtuaaliyritykset ovat määräaikaisia. Kun tehtävä on suoritettu, vir-
tuaaliyritys puretaan. Virtuaaliyrityksen mallista poiketen strateginen verkosto 
on pysyväisluonteinen verkosto, jolla on omat yhteiset tavoitteet ja organisato-
riset käytännöt. 

Virtuaaliyrityksessä (virtual enterprise) työ etsii tekijänsä. Tavoitteena on nope-
asti hyötyä markkinoilla avautuvasta mahdollisuudesta. Virtuaaliyrityksen ko-
koonpano määräytyy tarpeista, joihin pyritään keräämään paras mahdollinen 

Ulkoistaessaan toimintojaan yritys antaa aiemmin itse hoitamansa toimintoket-
lle. Kilpailun kiristyessä yrityksen 

kannattaa keskittyä strategisesti tärkeimpään toimintaansa, ydinosaamiseen ja 

amiseksi. Siksi 
palvelutoimittaja hoitaa prosessin tehokkaammin kuin alkuperäinen yritys itse. 

ydinosaaminen kustakin yrityksestä. Osallistuvat yritykset sopivat kulloinkin 
tehtävän yhteistyön sisällöstä ja laajuudesta. Yksittäinen yritys voi olla mukana 
useassa eri virtuaalihankkeessa samanaikaisesti. Tässä yritysmallissa on se etu, 
että yhdessä saadaan aikaan osaavin ja tuottavin mahdollinen toiminta. Virtu-
aaliyrityksellä ja projektitoiminnalla on paljon yhtenevyyttä. Suurin ero on kui-
tenkin yhteistyön toistettavuudessa. Projektiyritykset sitoutuvat toimimaan pi-
tempään ja kehittämään yhteistyötään seuraavaa hanketta varten. Esimerkiksi 
rakennustoiminta on tyypillistä projektitoimintaa, missä yritykset tekevät rajoi-
tettuja töitä toistuvasti yhdessä. Parhaiten virtuaaliyritys sopii yksittäisten toi-
sistaan poikkeavien hankkeiden toteuttamiseen.  

 

2.7. Liiketoiminnan ulkoistaminen 

jun tai suorituksen toisen yrityksen vastuu

siirtää tukitoimintojaan muille yrityksille. Toimintoja karsimalla yritys säästää 
kustannuksiaan ja lisää joustavuuttaan. Ulkoistetun liiketoiminnan vastaanot-
tava yritys kasvattaa yhteistyön kautta omaa liiketoimintaansa.  

Osmo Wilskan (1999) mukaan keskeinen ajatus järjestelyssä on, että ulkoistetta-
va prosessi on tai on kehittymässä palvelutoimittajan ydinosa

Asiakasyritys pääsee lisäksi hyödyntämään mittakaavaetuja ja kokemusta. Par-
haimmillaan palvelu on entistä joustavampaa, tehokkaampaa ja laadukkaam-
paa. Useimmiten ulkoistamisesta seuraa kiinteä kumppanuussuhde tehtävät 
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vastaanottaneen yrityksen kanssa. Ulkoistamishankkeissa yrityksen henkilöstöä 
siirtyy uuden palvelutoimittajan palvelukseen. Samalla siirtyvälle henkilöstölle 
avautuu uusia mahdollisuuksia kehittyä oman alansa asiantuntijana. 

Wilskan mukaan ulkoistettavia toimintoja voivat olla lähes kaikki yrityksen 
toiminnot, esimerkiksi: 

• henkilöstöhallinto, palkanlaskenta, rekrytointi, kehittäminen, koulutus 
• taloushallinto: kirjanpito, reskontrat, laskutus, perintä 
• informaatioteknologiapalvelut 

elmät 
 

pito ja hallinta 

Harva yritys kuitenkaan luopuu johtamisesta ja strategiatyöstä. Ulkoistaminen 
sinänsä ei vaadi laite- tai henkilöinvestointeja, eikä erityistä teknologiapanos-
tusta. Koulutusta sitä vastoin tarvitaan koko ulkoistamisprosessin ajan. Ulkois-

 ydinosaamiseensa ja toimia aina 
sapuolet. 

• Uusien asioiden omaksuminen ja soveltaminen nopeutuvat. 

Yhdys o-Britanniassa liiketoimintaprosessien ulkoistaminen on 
yle ä s näyttää kiihtyvän myös Suomessa. Varsinkin 
tietotekniikan ulkoistaminen on jatkuvasti kasvavaa liiketoimintaa. Yhdysval-

• logistiikka – hankinta ja jakelu 
• asiakaspalvelu: call center, asiakasneuvonta, tietojärjest
• myynti, markkinointi, mainonta
• kiinteistö- ja paikkatietojen yllä
• internetpalvelujen tuottaminen 
• tuotantoprosessit. 

tamisen kautta yrityksen toiminnot kevenevät, jolloin resursseja voidaan koh-
dentaa paremmin ydinbisnekseen. Se on myös taloudellisesti joustavaa, sillä 
hinnoittelu hoituu käytön mukaan.  

Ulkoistamisen ja verkottumisen näkyvimmät edut ovat seuraavat: 

• Verkoston osapuolet voivat keskittyä
lähellä parasta käytäntöä. Tästä hyötyvät kaikki verkoston o

• Toimitusaikoja voidaan nopeuttaa verkoston sisältämän rinnakkaisuu-
den ansiosta. 

• Tuotekehitys nopeutuu. 

valloissa ja Is
ist . Samansuuntainen kehity

loissa ja Euroopassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että valtaosa asiakkaista (85-
95%) ovat olleet tyytyväisiä ulkoistamisella saavutettuihin tuloksiin. Maailman-
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laajuisesti liiketoimintaprosessien ulkoistaminen on merkittävää liiketoimintaa. 
Kasvulukujen on ennustettu olevan lähivuosina 25-40 % vuodessa. Ulkoistami-
sen toteuttamisessa piilee omat karikkonsa. Haparointi ja tietämättömyys pro-
jektien suunnittelussa ja läpiviennissä voi merkitä peruuttamattomia vahinkoja. 

Tuotannollisen ulkoistamisen tutkimuksessa (Karjalainen, Maijala, Lindgren 
1999) totesivat, että jokaisessa yrityksessä on oma, muista poikkeava yrityskult-
tuurinsa. Useita toimintoja on totuttu tekemään tietyllä tavalla ja tämä ”perimä-

än 45-jalkaiset purjeveneensä kokonaisuudessaan alihankintaan. Veneistä 
ei ollut olemassa tarvittavia dokumentteja vaan tiedot oli siirrettävä työnteki-

y odotetulla tavalla.  Tutkijoiden mielestä ongel-

tiedon” merkitys ja olemassaolo huomataan vasta silloin kun se lakkaa vaikut-
tamasta. Kun valmistus siirretään kadun toiselle puolelle perimätiedon voitele-
va vaikutus lakkaa ja laatuongelmia syntyy. Tästä johtuen monien ulkoistamis-
projektien yhteydessä on havaittu, että dokumentoinnin tarve on lisääntynyt 
selvästi.  Tutkimuksen mukaan 60% yrityksistä joutuu kohtaamaan ulkoistami-
sen jälkeen laatuongelmia tai ongelmia kumppanin toimitusvarmuudessa. Suu-
ri osa näistä on kuitenkin alkukankeutta, joista päästää melko vähällä. Osa 
pulmista ratkeaa luonnollisella oppimisella tai vähäisillä korjaavilla toimenpi-
teillä. Osa vaatii kuitenkin toimintaketjun systemaattista kehittämistä. Jos toi-
mintaketjussa ilmenee ongelmia, on tärkeää, että yritykset todella ratkaisevat ne 
yhteistyönä. Tehokas tapa pienentää kumppaniin liittyviä riskejä on kehittää 
yhteistyötä vähän kerrallaan. Tämä ei kuitenkaan ole läheskään aina mahdollis-
ta. Varsinkin nopeasti kasvavan yrityksen on usein pakko siirtää kertaheitolla 
paljon valmistusta kumppanille, jonka toimituskyvystä ei ole riittävästi koke-
muksia. Tilannetta on verrattu osuvasti naimisiin menoon ilman seurusteluai-
kaa.  

Vastaaviin ongelmiin törmäsi Nautor Oy ulkoistamistyönsä alkuvaiheessa siir-
täessä

jöiden välityksellä alihankintayrityksiin. Tämä aiheutti luonnollisesti ongelmia 
työpaikan ilmapiirissä, sillä Nautorin työntekijät pelkäsivät menettävänsä työ-
paikkansa ja tahallisesti vaikeuttivat ulkoistamishanketta. Henkilöstöjohtami-
sen merkitystä ei voi liikaa korostaa, sillä ellei henkilökunta tiedä mitä yrityk-
sessä on tapahtumassa ja miksi, syntyy lattiatasolla helposti mielikuva pahaen-
teisestä saneerausprojektista. 

Eräs yleisimmistä ulkoistamiseen liittyvistä pettymyksistä johtuu siitä, että 
kumppanin hintataso ei kehit
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mien taustalla häämöttää usein se, etteivät yritykset paneudu riittävästi tuotan-
toprosessien ja logistiikan kehittämiseen. Varastojen tarpeeton seisottaminen tai 
yhden asian tekeminen kahteen kertaan ei paranna kustannustehokkuutta. Tu-
levaisuuden ulkoistamiskehityksen ääripäässä häämöttää asetelma, jossa perin-
teinen valmistaja ei koske tuotteeseen missään toimituksen vaiheessa. Kaikki 
valmistustoiminnot on teetetty kumppaneilla. Tuotemerkin omistajan ydin-
osaamista olisi tällöin lähinnä tuotteen teknologian ja markkinoiden tuntemi-
nen ja niihin liittyvä tietotaito. 

Ulkoistaminen kannattaa, erityisesti palveluiden osalta, kun pyritään 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Ulkoistaminen) : 

aetaan verkottumisen ja suu-
remman koon etuja  

•  välttämiseen (oikeudellinen vastuu)  
rän pienentämiseen  

nsultointia  
 

ioon.  

Ulk s

lueteltujen etujen saavuttamiseen  
• kun on kyse yrityksen ydintoiminnasta, milloin ulkoistaminen olisi koko 

 vaihtoa  

lli-

 

• kustannusten alentamiseen, esim. kun h

• tuotannon määrän ja laadun lisäämiseen  
hankalien toimintojen

• erityisosaamista omaavan henkilöstön mää
• pienen ja homogeenisen joukon (työvoima) ylläpitämiseen  
• mielikuvien luontiin  
• selviämään riskeistä ja epävarmuudesta  
• saamaan ohjausta ja ko
• erikoistumaan yrityksen ydinosaamiseen 
• joustavaan toimintaan ja organisaat

oi taminen ei kannata kun: 

• kun ei ole tarvetta edellä 

yrityksen ulkoistamista ja tarkoittaisi käytännössä toimialan
• kun on jokin erityistarve olla ulkoistamatta, esim. jos yrityksen toimin-

nassa korostuu turvallisuus ja ulkoistamisen nähdään lisäävän turva
suusriskejä, joka onkin ulkoistamisen perusriski.  
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aulukko 1.  Ulkoistamisen vaikeuksia (MET 1999). T
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2.8. Fuusio  

naisesti edusta yhteistyön perusmallia, mutta on tässä työssä 
otettu mukaan siksi, että kasvu ja kilpailu vievät yrityksiä kohti suurempia yk-

isesti fuusio tarkoittaa sitä, että yksittäiset yritykset häviävät juridisi-
na yksikköinä olemasta ja niiden tilalle tulee yksi yhtiö. Fuusio on yhteistoi-

Fuusio ei suora

siköitä. Fuusio on keino ostaa uuden yrityksen mukana esimerkiksi puuttuvaa 
osaamista tai asiakkaita. Sulautumisella eli fuusiolla tarkoitetaan järjestelyä, 
jossa yksi tai useampi osakeyhtiö siirtää varansa ja velkansa toiselle osakeyhti-
ölle. Fuusioituminen voi tapahtua kahden osakeyhtiön välillä silloin kun toinen 
osakeyhtiö sulautuu toiseen. On myös mahdollista, että useampi osakeyhtiö 
sulautuu keskenään ja perustaa aivan uuden osakeyhtiön. Mikäli tytäryhtiön 
kaikki osakkeet tulevat emoyhtiön omistukseen, niin tytäryhtiö sulautuu emo-
yhtiöön.  

Kirjaimell

minnan äärimmäinen muoto. Tässä fuusiolla ei välttämättä tarkoiteta yritysten 
yhdistymistä juridisesti, vaan sitä että yritykset häivyttävät oman ulkoisen ima-
gonsa ja toimivat yhteisen nimen alla. Tällaisessa tilanteessa pyritään saavutta-
maan mm. suuryrityksen ulkoinen imago tai uskottavuus. ( Vesalainen & Nii-
nimäki 1996.) 
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3. GLOBAALIT MUUTOSTEKIJÄT 

 

Globalisaation liikkeelle panevina voimina ovat teknologinen kehitys sekä maa-
ilmankauppaa ja pääomaliikkeitä koskevien esteiden poistaminen. Kokonais-
tuottavuutta kohottava teknologinen kehitys on koko taloudellisen kasvun pe-
rusta. Samalla se on alentanut pääomien, tuotteiden ja tuotannontekijöiden liik-
kumisen kustannuksia, minkä seurauksena käsitys etäisyyden merkityksestä on 
muuttunut. Erityisesti tieto- ja viestintäteknologia on mahdollistanut kokonaan 
uudenlaisten tuotteiden valmistuksen ja tuotantoteknologioiden käyttöönoton. 
Globalisaation suurimmat vaikutukset ja sopeutumispaineet koskettavat kehit-
tyviä maita, joilla on mahdollisuus päästä hyödyntämään modernia teknologi-
aa, laajempia markkinoita ja ulkomaista pääomaa. Globalisaation vaikutukset 
kehittyneissä maissa liittyvät markkinoiden laajenemiseen, lisääntyvään kilpai-
luun ja tuotannon uudenlaiseen organisoitumiseen maailmanlaajuiseksi verkos-
toksi. (Brunila ja Vihriälä 2004.) 

Globaalitalouden vahvistuva piirre on palveluiden kansainvälistyminen. Tieto- 
ja viestintäteknologian kehittymisen ansiosta kasvava osa palveluista voidaan 
tuottaa eri paikassa kuin ne kulutetaan. Toinen tärkeä piirre on tuotannon ja 
tuotantoprosessien uudenlainen maailmanlaajuinen organisoituminen. Yhä 
suurempi osa kehittyvien maiden yrityksistä on osa monikansallisten yritysten 
globaaleja tuotantoverkkoja. Uudet tuotantomuodot sitovat maailmantalouden 
eri osat uudella, aikaisempaa tiiviimmällä tavalla toisiinsa. Yritysten kilpai-
luedut voivat olla hyvin erilaiset kuin yksittäisen maan. Maat ja alueet ovat al-
kaneet kilpailla liikkuvista tuotannontekijöistä, ennen kaikkea yritysten inves-
toinneista mutta myös kasvavasti osaavimmasta työvoimasta. Investointien 
houkuttelussa ei ole kyse pelkästään uuden tuotantokapasiteetin ja sitä kautta 
työllisyyden lisäämispyrkimyksestä, vaan myös siitä, että investointien myötä 
teknologinen taso kohenee. Investoinnit lisäävät tuotantoa mutta myös paran-
tavat tuottavuutta. Maailmantalouden yhdentyminen on pääsääntöisesti myön-
teinen asia. Se tarjoaa suuria mahdollisuuksia kehittyville maille elintason ja 
hyvinvoinnin kohottamiseen. Yhdentyminen avaa myös kilpailukykyisille ke-
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hittyneille maille uusia mahdollisuuksia hyödyntää laajoja markkinoita ja uu-
denlaista työnjakoa. (Brunila ja Vihriälä 2004.) 

Suomi ei voi kilpailla alhaisilla palkoillaan, pitkällä vuosittaisella työajallaan, 
sijainnillaan, joustoillaan, ilmastollaan, verotuksellaan tai väestöpohjallaan. 
Viime vuosina investointien virta Suomesta ulos on ollut noin nelinkertainen 
tänne tuleviin investointeihin verrattuna. Meidän on pidettävä erityisesti huolta 
siitä, että Suomessa toimivien pk-yritysten tuotteet, palvelut ja prosessit ovat 
kansainvälistä tasoa ja että yritykset määrittelevät selvästi oman roolinsa, ta-
voitteensa ja toimintatapansa, lähtevät kansainvälistymään päämiestensä ver-
kostojen kautta ja päättävät, mitä tehdään Suomessa ja mitä muualla maailmal-
la. 

Tulevaisuuden kilpailutilanteessa asiakkaan toiveilla on yhä suurempi merki-
tys. Ne yritykset, jotka parhaiten ja tehokkaimmin pystyvät tyydyttämään nä-
mä tarpeet, tulevat menestymään. Tämä edellyttää markkinoiden kasvaessa ja 
muuttuessa nopeaa reagointia vastata tähän tarpeeseen. Alan yritysten tulisikin 
päästä irti pelkästä teknisestä tuoteajattelusta ja ottaa innovatiivisemmin vas-
taan liiketoiminnan, markkinoinnin ja muotoilun uudet tuulet ja ulottuvuudet. 
Kymi Design on (2007) havainnollistanut venetuotteen liiketoiminnan eri osa-
alueita. Suuret yritykset ovat oivaltaneet painottaa markkinaosaamista. Esimer-
kiksi Nautorin ja Brunswickin edustajat totesivat haastatteluissa liiketoiminnan 
(kuvio 8) tärkeimmiksi osa-alueiksi globaalisti toimivat, mutta lokaalisti toteu-
tetut palvelun, myynnin ja logistiikan.  
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Kuvio 8. Venetuotteen liiketoiminnan ulottuvuudet (Kymi Design 2007). 

 

Muiden kehittyneiden maiden tapaan Suomi voi hyödyntää globalisaatioon 
liittyviä kasvavia markkinoita, työnjaon mahdollisuuksia ja liikkuvia tuotan-
nontekijöitä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin muuttumi-
seen kykenevää, vahvuuksiaan hyvin hyödyntävää taloutta ja yhteiskuntaa. Jos 
Suomi ei kykene sopeutumaan ja uudistumaan, se uhkaa ajautua heikon työlli-
syyden, hitaan talouskasvun ja julkisen talouden tasapaino-ongelmien kiertee-
seen. Uhkien muuttaminen mahdollisuuksiksi edellyttää selkeää strategiaa. 
Suomi voi globaalissa kilpailussa menestyä vain korkeaan osaamiseen perustu-
vana taloutena ja yhteiskuntana. Globalisaation tuomien suurien mahdolli-
suuksien hyödyntäminen edellyttää yhteiskunnan avautumista. Samalla kun 
suomalaisia yrityksiä on määrätietoisesti tuettava kansainvälistymään. (Brunila 
ja Vihriälä 2004.) 
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3.1. Venetoimialan kansantaloudellinen merkitys 

Ensisijaisesti veneiden valmistuksen ja alihankinnan piirin kuuluu Suomessa 
noin 600 yritystä. Ala työllistää suoraan lähes 3000 henkeä ja välillisesti arviolta 
saman verran. Venealan myynti on merkittävää, joskin vaikeasti mitattavaa 
myös yleisen teknisen kaupan piirissä. Veneilijöiden käyttämät ensisijaiset pal-
velut ovat huolto- ja korjaustoiminta, jatkuvasti lisääntyvät säilytys- ja kuljetus-
palvelut sekä vakuuttaminen. Kuviossa 9 on havainnollistettu venetoimialan 
arvojärjestelmän kokonaisuutta ja taulukossa 2 alan tunnuslukuja maakunnit-
tain.  

Vapaa-ajan veneiden valmistajien ja korjaajien tilastotiedot edustavat vain osaa 
koko meriklusterin tilastotiedoista, joissa laivanrakennus on luonnollisesti pää-
osassa.  Tämän tutkimuksen kohderyhmään kuuluu koko veneteollisuus laajas-
ti käsitettynä ja silloin mukaan lasketaan lisäksi alaa palvelevat toimialat.  Näitä 
toimialoja edustavat raaka-ainetoimittajat, myynti, markkinointi, suunnittelu, 
muotoilu ja toimintaa tukevat alihankintapalvelut. Laaja toimialan hahmotta-
minen tilastotietoihin tukeutuen on vaikeaa, sillä tukitoimialojen veneyrityksiä 
palvelevaa tekemistä ei ole tilastoitu. Toimialan hahmottamisessa on käytetty 
hyväksi Tilastokeskuksen yritys-ja toimialarekisteriä sekä Venealan keskusjär-
jestön Finnboat ry:n asiakastietokantaa ja vuosijulkaisuja. Finnboat ry edustaa 
omien arvioidensa mukaan n. 90% alan toimijoista. 
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Suuret 
erikoisvalmisteiset 

purjeveneet

Kuljetus ja nostot

Puun työstö

Metallin työstö

Pienemmät 
sarjavalmisteiset 

purjeveneet
Moottoriveneet

Purjeneulomot

Rikivalmistajat

Moottorivalmistajat

Varustevalmistajat

Pitakäsittelyt

Kokoonpano

Lasiteollisuus

Laitteet

Muut veneet

Puumateriaalit

Asennukset

Metallit

LÄHI- JA TUKIJALAT

RAAKA-AINEET

TEKNOLOGIA JA LAITTEET

OSTETTAVAT PALVELUT

KONTAKTIPINTA ASIAKKAASEEN

Hartsit ja kuidut

Muotit

Laminointi

Suunnittelu ja t&k

Edustajat ja myyjät Huollot ja korjaukset Muut aputoiminnot

Kuvio 9. Venetoimialan arvojärjestelmä. 
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Taulukko 2. Venealan toimipaikka, liikevaihto ja henkilöstö maakunnittain (Tilasto-

keskus yritys- ja toimipaikkarekisteri 2005). 

 Toimipaikkoja 

lkm. 

Henkilöstö 

lkm. 

Liikevaihto 

1000 € 

Henkilöä/ 

toimipaikka 

Liikevaihto/ 

toimipaikka 

1000€ 

Liikevaihto/ 

henkilöstö 

1000 € 

Koko maa  438  2548 336019 5,8 770,7  132,1 

Uusimaa  106  232 29904 2,2 284,8  130,5 

Varsinais‐

Suomi 
86  323 34805 3,8 404,7  107,9 

Satakunta  8  5 480 0,6 60  98 

Kanta‐Häme  5  43 6685 ‐ ‐  ‐ 

Pirkanmaa  10  29 1927 2,9 192,7  66,4 

Päijät‐Häme  10  14 1288 1,4 128,8  93,3 

Kymenlaakso  19  38 4629 2 243,6  122,1 

Etelä‐Karjala  11  22 2298 2 208,9  106,4 

Etelä‐Savo  15  45 4082 3 272,1  90,7 

Pohjois‐Savo  12  168 32999 14 2749,9  197 

Pohjois‐

Karjala 
8  57 11619 ‐ ‐  ‐ 

Keski‐Suomi  8  9 633 1,1 79,1  74,5 

Etelä‐

Pohjanmaa 
8  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Pohjanmaa  36  935 111320 26,7 3180,6  119,3 

Keski‐

Pohjanmaa 
29  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Pohjois‐

Pohjanmaa 
7  5 390 ‐ ‐  ‐ 

Kainuu  2  ‐ ‐ ‐  ‐ 

Lappi  8  5 938 0,6 117,3  183,9 

Itä‐Uusimaa  37  56 7586 1,5 205  136,2 
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Merenkulkulaitoksen (Julkaisuja 5/2005) veneilyä koskevan selvityksen mukaan 
matkaveneilyssä vierasvenesatamiin virtaa rahaa yöpymisten yhteydessä vuo-
sittain vähintään 5 miljoonaa euroa. Lisäksi päivittäiskävijät tuovat rahaa vähit-
täiskaupan sekä ravitsemusalan palveluille ehkä jopa enemmän kuin yöpyvät 
matkaveneilijät. Veneilyn harrastustapahtumat ovat alueellisilta vaikutuksil-
taan merkittäviä. Valtio ja kunnat saavat venealalta ja veneilystä vähintään 100 
miljoonan euron verotuotot vuodessa. Välitön työllistäminen synnyttää vuosit-
tain arviolta 20 miljoonaa euroa ansioverotuloja. Valtio saa venealan kaupasta 
25 miljoonan euron arvonlisäverotulot, polttoaineiden myynnistä polttoaineve-
roja 42 miljoonaa euroa ja arvonlisäveroja 14 miljoonaa euroa sekä venevakuu-
tuksista noin 3 miljoonaa euroa vakuutusmaksuveroja. Merenkulkulaitokselle 
veneilyn väylien ylläpidosta koituu noin 3 miljoonan euron vuosimenot. Lisäksi 
kunnat ja ympäristöhallinto panostavat veneilyn väyliin ja reitteihin ainakin 
useiden satojen tuhansien eurojen arvosta vuosittain. Kuntien panostukset ve-
neiden säilyttämispaikkoihin sekä vierasvenesatamiin ovat arviolta yhteensä 
useita miljoonia euroja vuosittain. Veneilyn päästökustannukset ovat noin 10 
miljoonaa euroa vuodessa. Liikenteen energiankulutuksesta veneily edustaa 
noin yhtä prosenttia. 

 

3.1.1. Toimialan nykytila 

Koko venealan liikevaihto oli 605,6 miljoonaa euroa vuonna 2006 ja siinä oli 
kasvua 21,3 prosenttia edellisvuodesta. Pitkään jatkunut alan myönteinen talo-
uskehitys on antanut merkittävää vetoapua yritysten kehittymiseen ja kasvuun. 
Veneala kasvaa viennistä ja on siksi toimialaryhmänä erityisen tärkeä. Veneyri-
tysten liikevaihto on kymmenen viime vuoden aikana lähes kolminkertaistu-
nut. Vuonna 2006 kotimainen teollisuus kirjasi viennissä kaikkien aikojen suu-
rimman vuotuisen kasvun, peräti 45,3 prosenttia.  
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Kuvio  10. Veneteollisuuden viennin ja liikevaihdon kehitys 1995 – 2005. (Tilastokes-

kus). 

 

Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta on erittäin merkittävä. 
Juuri suuren vientiosuuden vuoksi toimiala on maamme kansantalouden kan-
nalta tärkeä. Julkisten tukipanosten vaikutus verokertymään on suurin korkean 
teknologian vientialoilla, jota myös venetoimiala edustaa. Yrityksiltä saatujen 
tietojen mukaan vientilaskutuksen osuus kokonaislaskutuksesta vuonna 2006 
oli noin 75 prosenttia. Vientilaskutuksesta purjeveneiden osuus vuonna 2006 oli 
n. 37 prosenttia. Kun veneviennin laskutuksen arvo vuonna 1990 oli noin 42 
miljoonaa euroa, oli se vuonna 2006 kasvanut jo 256,6 miljoonaa euroon. Nope-
asti kehittynyt viennin kasvu on ollut myös yksi Tekesin veneohjelman käyn-
nistämisen perusteista. Poikkeuksena muihin korkean teknologian aloihin ve-
neala myös työllistää. 
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Taulukko 3. Suomen veneviennin tärkeimmät maat vuonna 2006. 

 
 Venevienti milj. € Kappalemäärä 

Norja 53,3 4109 

Iso Britania 52,7 283 

Ruotsi 49,3 4353 

USA 20,9 45 

Kreikka 16,6 3 

Saksa 12,9 446 

Venäjä 11,9 489 

Italia 5,0 4 

Tanska 4,9 307 

Cayman Saaret 4,6 2 

 

uomalaiset valmistajat ovat pärjänneet hyvin kilpailussa sekä kotimaassa että 
vientimarkkinoilla. kuluneen neljäntoista vuoden aikana on ollut kolme talou-

iljoonan euron vientimaita olivat lisäksi Ranska, Japani, Sveitsi, Hollanti, 
Grönlanti, Georgia, Irlanti, Viro ja Brittiläiset Neitsytsaaret. Kaikkiaan veneitä 

S

den taantumajaksoa. Venealan liikevaihto on taantumista huolimatta kasvanut 
joka vuosi.  Kasvun arvioidaan jatkuvan 5-10 prosentin vuosivauhdilla. Yhdek-
sän kymmenestä Suomessa myydystä veneestä on myös valmistettu kotimaas-
sa.  

Yli m

vietiin 37 eri maahan 11 698 kpl. Venetuonnin kokonaisarvoksi vuonna 2006 
muodostui 64,7 miljoonaa euroa. Venäjän markkinoiden kasvua kuvaa hyvin 
se, että vuonna 2007 venevienti Venäjälle oli noussut jo seitsemänneltä kolman-
nelle sijalle. 
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Taulukko 4. Finnboatin jäsenyritysten eri sektoreiden liikevaihdot vuonna 2006. 

 
 Suomi  milj. € Vienti  milj. € 

Veneet 116,9 256,6 

Moottorit 82 12,7 

Varusteet 99,8 22,3 

Palvelut 15,3 - 

Yhteensä 314 291,6 

 

aulukon 4 Venevarusteiden ja – moottoreiden liikevaihto koostuu lähinnä 
muualta tuotujen tavaroiden myynnistä. Moottoreita ja varusteita asennetaan 

ipuolistuu; pitää pystyä vaihetyöhön ja siten taitaa useita 

eri osa-alueita. Veneenrakentamisen tekniikka muuttuu, samoin aineet (laminointi) ja 

T

pääosin vientiveneisiin. Alan palvelujen tuotanto on vasta käynnistymässä. Ve-
nealalla olisikin paljon opittavaa meriteollisuuden puolelta erityisesti juuri pal-
veluliiketoiminnan kehittämisessä. Globaalit asiakas-, markkina- ja teknolo-
giamuutokset heijastuvat vientivetoiseen toimialaan jo selvästi. Jouni Marttinen 
(2004) on kuvannut veneenrakennuksen työnkuvan haasteita haastattelututki-
muksessaan seuraavasti: 

”Veneenrakentajan työ mon

materiaalimuutokset suurimmat Direktiivit muuttuvat, esim. jätevesien käsittely, lait-

teistot kehittyvät ja vaatimukset niille kasvavat. Tekniikka ja valmistusmenetelmät 

muuttuvat koko ajan, kilpailu on kovaa, ympäristöasioihin liittyvät asiat ja vaatimukset 

muuttuvat. Monitaitoisuus korostuu; täytyisi omata konepuolen koulutus, olla puusep-

pä, lasikuitumies, yleismies, sähkömies. Sähköelektroniikan tuntemusta tarvitaan 

enemmän. Tietotekniikan haasteet, koneiden ohjelmoinnit sekä maahantuojien täyden-

nys-koulutukset ovat tärkeitä. Elektroniikan korjaus ja huoltotyöt lisääntyvät. EU:n 

määräykset vaikuttavat työhön” 
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Marttisen (2004) haastattelututkimuksessa veneyritykset ilmoittivat ulkoista-
missuunnitelmikseen mm: 

• sisäkone-veneiden huolto 
• alumiinihitsaukset ja potkurikorjaukset 
• pohjan pesut ja kuljetukset 
• erikoismetallihitsaukset, sähkö- ja kaasutyöt  
• raskaat nostot. 

Veneala myös työllistää (kuvio 11). 38,5 prosenttia yrityksistä ilmoittaa kuluva-
na vuonna palkkaavansa uutta työvoimaa. Osaavan työvoiman puutteesta on 
tullut kasvun pullonkaula. Suuremmat alan yritykset investoivat moderneihin 
tuotantolaitoksiin ja automatiikkaan sekä prosessien virtaviivaistamiseen, mut-
ta pienemmät jatkavat edelleen perinteiseen tapaan. Työturvallisuusmääräykset 
tulevat asettamaan paineita työtilojen ilman styreenipitoisuudelle. vaihtoehtoi-
na ovat ilmastointilaiteinvestointi tai valmistuksen alipainetekniikka. Eteläeu-
rooppalaiset kilpakumppanit hyötyvät tässä lämpimästä ilmastostaan. 
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Kuvio 11. Veneteollisuuden työntekijämäärän kehitys 1995 – 2005. (Tilastokeskus). 
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Venetoimiala on toisaalta hajanainen ja vaihtelut yritysten tuloksentekokunnos-
sa ovat merkittäviä. Liian moni yritys tekee välttävää tai huonoa liiketulosta ja 
liian moni yritys on jäänyt kasvamatta vaikka kysyntää ja mahdollisuuksia olisi. 
Koko toimialan volyymi edustaa vain noin puolta prosenttia maailman vene-
tuotannosta, kun se voisi olla huomattavasti suurempikin. Huono kannattavuus 
hidastaa investointeja automatiikkaan. 
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Kuvio 12. Kahdenkymmenen suurimman venealan yrityksen liikevaihto 2006. 

 

Liikevaihdoltaan Suomen suurimman veneyrityksen Bella-Veneet Oy:n toimi-
tusjohtajan Raimo Sonnisen (2008) mielestä suomalaisten veneenvalmistajien 
pitäisikin panostaa entistä enemmän laatuun ja hyvään palveluun. Halpamaissa 
tehdyt veneet eivät pysty vielä kilpailemaan laadullaan, mutta tilanne saattaa 
muuttua muutamassa vuodessa. ”Kiinasta tulee muutaman vuoden kuluttua venei-
tä, jotka pystyvät kilpailemaan laadulla ja etenkin hinnoilla. Tämä on meille etsikkoai-
kaa luoda parempaa laatua ja rakentaa parempaa palvelua. Vain tuote, jolla on hyvä 
brändi, pysyy mukana kilpailussa."  

http://www.hs.fi/haku/?haku=Raimo+Sonnisen
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Menestystekijöistä puhuttaessa Sonninen nostaa esille myös voimakkaan pa-
nostuksen tuotekehitykseen ja designiin. Lisäksi hän mainitsee Kuopiossa hio-
tun tehokkaan linjarakentamisen ja korkeatasoisen käsityöosaamisen yhdistä-
misen. Tuloksen tekemisen kannalta tärkeää on tehdä kansainväliset hankinnat 
suoraan valmistajilta, mutta myös veneiden jakelutien pitää olla kunnossa. Me-
nestyminen vaatii näkemystä ja tajua globaalista venebisneksestä. Kisassa eivät 
perinteet paljon paina, kun yritykset ulkoistavat työvaiheita sinne, missä ne 
syntyvät tehokkaimmin, nopeimmin, edullisimmin. Tuloksentekijänä Bella-
Veneet Oy on alan kärjessä. 
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Kuvio 13. Kahdenkymmenen suurimman venealan yrityksen tulos 2006. 
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3.1.2. Venealan SWOT vuonna 1999 

Pohjanmaalla toteutettiin toimialaohjelma Pro Boatin aikana useita selvityksiä, 
joilla pyrittiin kuvaamaan veneyritysten tilaa ja tulevaisuutta. Toteutettujen 
haastattelujen pohjalta alan vahvuuksien ja heikkouksien näkökulmasta suu-
rimpia uhkia olivat tuolloin tuotemerkkien ja osaamisen siirtyminen pois Suo-
mesta sekä kiristyvien ympäristö- ja työsuojelumääräysten vaikutukset. Teolli-
sen venevalmistuksen, moduloinnin ja bulkkituotannon lisääntyminen kilpaili-
jamaissa oletettiin heikentävän venealan kannattavuutta. Mahdollisuuksina 
nähtiin erikoistuminen, yhteistyön lisääminen sekä jossain määrin uuden tek-
nologian käyttöön otto. Kokonaisuutena alalla oli nykyiseen toimintatapaan ja 
yrityskulttuuriin nähden enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Alan heikko 
kiinnostavuus, ikärakenne sekä pienet sarjakoot ovat yksittäisistä syistä merkit-
tävimpiä. Myös rajoitetut taloudelliset resurssit tunnistettiin alan kannattavuu-
den kehittymisen hidastajaksi. Alan pitkä perinne ja ikärakenne nähtiin kehit-
tymisen esteenä. (Kojola 2000.) 

Pohjanmaan vientiosuuskunta Viexpon toteuttaman venealan esiselvityksen 
(1999) perusteella kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Pienemmillä yrityksillä oli 
vaikeuksia saada ostettua riittävästi alihankintatyötä. Ainoastaan huolto- ja kor-
jaustöissä tarjonta ylitti kysynnän. Koko valmistusprosessiin haluttiin parem-
paa suunnittelua. Lisäksi oltiin sitä mieltä, että uutta teknologiaa on vaikea 
tuoda ja tehokkuutta nostaa kun sarjat ovat pieniä. Kansainväliset suurvalmis-
tajat muovaavat hinnoittelullaan hintatason. Yritykset tiedostivat, että hintaero-
ja ei voi paikata suurella käsityön osuudella, vaan tehokkuuspaineen alle jou-
tuu koko tuotantoketju. Todettiin, että veneveistämöjen tulisikin pitemmällä 
tähtäimellä kehittyä kokoonpanotehtaiksi, jotka luovat ympärilleen järjestelmä-
toimittajien verkoston.  Viexpon tutkimuksessa ilmeni resurssitarpeita lähes 
kaikissa alihankintatoiminnoissa.  

Suurimmat yksittäiset tarpeet olivat: 

• laminointityöt 
• plugi- ja muottivalmistus 
• metallikomponentit 
• rakennesuunnittelu, lujuuslaskenta, projektivastuu 
• hydrauliikka-asennukset, 
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• sähkötyöt 
• tietokoneasiantuntemus 
• ruiskumaalaus. 

 

Pohjanmaan vientiosuuskunta Viexpon esiselvityksen (1999)mukaan yrityksillä 
oli runsaasti ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. Pullonkaulana pidettiin sitä-
kin, että työvoimatarjonnan niukkuus esti näiden uusien ideoiden toteuttami-
sen. Pulaa oli myös niistä rohkeista yrittäjistä, jotka olisivat uskaltaneet panos-
taa uusiin liikeideoihin.  Alihankintatoiminnan, uusien yritysten ja yhteistyön 
syntymisessä kärkiyritysten merkitystä korostettiin. Selvityksen mukaan pää-
paino olisi suunnattava avainyritysten lopputuotteen valmistusketjuun liitty-
vän verkottumisen kehittämiseen, sillä vain näillä yrityksillä on hankkeisiin 
tarvittavat resurssit ja siten parhaat valmiudet hyödyntää käynnistettäviä 
hankkeita.   

Taulukkoon 5 on koottu tärkeimmät alan toimintaan vuonna 1999 vaikuttaneet 
tekijät. Taulukossa on toimialan vahvuuksia ja heikkouksia puntaroitu toimin-
taympäristön muutoksiin. Painoarvo kertoo vahvuuksien ja uhkien tärkeyden 
ja alarivin lukuarvo puolestaan toimintaympäristön muutostekijän ”vakavuu-
den” suhteessa toimialan vahvuuksiin ja heikkouksiin. Mitä suurempi on alari-
vin negatiivinen arvo, sitä heikommin toimiala on kyseiseen muutokseen va-
rautunut. Korkea ikärakenne, pienet sarjakoot ja alan heikko kiinnostavuus oli-
vat tuolloin merkittävimmät heikkoudet.  
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Taulukko 5. Veneteollisuuden vahvuudet ja heikkoudet suhteessa alan avaintekijöiden 

kehittymiseen 1999  (Kojola 2000). 
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3.1.3. Venealan SWOT vuonna 2007 

Venealan yrittäjät ja toimijat ovat nykyään paremmin tietoisia asemastaan 
markkinoilla. He tunnistavat myös useiden markkinamuutosten kasvavat uh-
kat liiketoiminnalleen. Haastatteluissa ja pohdinnoissa toimijat olivat hyvin ha-
lukkaita ja kiinnostuneita uudistumaan ja kehittämään kilpailukykynsä tunnis-
tettuja osa-alueita, mutta yleisesti epäröivät resurssiensa ajan ja varallisuuden 
riittävyyttä.  

Tekesin veneohjelman valmisteluun liittyen järjestettiin keväällä 2007 kolme 
venealan yrittäjille ja toimijoille suunnattua seminaaritilaisuutta. Tilaisuudet 
järjestettiin noin viikon välein Turussa, Luodossa ja Kuopiossa. Seminaarin to-
teuttivat Tekesin tilaamana Heikki Nummelin Stratox Oy:stä ja Jarl Ljungeld 
Keski-Pohjanmaan teknologiakeskuksesta. Seminaarien ja niihin liittyvien työ-
pajojen tavoitteena oli muodostaa käsitys toimialan tämän hetkisistä vahvuuk-
sista ja heikkouksista sekä yhdessä arvioida toimialaa uhkaavien muutosten ja 
mahdollisuuksien merkitystä. Osallistujat kirjasivat anonyymisti tarralapuille 
arvionsa toimialan tilasta, uhkista ja mahdollisuuksista. Lisäksi he kirjasivat 
anonyymisti arvionsa kehittämistarpeesta, -kohteista ja yhteistyöstä. Tilaisuu-
den tuloksista on koottu taulukkoon 6 ne viisi merkittävintä vahvuutta, heik-
koutta, mahdollisuutta ja uhkaa, jotka seminaarien osallistujat toivat esille.  
Vahvuuksia ja heikkouksia on jatkossa verrattu todettuihin asiakas-, markkina- 
ja teknologiamuutoksiin.  Työpajojen jatkopohdinnoissa osallistujat ryhmitteli-
vät ehdotetut kehittämistarpeet laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Näiden pohdin-
tojen tuloksena on koottu mindmap-kaavio, joka esitetään luvussa 4. Tutkiel-
man tulosten koontia ja analyysia selventää  luvun 1.6 kuvio 1, joka kertoo tut-
kielmatyön etenemisprosessin. 
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Taulukko 6. Toimialan SWOT alan yrittäjien mukaan (veneseminaarit 2007). 

 
VAHVUUDET 
 

• Halu kehittyä 
• Osaavia ihmisiä 
• Muutama hyvä esimerk‐

kiyritys 
• Vakaa toimintaympäristö 
• Perusteknologiat kunnossa 

HEIKKOUDET 
 

• Toimiala on pieni 
• Alihankintaketju on kehittymätön 
• Erikoistumista on vähän 
• Useimpien yritysten kannattavuus 

on heikko 
• Uusia teknologioita ei osata hyö‐

dyntää 
 

MAHDOLLISUUDET 
 

• Yhteistyö yritysten ja mui‐
den toimijoiden kesken 

• Toimiala on kasvussa 
• Erikoistuminen 
• Brändit merkittävä työkalu 
• Uusien teknologioiden hyö‐

dyntäminen 
 

UHKAT 
 

• Työvoiman laatu ja riittävyys 
• Kustannustaso kilpailijoihin näh‐

den 
• Liikkeenjohdon osaamisen puute 
• Yritysten kyky resursoida kehittä‐

miseen 
• Suhdannevaihtelut vaikuttavat pal‐

jon kysyntään 
 

 

Mikael Still (2004) selvitti Pohjanmaalla ilmestyvän Ostrobothnian Boatbuilder -
lehden pääkirjoituksessa venetoimialan rakennemuutoksen uhkia. Stillin mu-
kaan globalisaatio asettaa aivan uudenlaisia haasteita. Halpatuotannon tuoma 
kilpailu on kohdattava elinvoimaisilla strategioilla sekä alakohtaisesti että yri-
tystasolla. Tulevaisuudessa emme voi enää turvautua ainoastaan perinteiseen 
osaamiseen ja pienimuotoiseen yrittäjäkulttuuriin. Yritysten on siirryttävä ny-
kyaikaiseen verkottumisajattelutapaan. Niiden täytyy järkeistää tuotekehityk-
sensä ja tuotantoprosessinsa, panostaa uusiin markkinoihin sekä investoida 
henkilöstön osaamiseen, uusiin malleihin ja tuotantoteknologiaan. Lisäksi nii-
den pitää selvitä väistämättä edessä olevasta rakennemuutoksesta ja sukupol-
venvaihdoksista. Yllämainitut muutosprosessit vaativat sekä pääomaa että 
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osaamista. Veneyritysten pääoma on usein riittämätön, mikä johtuu heikosta 
kannattavuudesta ja kapeasta omistuspohjasta. Tuotanto- ja tekniikkakeskeisillä 
yrittäjillä on puolestaan puutteita liikekehityksen osaamisessa. Vaadittava pää-
oma ja osaaminen on monesti haettava muualta.  

Toimialan tilanne ei juuri ole muuttunut Mikael Stillin arvion jälkeen. Nykyisin 
kenties paremmin tiedostetaan rahoituksen ja resursoinnin merkitys tulevai-
suuden kilpailutekijöinä. SWOT-analyysin viiden merkittävimmän uhkan jou-
kossa nämä jo ovat. Kilpailun kiristymisestä indikoi myös tietoisuus kustannus-
tasosta ja työvoimapulasta. Työvoiman heikko saatavuus johtuu suurelta osin 
alan muuta teollisuutta alhaisemmasta palkkatasosta. Analyysi kertoo yrittäjien 
omin sanoin sen, että venetoimiala ei jatkossa pysty kilpailemaan työvoimakus-
tannuksia alentamalla. Joustovaraa palkoissa ei ole. Tilanne on päinvastainen, 
palkkoja tulisi nostaa, jotta ala saisi työvoimaa.  Kilpailukykyä voidaan nostaa 
toki automaatiotasoa lisäämällä, mutta se puolestaan sitoo pääomia. Töiden 
ulkoistaminen edellyttää erikoistuneita yrityksiä ja siihen toimiala on huonosti 
varautunut.  Heikkouksista analyysi nostaa esille juuri alan pienuuden ja vähäi-
sen erikoistumisen. Alihankintaketjun kehittymättömyys yhdessä uusien tekno-
logioiden huonon hyödyntämisen kanssa, on tyrmäävä yhdistelmä. Alalla on 
edelleen useita yrittäjiä, jotka eivät usko yhteistyön voimaan, vaikka se mahdol-
lisuutena esiin nouseekin. 

 

3.2. Asiakaskäyttäytymisen muutokset 

Finnboat käynnisti joulukuussa 2006 yhdessä Kokkolan seudun kehityksen 
(Kosek) ja Pietarsaaren aluekeskus Concordian sekä Tekesin kanssa laajan toi-
mialaselvityksen, jonka tarkoituksena oli analysoida tulevaisuuden haasteita 
niin valmistavan teollisuuden kuin vähittäiskaupankin kannalta.  

Asiakaskäyttäytymisen muutoksen tutkimuksen toteuttaneet Aspara ym. (2007) 
totesivat, että veneilyyn liittyvät uudet käyttäjätarpeet ja ympäristöasiat tuovat 
jännitettä kilpailutilanteeseen ja liiketoiminnan perusmallit vaativat jatkossa 
voimakkaampaa ravistelua. Tutkimuksen lopputulosten analysoinnin perus-
teella venealan yrityksiä vaivaa monin paikoin kyvyttömyys hahmottaa venei-
lyharrastuksen kokonaiskuvaa käyttäjien näkökulmasta. Markkinoiden hahmo-
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tuksen puute kumpuaa vielä melkoisen perinteisestä tuotelähtöisestä ajattelus-
ta.   

Viime vuosina on alkanut vaikuttaa vääjäämättä siltä, että varsinkin vapaa-
aikansa tiukasti veneelle pyhittävien ihmisten määrä on laskussa. Tällaisia pe-
rinteisiä veneilijöitä poistuu yksinkertaisesti ikääntymisen vuoksi veneilyn pa-
rista ja tilalle tulevat uudet veneilijät taas ovat keskimäärin vähemmän veneilyl-
le pyhittäytyviä. Taustalla olevia trendejä ovat ainakin seuraavat. Ensinnäkin, 
työssäkäyvillä ihmisillä on entistä vähemmän vapaa-aikaa, mahdollisesti ylitöi-
den ja urapaineiden vuoksi. Toiseksi, työssäkäyvät ihmiset pitävät yhä har-
vemmin yhtäjaksoisesti pitkiä lomia. Kolmanneksi, ihmiset ovat yhä haluk-
kaampia pitämään ja jakamaan aikaansa useamman harrastuksen kesken. Ve-
neilyn kanssa usein kilpailevia harrastuksia ovat esimerkiksi: 

• retkeily ja vaeltaminen 
• golf 
• metsästys 
• kesätapahtumien ja -festivaalien kiertäminen 
• mökkeily (sisämaassa) 
• asuntovaunuilu 
• moottoripyöräily.  

Vaikka venealan yritykset näyttävät alkavan olla melko tietoisia näistä trendeis-
tä, on sisäistettävä, että markkinanäkökulma vaatii ensimmäisen selvän karke-
an tyyppijaon tekemistä veneiden käyttäjiin tai veneilijöihin. On siis toisaalta 
perinteisen oletuksen mukaisia, ajankäyttönsä veneelle pyhittäviä ihmisiä ja 
toisaalta yhä vähemmän veneilylle aikaa antavia ihmisiä. Edelleen on korostet-
tava, että edellinen joukko pienenee ja jälkimmäinen kasvaa. Markkinanäkö-
kulma vaatii siis, että pohditaan näiden tyyppien tarjoamia erilaisia liiketoi-
minnallisia mahdollisuuksia ja haasteita ja niiden vaatimaa erilaista liiketoi-
minnallista suuntautumista. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että ajankäytön 
pyhittäminen veneelle on useimmiten yhteydessä halukkuuteen tai halutto-
muuteen hoitaa ja huoltaa venettä keväällä/syksyllä ja kauden aikana. On yhä 
vähemmän ”sitoutuneita”, joiden mielestä ”huoltaminen kuuluu harrastuk-
seen”, yhä enemmän ”kiireisiä”, joilla ei ole aikaa eikä halua paneutua oman 
veneen huoltamiseen kuten ennen. Tähän liittyy puolestaan nekin trendit, että 
veneet ja niiden laitteistot ovat viime vuosina tulleet tekniikaltaan yhä moni-
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mutkaisemmiksi ja suuremman kokonsa vuoksi huoltomäärältään vaativim-
miksi. Eli tavallisen veneilijän halua paneutua oman veneen huoltamiseen las-
kee sekin, että hän ei todennäköisesti osaamisensa ja työkalujensa puutteelli-
suuden takia kuitenkaan pysty itse huoltamaan venettään kokonaan. (Aspara 
ym. 2007.) 

Suomalainen veneilykausi on suhteellisen lyhyt verrattuna Keski-Eurooppaan 
tai muihin pohjoismaihin kuten Norjaan ja Ruotsiin. Meillä on erona myös mo-
neen muuhun maahan nähden rikkonaiset ja vaikeakulkuiset, mutta toisaalta 
suojaisat, moninaiset ja elämyksiä herättävä vesistöt veneilyn kannalta. Veneily 
on itsestäänselvyys suomalaisessa luontoympäristössä ja vene on liikkumisen 
lisäksi ympäristön kokemisen väline.  Vene on osa tunnetta.  

Suomalaisen veneilyn painopiste on pääasiallisesti mökki-, kalastus- ja huvi-
käyttö, yksin, perheen tai ystävien kanssa veneily. Kesämökkielämän kulissei-
hin kuuluu usein näennäisen koskematon luonnonympäristö ja vesimaisema, 
johon kuuluu myös oma ranta. Luonto toimii monien harrastusten alustana ja 
esteettisenä ihailun kohteena. Veneily on monelle suomalaiselle erottamaton 
osa kesämökkielämää, jonka ympärille veneilyharrastus on kehittynyt. Huvi-
veneily on sana, joka kuvaa parhaiten useimpien suomalaisten veneilijöiden 
suhdetta harrastukseensa. Vene toimii arjesta irtautumisen ja seurustelun apu-
välineenä muiden samanhenkisten ihmisten kanssa ja on kehittynyt vuosisadan 
alun pakotetun hitaasta, näennäisestä kiireettömyydestä nopeaan toimintaan. 
Selkeä nykyveneilykulttuurin ilmentymä onkin nopean liikkumisen tarve. (As-
para ym. 2007.) 

Edellä olevaa voidaan suoraan soveltaa myös muihin pohjoismaihin. Ruotsissa 
on saaristonsa, Norjassa vuonot ovat suojaisia, samoin suuri osa Tanskan ran-
nikosta. Muualla Euroopassa veneilytavat ovat erilaisia, mikä näkyy myös ve-
netyyppien erilaisessa jakaumassa. Huviveneilykäsite esimerkiksi Välimeren 
alueella voi tarkoittaa enemmän paikallaan oloa, kauniista säästä ja veneen tar-
joamista ominaisuuksista nauttimista. Tällöin veneen suomat mahdollisuudet 
ovat hallitsevia suhteessa luonnon läheisyyteen, toisin kuin Suomessa. (Aspara 
ym. 2007.) 

 Keski-Euroopasta on parin viime vuoden aikana tullut markkinoillemme useita 
yllättävänkin laadukkaita, toimivia, turvallisia ja edullisia veneitä, jotka ovat 
myös hintansa puolesta saavuttaneet uusia käyttäjäryhmiä. Pelkällä suomalai-
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sella tai skandinaavisella laatuimagolla kilpaileminen tulee yhä vaikeammaksi. 
Alaa tulisikin selvityksen mukaan aktivoida voimakkaasti toisaalta liiketoimin-
nan/massatuotannon vaatimiin investointeihin ja toisaalta asiakaslähtöisen tar-
veajattelun hyödyntämiseen. Jälkimmäinen alue pitää sisällään trendien seu-
raamisen ja siihen vastaamisen joustavasti ja nopeasti hyödyntäen yhteistyötä, 
erikoistumista, modulaarisuutta ja standardointia.  Ostohalu on voitava synnyt-
tää ja tuotteet on saatava asiakkaan ulottuville. (Aspara ym. 2007.) 

Venealalla myynnillä ja markkinoinnilla on keskeinen tehtävä. Selvityksen mu-
kaan olisikin kehitettävä ja systematisoitava asiakkaan ensikohtaamisen mene-
telmiä. Samoin olisi mietittävä markkinointiin ja tuotteisiin liittyvien palvelujen 
mm. virtuaaliesittelyt, koulutus-, huolto- ja säilytyspalvelut, reittipalvelut, ta-
pahtumat, lomat, jne. yhdistämistä. Veneen ostaja ostaa yhä useammin illuusi-
on vapaa-ajasta pelkän tuotteen sijaan.  

Suomalaiseen veneilykulttuuriin sitoutuu perinteitä, joita vaalitaan ja kunnioi-
tetaan sekä veneteollisuuden että veneilijöiden suunnasta. Suomalaisten venei-
lijöiden mielipiteistä ja asenteista johtuen suomalaisen veneteollisuuden malli-
tarjonta on ollut pitkään sekä purje- että moottoriveneissä yllätyksetöntä mutta 
samalla ”varmaa”. Suomalaisessa veneteollisuudessa ei ole pyritty erottautu-
maan liikaa muista kilpailijoista, mikä on taannut kaikille valmistajille varsin 
yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa keskivertaisen suomalaisen veneilijän mie-
lenkiinto. Veneilijöiden mielipiteet ja asenteet venettä kohtaan ovat hiljalleen 
kuitenkin muuttuneet. Veneilijät eivät ole enää niin konservatiivisia kuin aikai-
semmin. Myös venevalmistajat ovat ryhtyneet tuotetarjonnassaan rohkeammik-
si. Liiallinen rohkeus voi kuitenkin tuhota brandin. (Aspara ym. 2007.) 

Brunswickin strategisen suunnittelun johtaja David Dwight (2007) piti asiakas-
käyttäytymisen suurimpana uhkana nuorison vieraantumista veneilystä. Ai-
emmin veneily on periytynyt sukupolvelta toiselle – jatkuuko se vielä? Toisena 
uhkana Dwight näki vesille pääsyn vaikeuden lisääntymisen. Rantatonttien 
hinnat ovat jatkuvassa nousussa ja helppo pääsy vesille on vähenemässä. Myös 
veneen varastoiminen lähellä vesistöä on tullut vaikeammaksi. 

Amerikassa vuonna 2006 innovatiivisimmaksi veneeksi valittiin Tom Wylien 
suunnittelema Wyliecat. Tom Wylie (2007) kertoi havainneensa asiakaskuntan-
sa veneilytottumuksissa muutoksia. Wylien mukaan ihmiset ovat nykyään kii-
reisempiä ja mukavuudenhaluisempia. Purjehtimaan ei enää mennä suurella 
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joukolla, vaan hetken mielijohteesta vaikkapa ruokatunnilla. Veneen on oltava 
tämän vuoksi helposti purjehdittava ja hallittava. Wylie kertoi suunnitelleensa 
veneen näistä tarpeista lähtien.  

Vene- lehden (5/2001) pääkirjoituksessa Matti Murto muisteli ensimmäisen 
energiakriisin vaikutuksia veneilyyn. Energian hinnan noustessa purjeveneiden 
myynti lähti nopeasti nousuun ja moottoriveneiden suunnittelussa keskityttiin 
pienellä teholla liukuviin kovakulkuisiin veneisiin. Tasapohjaiset liukuvat ve-
neet olivat aallokossa vaarallisia. Venesuunnittelijat tasapainoilivat asiakas-
kysynnän tyydyttämisen ja tuoteturvallisuuden välimaastossa. Murto ehdotti 
ratkaisuksi veneiden hankkimista ”kimppaperiaatteella” tai vuokraamalla. 
Energian hinta tulee edelleen nousemaan, mutta ratkaisuna ei saa olla veneilyn 
turvallisuuden heikkeneminen. 

Murron ehdottama veneen hankkiminen ”kimppaperiaatteella” ennakoi venei-
lykäyttäytymisen muutosta. Vain harvat pystyvät tai haluavat lähteä merelle 
päiväkausiksi. Yleisempää on tehdä lyhyitä piknik-matkoja lähisaariin tai muu-
ten veneillä lähivesillä. Veneen omistaminen voi olla harrastuksen ylivoimainen 
rasite. Venepaikkoja on rajallisesti tarjolla usein kovin korkeaan hintaan ja tal-
veksikin pitää säilytyspaikka hankkia. Venevuokraus saattaa olla kaupunkilai-
selle kiinnostavampi vaihtoehto. Vuokraukseen soveltuvien veneiden tarjonta 
on edelleen puutteellista. Samoin vuokrauspalveluja on vielä heikosti saatavilla. 
Jos vertailulähtökohdaksi ottaa autovuokrauksen helppouden, on meillä vene-
puolella vielä paljon mietittävää, mutta toisaalta myös runsaasti mielenkiintoi-
sia mahdollisuuksia.   

Kuviossa 14 Aspara ym. (2007) on havainnollistanut erilaisia veneilijä ja venei-
lytyyppejä. Alan toimijat ovat kiinnittäneet huomiota lähinnä kehystettyihin 
soluihin. Harrastustrendit ovat nousevia sinisissä soluissa ja laskevia punaisissa 
soluissa. Kuviosta löytyy myös täysin neitseellisiä nousevan trendin liiketoi-
minnan alueita. 
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Kuvio 14.  Veneilijöiden ja veneilyn tyypit (Aspara  2007). 

 

Veneisiin liitettävät muotoilutrendit ovat pidempikestoisia kuin monen muun 
kulutustavaran kohdalla. Tämä ei tarkoita, että veneiden yleinen muotokieli 
seisoo paikallaan, mutta muutosta on nopeasti katsottuna vaikea huomata. Ver-
tailun vuoksi ajoneuvomuotoilun trendit ilmenevät parhaiten muuttuvan muo-
tokielen kautta ja ovat huomattavasti helpommin havaittavissa kuin veneissä, 
joissa ulkoiset muutokset tapahtuvat hitaammin. Toisaalta pienetkin muutokset 
huomaa, jos seuraa alaa aktiivisesti. Veneissä ”villit ideat on pidettävä kaapis-
sa” ajatus pitää paikkansa. Radikaaleihin muutoksiin ei ilmeisesti ole tarvetta 
kuten aikaisemmin mainittiin. (Aspara ym. 2007.) 
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Asparan ym. (2007) selvityksen mukaan olisi yhtäältä kehitettävä yleisveneitä, 
jotka voivat palvella monenlaisia käyttäjiä ja käyttäjäkuntia monenlaisissa ve-
neilytilanteissa ja toisaalta veneitä, jotka räätälöity tietyn veneilyn tai tiettyjen 
veneilijätyyppien spesifisiin erikoistarpeisiin. Yleiskäyttöveneiden tarve on ää-
rimmillään veneiden vuokrauspalveluissa. Yleiskäyttöisyyttä tukee tuotteiden 
modulaarisuus ja muunneltavuus. 

Italialainen venemuotoilu on ollut referenssinä jo hyvin pitkään muiden mai-
den veneteollisuudelle. Italialaisen muotoilun rinnalle voidaan nykyään nostaa 
useita muitakin maita, kuten esimerkiksi Englanti tai Ranska, jopa Saksa. Ylei-
sesti ottaen moottoriveneiden, kuten myös purjeveneiden muotoilu kiertää 
eräänlaista ympyrää suorien ja selkeiden ja pehmeiden ja sulautuvien muoto-
kielen välillä ja täsmällisten muotoilutrendien ennustaminen on siksi varsin 
vaikeaa. Kansainvälinen venemuotoilu on yleismaailmallisempaa kuin aikai-
semmin ja erottuvuus siitä, missä maassa vene on valmistettu (tai lähinnä 
suunnittelu), pienenee. Muotoihanteet nousevat joskus suurten kokoluokkien 
(esim. 10–30 metriä) veneistä ja ”skaalautuvat” pienempiin kokoluokkiin. Toi-
saalta pienempien veneiden, esimerkiksi 6-9 metrin kokoluokissa keksitään jat-
kuvasti omia ratkaisuita, huolimatta isojen veneiden innovaatioista. Yksittäise-
nä kehittyvänä piirteenä moottoriveneiden ylärakenteiden muotoilussa ovat 
erilaiset muuntuvat kattoratkaisut. Kattoratkaisut ovat kehittyneet sellaisiksi, 
että niiden avulla voidaan sisätiloja muuntaa nopeasti ja vaivattomasti avoi-
miksi tiloiksi monen kokoluokan moottoriveneissä. Kattoratkaisuiden johdosta 
moottoriveneet eivät tunnu enää koppimaisen pimeiltä ja sen vuoksi moni on 
varmasti tehnyt päätöksen modernin veneen tarjoaman muunneltavuuden joh-
dosta. Verrattuna suomalaiseen tai skandinaaviseen muotoilukäsitykseen sisus-
tuksen osissa, kansainvälinen muotokieli on tavallaan lähestymässä omaa käsi-
tystämme skandinaavisen niukasta ja tarkoituksenmukaisesta sisustus- ja huo-
nekaluarkkitehtuurista, mutta rohkeammalla otteella. Näin voidaan puhua 
myös ei-jahtiluokan veneiden kohdalla, jotka tosielämässä joutuvat kohtaamaan 
käyttäjän huomattavasti useammin kuin ”kiiltokuvaveneet”. Mielipiteeseen 
”Venemuotoilu on teollisuutta, ei taidetta, voidaan antaa vastakysymys; eikö 
onnistunut muotoilu ole parhaimmillaan taidetta, varsinkin asiakkaan silmissä? 
(Silfver 2007.) 

Erittäin suurten kokoluokkien (yli 30 metriä) veneiden muotokieleen vaikutta-
vat teknologian suomat mahdollisuudet materiaaleissa ja veneiden teknisissä 
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ominaisuuksissa. Äärimmäisenä esimerkkinä Wally 118-jalkaisen moottorijah-
din häive- tyyppiset epäkonventionaaliset muotoihanteet periytyvät varsin sel-
keästi sotateollisuuden tuotteista. Kantaaottava, kokeellinen ja muista erottau-
tumaan pyrkivä muotoilu toimiikin usein teknologioiden esittelyalustana. Huo-
limatta veneen fyysisestä koosta ja sen sisältämästä teknologiasta, kiinnostavaa 
”Wally-muotokielessä” on varusteiden ja pintojen pitkälle viety integroiminen 
esteettisesti tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Aikaisempaa selkeämmät ulkoi-
set linjat ovat yleisesti vallalla myös purjevenemuotoilussa. Selkeyden vaati-
mukset nousevat osittain toiminnallisuudesta, mutta myös muotoilun tehok-
kaasta valjastamisesta toiminnallisuuden tehostamiseksi. Varusteita integroi-
daan kansipintojen alle, madalletaan ylärakenteita ym. Purjeveneiden sisus-
tusajatteluun on tuotu ideoita muun muassa useista sisustusvarianteista (Hanse 
540e, individual cabin concept), joita asiakas voi muunnella internetissä. (Silfver 
2007.) 

Asiakaskäyttäytyminen on vahvasti sidoksissa aikaan ja ympäröivään kulttuu-
riin. Viimekädessä kuluttajan tyytyväisyys on hyvin subjektiivinen kokemus ja 
se perustuu havaintoihin tuotteen ominaisuuksista ja toiminnasta, mitä kulutta-
ja odottaa ja mitä hän saa.  

Taulukkoon 7 on koottu pystysarakkeisiin merkittävimmät asiakaskäyttäytymi-
sen muutokset. Muutoksia leikkaavilla vaakariveillä on esitetty venealan nykyi-
set vahvuudet ja heikkoudet. Venealan alueellisten asiantuntijoiden (liite 3) ar-
vioimat keskiarvoluvut kuvastavat toimialan kykyä vastata havaittuihin asia-
kasmuutoksiin. Oikeanpuoleisen pystyrivin yhteenlaskettu painoarvo kertoo 
vahvuuden ja heikkouden voimakkuuden. Alarivin summasarake puolestaan 
kuvaa toimintaympäristön muutostekijän ”vakavuutta” suhteessa toimialan 
vahvuuksiin ja heikkouksiin. Mitä suurempi on alarivin negatiivinen arvo, sitä 
heikommin toimiala on kyseiseen muutokseen varautunut. Tutkielman tulosten 
koontia ja analyysia selventää luvun 1.6 kuvio 1, joka kertoo tutkielmatyön ete-
nemisprosessin kulun. 
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Taulukko 7. Venetoimialan heikkoudet ja vahvuudet suhteessa havaittuihin asiakas-

muutoksiin.  
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Halu kehittyä -0,3 1,7 1,3 -0,7 1,0 0,3 1,3 4,6 

Osaavia ihmisiä 1,3 1,3 0,7 0 2,3 0,3 1,0 6,9 

Muutama hyvä esimerkkiyritys 2,3 1,0 1,7 1,0 0,3 0 1,7 8,0 

Vakaa toimintaympäristö -0,7 0,3 1,0 -0,7 1,7 0,3 0,7 2,6 V
A
H
V
U
U
S 

Perusteknologiat kunnossa -0,7 1,7 0,3 0,7 1,3 0 2,3 5,6 

Toimiala on pieni 0,3 0 0 -1,0 -0,3 -1,7 0 -2,7 

Alihankintaketju on kehittymätön -0,7 -1,7 -1,3 0 -2,3 -1,3 0,3 -7,0 

Erikoistumista on vähän -2,3 -2,0 -1,0 -0,3 -2,0 -0,3 -0,3 -8,2 

Useimpien yritysten kannattavuus on 
heikko 

-2,0 -1,7 -0,3 -1,0 -0,5 -2,3 0,3 -7,5 H
EI
K
K
O
U
S 

Uusia teknologioita ei osata hyödyntää 
 

-1,3 -1,3 -0,7 -1,0 -2,0 0,3 -0,3 -6,3 

VAHVUUS (+)  JA  HEIKKOUS (‐)  -4,1 -0,7 1,7 -3,0 -0,5 -4.4 7,0  

 

Yllä olevan ja jäljempänä seuraavat painotetut analyysit ovat venealan alueelli-
set asiantuntijat arvioineet yhteisessä tilaisuudessa 21.1.2008. Kyseiset asiantun-
tijat (7 henkilöä) edustavat alan tutkimusta, kehitystä ja koulutusta (liite 3). 
Analyysin virhemarginaalia on pyritty pienentämään siten, että veneyrittäjät 
ovat arvioineet alan mahdollisuuksia ja uhkia ja alueelliset asiantuntijat puoles-
taan alaa laajemmin tuntien vahvuuksien ja heikkouksien vaikutusta muutok-
siin. Arviot ovat näiden tulosten keskiarvoja.  
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Analyysin perusteella asiakaskäyttäytyminen on muuttumassa palveluja suosi-
vaan suuntaan. Intohimoisten veneilijöiden määrä näyttäisi olevan vähenty-
mässä. Veneily kilpailee tulevaisuudessa useiden muiden vapaa-
ajanviettomahdollisuuksien kanssa. Ihmiset myös liikkuvat tulevaisuudessa 
enemmän ja yksilölliset käyttötarpeet korostuvat. Nuori sukupolvi on lisäksi 
ympäristötietoisempi ja on kiinnostunut ilmastonmuutoksesta, energian kulu-
tuksesta, kierrätyksestä ja tuotteiden koko elinkaaren huomioimisesta. Venei-
lyssä muutokset näkyvät konkreettisesti siten, että veneessä oleilu ts. satama-
veneilyn merkitys tulee kasvamaan ja oleiluun liittyvien huolto-, tapahtuma- ja 
ravintolapalvelujen merkitys kasvaa. Tämä muutos on jo nyt havaittavissa ko-
timaassakin kesälomakaudella, jolloin useat veneilijät suunnittelevat reittinsä 
kesätapahtumien perusteella. Kiireisimpään aikaan on satamista lähdettävä 
aamuyöllä, jotta tulevassa satamassa olisi ajoissa ja laituripaikka varmistuisi. 
Vene on näin muuttumassa kulkuneuvoksi, siirtymisen välineeksi. Lomaa vie-
tetään vasta satamassa. Välimerellä satamaveneily on kehittynyt veneelle me-
nemiseksi. Veneilemään merelle ei ole tarkoituskaan mennä, vaan vene toimii 
vapaa-ajan uivana asuntona. Osassa tällaisista veneistä ei ole edes moottoria. 

Taulukon 7 painotetun SWOT-analyysin perusteella kotimaiset venealan toimi-
jat ovat huonosti varustautuneet siihen, että veneilyn kanssa tulevat kilpaile-
maan vapaa-ajan viettotavat. Satamaveneilyn lisääntymiseen on heikoimmin 
varauduttu. Niin ikään veneilyyn käytetyn ajan vähentyminen on toimialalla 
huonosti otettu huomioon. Analyysi jättää kysymyksen, voisiko vene selvem-
min olla vapaa-ajanvieton väline ja voisiko esimerkiksi tuotteiden moduloinnil-
la paremmin vastata individualismin tarpeeseen?  

Analyysin tulokset osoittavat selvästi, että alihankintaketjun kehittymättömyys, 
erikoistumisen puute ja yritysten heikko kannattavuus tulevat olevaan suu-
rimmat kehittämisen pullonkaulat. Toisaalta alalla on muutamia veturiyrityk-
siä, jotka aikaisemminkin ovat näyttäneet kehittämisen suuntaa ja vetäneet yri-
tyksiä kehityksen tielle. Asiakaskäyttäytymisen muutosten näkökulmasta juuri 
näillä kärkiyrityksillä on ratkaiseva merkitys. Toimiala on viime vuosina, ken-
ties juuri Pro Boat -ohjelman ansiosta alkanut kiinnostua tuotekehityksestä ja 
yrityksissä on edelleen intoa sekä osaavia ihmisiä viemään uudistamista eteen-
päin. Alan imago on myös noussut aikaisempien vuosien kovan kysynnän seu-
rauksena. 
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3.3. Markkinamuutokset 

Maailmantalouden globalisoituminen ajaa Suomea yhä ahtaammalle. Enää 
emme pärjää sillä, että osaamme ja tuotamme. Nyt menestys mitataan kyvys-
sämme uudistua ja siinä miten hyvin onnistumme osaamisemme markkinoi-
maan ja myymään. Eli kuinka onnistumme synnyttämään todellisia innovaati-
oita. Aasian suuret maat ovat siirtymässä kopiotaloudesta teknologian tuotta-
miseen ja edelleen innovaatiotalouteen. Ne ajavat jo nyt teknologiallaan monen 
perinteisen, niin sanotun teknisesti kehittyneen länsimaan ohi. (Leppävuori 
2006.) 

Kansainvälistyminen koskee kaikkia suomalaisia yrityksiä riippumatta siitä, 
markkinoivatko ne tuotteitaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Kotimarkkinoille 
tulee koko ajan enemmän ulkomaista kilpailua, joten yrityksien on oltava kan-
sainvälisesti kilpailukykyisiä, vaikka toimisivat vain kotimarkkinoilla. (Niini-
vaara 2006.) 

Amerikkalainen konsulttitoimisto Mc Kinsey kuvaili joulukuun (2007) uutiskir-
jeessään nousevia trendejä, jotka vääntävät liiketoiminnan ehtoja uusiksi. Tär-
kein näitä trendejä yhdistävä tekijä on taito yhdistellä informaatiota ja napata 
arvokkain osaaminen sieltä missä sitä on. Yksi suuryritysten vastaus ”maapal-
loistumisen” paineeseen on rakentaa itselleen globaali innovaatioverkosto. 

Maailman suurin venevalmistaja Brunswick toimii edellä mainitulla tavalla. 
Brunswickin strategisen suunnittelun johtaja Dawid Dwight kertoi (2007) yri-
tyksen hallitsevan nykyisin 25 eri brändia maailman eri puolilla. Globaalista 
toiminnasta huolimatta konsernin eri brändit ovat hyvin lokaaleja ja niitä myös 
ylläpidetään paikallisesti. 160 toimintavuoden aikana yritys on luopunut useis-
ta businessalueista ja keskittyy nykyisin vene- ja moottoriliiketoimintaan. Yritys 
on perustanut Kiinaan moottoritehtaan lisäksi venekerhon (marinan). Tällä ta-
voin he pyrkivät muokkaamaan veneilykulttuuria. Brunswick tarjoaa jälleen-
myyjilleen koulutusta, dealer advantage-paketin, vakuutukset ja malliveneiden 
rahoituksen. Lisäksi asiakasohjelmissa on tarjolla mm. Sea Rayn loyalty owners 
club –tyyppisiä palveluja, joilla asiakas pyritään kiinnittämään brändiin. 
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Dawid Dwight (2007)  korosti haastattelussa kolmea menestymisen fokusalu-
etta. Jos nämä osataan, niin se johtaa kasvuun ja kannattavuuteen: 

•   design trends 
•   support services 
•   business know how. 

 

 Saariketo ja Kuivalainen (2006) ovat selvittäneet miksi yritysten on tänä päivä-
nä ajateltava toimintaansa kansainvälisesti (A-F):  

A. Liiketoiminnan luonne vaatii kansainvälistymistä 

Yrityksen kilpailijat sekä potentiaaliset asiakkaat toimivat kansainvälisesti, mi-
kä vetää yritystä kansainvälisille markkinoille. Keskeisinä kansainvälistymisen 
päätökseen vaikuttavina tekijöinä toimivat niin ikään toimialan muut ominais-
piirteet, joita ovat mm. teknologian nopea kehitys, lyhyet elinkaaret sekä en-
simmäisen toimijan etu. 

B. Uusien markkinoiden tarve 

Kasvunraja Suomen markkinoilla on nopeasti saavutettu yrityksillä, jotka kehit-
tyvät ja laajentuvat nopeasti. Varsinkin erikoistuneiden yritysten markkinat 
saattavat olla pienet Suomen kokoisessa maassa, mikä pakottaa etsimään uusia 
markkina-alueita maailmanlaajuisesti. 

C. Uuden toiminnan mahdollisuus 

Kansainväliset markkinat tarjoavat paljon uusia mahdollisuuksia yritykselle. 
Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin yrityksen kilpailuedun 
terävöittämistä. Täytyy olla jotain, jonka varaan rakentaa pitkän aikavälin kil-
pailuetua kansainvälisillä markkinoilla. 

D. Impulssiin reagoiminen 

Syynä kansainvälistymiseen nähdään asiakkailta, toimittajilta, kumppaneilta, 
rahoittajilta tai muilta sidosryhmiltä tullut vihje tai ehdotus, joka johtaa kan-



 84

sainväliseen toimintaan. Internet ja muut teknologiat mahdollistavat näiden 
impulssien liikkumisen tehokkaammin. 

E. Toiminnan tehostaminen 

Kansainvälistyminen tehostaa yrityksen toimintaa ja kilpailukykyä. Laajenta-
malla uusille markkinoille, yrityksellä on mahdollisuus päästä skaalaetuihin 
tuotannossa ja se voi tasata suhdanteiden vaihteluja. 

F. Henkilökohtaiset motiivit 

Jotkut alan yritykset, joiden tuotteilla ja palveluilla olisi kysyntää myös ulko-
mailla, pitäytyvät kotimarkkinoilla. Syinä tähän saattaa olla johdon kansainvä-
lisen kokemuksen puute tai operaatioihin liittyvät riskit. Verrattaessa nopeasti 
kasvaneita ja kansainvälistyneitä yrityksiä, nousee merkittävimmäksi erotta-
vaksi tekijäksi johdon aiempi kansainvälinen kokemus ja korkea motivaatio 
laajentua kansainvälisille markkinoille. 

Finpro on vuoden 2007 aikana selvittänyt Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Amerikan 
veneteollisuuden markkinoiden tilaa ja kehittymistä. Selvitys on tuonut lisäus-
koa sille, että Venäjän ja erityisesti Kiinan markkinat tulevat kasvamaan merkit-
tävästi lähivuosina. Venealan markkinat kasvavat vauhdilla näillä uusilla neit-
seellisillä alueilla. Rikkaiden ja keskiluokkaisten kuluttajien osuus kasvaa nope-
asti. Joidenkin arvioiden mukaan Moskovan ja Pietarin alueilla on jo nyt noin 
300 000 potentiaalista veneenostajaa ja saman verran miljonäärejä löytyy Kiinas-
ta. Vene on tuotteena tarvehierarkian yläpäässä mm. vapaa-aikaan liittyen, jol-
loin tuotemerkin ja oheispalvelujen merkitys korostuu. Finpron selvityksen yh-
teenveto on liitteessä 1. 

Kansainvälistyvä suomalainen yritys joutuu kilpailemaan toisaalta monikansal-
lisia jättiläisiä ja toisaalta halpoihin tuotantotekijöihin toimintansa perustavia 
kehitysmaiden yrityksiä vastaan. Monikansallisten suuryritysten kilpailukei-
noina ovat valtavat resurssit ja massamarkkinointi. Kehitysmaiden yritykset 
kilpailevat halvoilla työvoima- ja tuotantotekijäkustannuksilla. Tässä kilpailus-
sa suomalaisten yritysten vahva alue on erikoistumiseen ja fokusointiin perus-
tuva niche-kilpailu. Niche-alueet ovat liian pieniä kiinnostaakseen isoja yrityk-
siä ja usein liian vaativia kehitysmaiden yrityksille, mutta potentiaaliltaan riit-
täviä suomalaisille pk-yrityksille. Tällöin kilpailutekijöitä ovat riittävät kehitys-
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investoinnit, joustava tuotantorakenne ja tarkoin kohdistettu markkinointi. (Sa-
limäki 2003.) 

Niche-markkinoilla menestyminen asettaa suuria vaatimuksia teknologialle, 
markkinoinnille ja johtamiselle. Kotimarkkinat ovat liian pienet kannattavalle 
toiminnalle, mutta globaali mittakaava tarkoin valitulla kapealla erikoisalueella 
antaa pk-yritykselle mahdollisuuden kehittyä monikansalliseksi markkinajohta-
jaksi. Kehityskulku on vaativa, mutta mahdollinen. (Salimäki 2003.) 

Kärkimedian (2006) teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisyritysten mieles-
tä suurin este kansainväliselle menestykselle on markkinointiosaamisen puute. 
Markkinointiosaamisen puutteen lisäksi merkittävimmiksi esteiksi nousivat 
selkeästi määritellyn tahtotilan puuttuminen sekä liiallinen juristi- ja insinööri-
painotteisuus yritysjohdossa. Tutkimuksen mukaan tärkeimmät seikat suoma-
laisyritysten kansainvälisessä menestymisessä olivat selkeä visio, kuluttajien 
ostokäyttäytymisen ymmärtäminen sekä tuotekehitys ja innovaatiot. Vastaajat 
pitivät suomalaisyritysten markkinoinnin kehittämisessä tärkeimpinä asioina 
kykyä nähdä uusia mahdollisuuksia ja rohkeutta tarttua niihin sekä markki-
noinnin kytkemistä entistä tiukemmin kaikkiin prosesseihin. (Lukkarinen 2007.) 

 

3.3.1. Markkinamuutokset Kiinassa 

Tekesin Pekingin teknologia-asiantuntija Juho Rissanen (2007) kuvailee havain-
nollisesti Kiinan suurkaupunkien kasvuvauhtia. Jos Pekingistä on ollut pois 
pari viikkoa, takaisin tullessaan hieraisee silmiään, kun katukuva on muuttu-
nut. Kokonaisia kortteleita on kadonnut ja uusia saman tien nousemassa tilalle. 
Missään globalisoituminen tuskin näkyy kouriintuntuvammin kuin kiinalaises-
sa suurkaupungeissa, jotka ovat viime vuosina saaneet valtavan määrän ulko-
maisia investointeja. Kiinan hallituksen selkeä tavoite on nostaa maa suureksi 
teknologiavallaksi 2020 mennessä. Omien innovaatioiden luominen on keskei-
nen tavoite seuraavalla 5-vuotissuunnitelman kaudella. Ulkomaisten teknologi-
oiden, teknologiansiirron ja osaamisen tarve on myös suuri. Kiinan kokonaisin-
vestoinnit ulkomaille tulevat kasvamaan 30 miljardiin US-dollariin 2010-luvun 
alussa ja 50 miljardiin 2015 mennessä. Tässä tilanteessa suomalaisella yrityksel-
lä on monenlaisia vaihtoehtoja: pelätä vaikeaa markkinaa, mennä Kiinaan so-
veltamaan osaamistaan hyödyntäen kasvavia markkinoita, tai sitten mennä ke-
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hittämään teknologiaa ja bisnestä yhdessä kiinalaisten kanssa. Kiina voi toimia 
myös ponnahduslautana muille markkinoille pääsyyn.  

Kiinassa ensimmäinen lasikuituvene valmistettiin jo vuonna 1958. Vuonna 1980 
maa alkoi vähitellen avautua veneilylle. Osaamista kiinalaiset hankkivat tutus-
tumalla veneteollisuuteen ulkomailla. Tällä hetkellä maassa on 260 venealan 
yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 230 miljoonaa euroa. Vertailun 
vuoksi Pohjanmaan veneteollisuuden liikevaihto vuonna 2006 oli 270 miljoonaa 
euroa. Kiinan venevalmistus on vasta käynnistymässä. Kasvu saattaa olla hyvin 
nopeaa. Kasvuun vaikuttaa luonnollisesti kysyntä.  

Optimistiliitto (2008) on tehnyt rohkean valinnan saadakseen juniorien purjeh-
dusharrastusta leviämään. Suomalaisille pursiseuroille ja optimistipurjehdusta 
harrastaville perheille tarjotaan yhteistä jollatilausta Kiinasta. Veneiden valmis-
taja, shanghailainen Far East Boat Companyn on 2007 tehnyt 1500 optimistia 
mm. Vanguardille Amerikkaan ja Naaixille Espanjaan, veneitä myydään myös 
mm. Saksassa. Veneet toimitetaan Suomeen täysin varustettuina ja mittakirjoilla 
IOD95 säännön mukaisina. Välittäjän tavoitteena on toimittaa täydellisiä vene-
paketteja, jotka ovat periaatteessa valmiita kansainvälisiin kilpailuihin. Kiina-
laisen venepaketin hinta on n. 1300 euroa veroineen ja tulleineen kun vastaavat 
eurooppalaiset maksavat veroineen 3500 – 5000euroa.  

Vuoteen 2020 mennessä Kiinaan tullaan luomaan marinapaikat 20 000 veneelle. 
Maahan on valmistunut, valmisteilla ja suunniteltuna 54 purjehduskerhoa ja 
palveluvenesatamaa eli marinaa. Kymmenen suurinta kaupunkia tekee yhteis-
työtä marinoiden ja venepaikkojen sekä niihin liittyvien palvelujen kehittämi-
sessä. Shanghain venemessut keräsivät viime vuonna 360 näytteilleasettajaa ja 
yli 100 venettä. Maassa on 25000 järveä joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 
830 000 neliökilometriä. Kiinan valtiolla on neliportainen suunnitelma venealan 
kehittämiseksi:  
 

1. Markkinoiden tutkiminen 
2. Ihmisten kouluttaminen veneilyyn 
3. Brändien luominen 
4. Yhteistyöpartnereiden etsiminen  

Kiina tuleekin olemaan alalle sekä mahdollisuus että uhka. Maassa toivotaan 
ulkomaisten partnereiden osallistuvan yritysten kehittämiseen. Venealan halu-
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taan tulevaisuudessa tekevän korkeaa laatua kohtuulliseen hintaan. Tällä het-
kellä Kiinassa toimii ulkomaisia yrityksiä mm. USA:sta, Kanadasta, Italiasta, 
Ranskasta ja Norjasta. Esimerkiksi ruotsalainen yritys DIAB Ab on tehnyt tek-
nologiansiirtosopimuksen paikallisen yliopiston kanssa. Koska maassa ei ole 
laajasti venealan osaamista, toivovat kiinalaiset aloitteita mahdollisista yhteis-
työkuvioista.  He tiedottavat Kiinan vene-alan kehittymisestä ja ovat kiertäneet 
ulkomailla luennoimassa. Valtio on sitoutunut luomaan säädöstöä venealan 
tarpeille, esim. navigointivaatimuksille. Veneenkäytön lupaehtoja on myös tar-
koitus uusia. Veneilyharrastusta hidastaa venepaikkamaksujen lisäksi veneen-
käyttölisenssin/luvan hankkiminen. Koulutusvastuu on venekerhoilla ja ensisi-
jaisena kohderyhmänä ovat luonnollisesti kerhon varakkaat jäsenet. Tällä het-
kellä veneen kuljettamiseen tarvitaan lupa, joita myöntävät ainoastaan vene-
kerhot. Venekerhon Hong Kong Yacht Club jäsenmaksu oli viime vuonna   
27 000 euroa. Longcheer Yacht Clubin jäsenmaksu oli peräti 45 000 euroa. Tä-
män lisäksi jäsenet maksavat vielä vuosimaksua. 
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Kuva 1. Kiinalaiset rakentavat marinapaikkoja 20 000 veneelle vuoteen 2020 mennessä 

(Kojola 2007). 

 

 

Kuva 2. Veneen käyttämiseen oikeuttava lupa (Kojola 2007). 
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Kiina tulee olemaan mielenkiintoinen markkina erityisesti nopean kasvunsa ja 
kokonsa puolesta. Kiinalla on maailman suurin ulkomaanvaluuttavaranto ja se 
on nopeasti noussut maailman teknologiaviennin kärkimaaksi ohi USA:n.  

Pekingin olympialaisten 2007 jälkeen Kiina valmistautuu 2010 maailmannäytte-
lyä varten. On enemmän kuin todennäköistä, että vapaa-ajan tuotteiden ja pal-
velujen kysynnän noustessa myös Kiinan venemarkkinat tulevat merkittävästi 
kasvamaan. Tätä puoltaa myös valtion tavoite saada aktivoida veneilyharras-
tusta. 

Kiinassa veneiden mainoksia näkyi useissa julkisissa mainostauluissa ja aika-
kausilehdissä, joten lienee vain ajan kysymys, milloin veneilyharrastus laajenee 
jo keskituloisten piiriin. Muutaman vuoden kuluessa valmistuvat marinat täyt-
tyvät veneistä ja siksi olisi tärkeää olla ajoissa paikalla sopivalla tuoterepertuaa-
rilla. Kaukoidän markkinoihin liittyy runsaasti ennakkoluuloja ja pelkoja erityi-
sesti tuotteiden plagioinnista. Liiketoiminta- ja markkinointistrategian tulisi olla 
aukoton ja ydinosaamisen vahvaa ja omissa käsissä kun uusille markkinoille 
pyritään. Ruotsalaiset valmistuttavat jo nyt veneitä Kiinassa Euroopan markki-
noille. Nämä veneet on suunniteltu ruotsalaisten toimesta ja he ovat myös pai-
kallista laadunvalvontaa toteuttamassa. Vastaavalla tavalla toimivat ainakin 
amerikkalaiset ja saksalaiset. 

Suomalaisen veneteollisuuden osuus on puoli prosenttiyksikköä venealan glo-
baalista liikevaihdosta. Kiinan kasvavien markkinoiden avulla tätä prosent-
tiosuutta on mahdollista kasvattaa. Kuitenkin on tarkkaan mietittävä mikä on 
se asiakassegmentti, jolta kasvu uusilla markkinoilla haetaan. On selvää, että 
emme voi kilpailla kiinalaisten kanssa työvoimavaltaisilla vientituotteilla suur-
ten sarjojen kokoluokissa. Voimme kenties älykkäästi hyödyntää Kiinan mata-
laa palkkatasoa tai panostaa laatuun, palveluun ja tavaramerkkeihin. Sekä Kii-
nassa että Venäjällä uusrikkaat ostavat länsimaisia tunnettuja tuotemerkkejä 
viestiäkseen varallisuuttaan.  

Maailman suurimman venevalmistajan Brunswickin  Dawid Dwightin mukaan 
Kiina ja Venäjä tulevat olemaan myynnin kasvun mahdollistajia. Dwight ei us-
konut uusien markkinoiden nopeaan kasvuun, mutta piti tärkeänä olla ”kas-
vussa” mukana. Brunswickin Monterreyn tehtaan tuotantopäällikkö Jorge Val-
des näki Kiinan ennemmin uhkana. Paikallisten meksikolaisten alihankkijoiden 
on vaikea kilpailla kiinalaisten hinnoilla. 



 90

 

 

Kuva 3.  Kiinassa on veneily ja lähialueilla tapahtuva venematkailu kehittynyt nopeas-

ti. Longcheer Yacht Club (Kojola 2007). 

 

3.3.2. Markkinamuutokset Venäjällä 

Erityisesti Venäjän läheisyys kiinnostaa kotimaisia valmistajia ja moni yritys on 
jo laajentamassa myyntialuettaan Venäjälle. Venäjän vaurastuminen näkyy 
kiinnostuksena suomalaistuotteita kohtaan. Venäjän markkinoiden erikoisuu-
tena on mahdollisuus veneilyn tukipalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen. 
Suomalaisten veneiden laatu, luotettavuus ja käytännöllisyys ovat vahvuuksia 
Venäjän markkinoilla. Myös huollon läheisyydestä asiakkaat antavat lisäpistei-
tä. Heikkouksiamme ovat selvityksen mukaan vähäinen tuotantokapasiteetti ja 
heikot brändit. Suomalaiset tuotteet ovat myös helposti kopioitavissa.  

Venäjän markkinat kasvavat lähes 10 prosentin vuosivauhtia ja se tuo mahdol-
lisuuden nopeaankin kasvuun erityisesti yhdessä venäläisten toimijoiden kans-
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sa. Bella-veneiden Venäjälle myymistä tuotteista valtaosa on huippuunsa asti 
varusteltuja kun vastaavasti kotimaahan ja Skandinaviaan myydään lähes pel-
kästään perusmalleja. Amerikkalaisten vahvojen tuotemerkkien ryntäys Venä-
jälle saattaa tyrehdyttää kotimaisten veneiden viennin erityisesti yli kymmenen 
metrin kokoluokassa, ellemme ajoissa panosta asiakaslähtöisiin tuotteisiin ja 
toimintatapaan.  Maamme läheisyys helpottaa myös veneilyyn liittyvän infran, 
mm. marinoiden, laitureiden ja huoltotoiminnan myymistä.   

 

3.3.3. Markkinamuutokset Pohjois-Amerikassa  

Pohjois-Amerikassa on yli puolet maailman tämän hetkisistä venemarkkinoista. 
Finpron selvityksen mukaan maassa on useita pieniä alan yrityksiä, joille koti-
markkinat ovat riittävät. Näiden lisäksi on kaksi suurta toimijaa Brunswick ja 
Genmar. Brunswick on osaomistajana myös Bella-Veneet Oy:ssä.  Brunswick 
Corporation panostaa vahvasti brändeihin. Konsernin tunnetuimpia brändejä 
edustavat Aquador, Bayliner, Boston Whaler, Mercury, Sea Ray ja Quicksilver.  

Pohjois-Amerikan veneteollisuuden tilasta ja kehityksestä on saatavissa run-
saasti tilastoitua materiaalia.  

 

REST, 65T  

 

 

 

 

 

Kuvio 15. Venealan maailmanmarkkinoiden jako vas. dollari- ja oikealla kappalemää-

räisesti (Finpro 2007). 
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Pohjois-Amerikassa myydään kappalemääräisesti 75,1 % maailman veneistä 
(kuvio 15). Dollarimääräisestikin myynti on yli puolet alan kaikesta myynnistä. 
Yhdysvalloissa on 14 000 venevalmistajaa kun meillä Suomessa valmistajia on 
alle 100. Eurooppalaiset veneet ovat keskimäärin suurempia ja kalliimpia (ku-
vio 16). 

 

             Units produced                 $ value, 1000$/unit 
 

 

Kuvio 16. Veneiden valmistusmäärät ja keskimääräinen kappalehinta (Global rec-

reational Boating Industry Analysis and Forecast, 2006). 

 

Selvityksen mukaan Pohjois-Amerikan markkinoiden kasvu tulee jatkossa ole-
maan hitaampaa kuin Euroopan ja Kaukoidän kehittyvien markkinoiden. Tuot-
teiden kysyntään tulevat lähitulevaisuudessa vaikuttamaan polttoaineiden hin-
nan kehityksen lisäksi yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien vapaa-ajan 
määrä. Myös venekerhojen ja laituripaikkojen sekä palvelujen tarjonta ja hin-
noittelu vaikuttavat tuotteiden myyntiin. 
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Taulukko 8. Veneyritysten määrä, työntekijöiden määrä ja ka./yritys  (Finpro 2007). 

 

Country 
Boat build-
ers 

Employees Average 

Australia 300 36,000 120 

Finland 58 2,650 46 

France 120 46,000 383 

Germany 350 22,000 63 

Canada 100 6,500 65 

USA 1,400 56,000 40 

 

Suomalaiset ja amerikkalaiset yritykset ovat työntekijämäärältään keskimäärin 
lähes samankokoisia. Ranskassa on kaksi suurta purjevenevalmistajaa, jotka 
nostavat Ranskan keskiarvoa. Ranskalaiset suuret yritykset ovat viime vuosina 
panostaneet voimakkaasti tuotantoautomaatioon ja uusiin venemalleihin. Ky-
seiset yritykset ovat myös menestyneet hyvin. Dollarin heikon kurssin ja kiris-
tyvän kilpailun vuoksi moni muukin eurooppalainen yritys on uusinut strate-
giaansa pärjätäkseen markkinoilla. Purjevenevalmistaja Elan on päämäärätie-
toisesti suunnitellut tuotantoaan siten, että se on voinut palkata naisia tuotanto-
linjoilleen kokoonpano- ja asennustehtäviin. Kokemukset naistyövoimasta ovat 
olleet pelkästään myönteisiä. Naiset tekevät työtä ahkerammin ja tarkemmin 
kuin miehet. Lisäksi naisten työkustannus on pienempi.  
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Kuvio 17. Maailman suurimmat moottorivenevalmistajat, liikevaihto ja kasvu% (Glo-

bal recreational Boating Industry Analysis and Forecast, 2006). 

 

 

 

Kuvio 18. Amerikkalaisten veneyritysten liikevaihto (Global recreational Boating In-

dustry Analysis and Forecast, 2006). 
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Brunswick on ylivoimaisesti maailman suurin veneiden valmistaja (kuviot 17 ja 
18). Yritys hallitsee useita lokaaleja brandejä. Suomessa toimiva tytäryhtiö 
Brunswick Marine in Finland and the Baltic States Oy aloitti toimintansa tam-
mikuussa 2007. Yhtiö vastaa Suomen ja Baltian maiden toiminnoista keskittyen 
seuraaviin pohjoismaisesti vahvoihin tuotemerkkeihinsä: Mercury, MerCruiser, 
CMD, Quicksilver, Önrvik, Uttern, Askeladden, Bella, Flipper, Aquador, Silver 
ja MV-Marin. 

Pohjois-Amerikasta viedään veneitä etupäässä Kanadaan, Italiaan ja Australi-
aan (kuvio 19). Dollarin kurssin heikkeneminen tekee amerikkalaisveneet yhä 
kiinnostavammiksi myös Euroopassa. Yritysostojen kautta Brunswick ottaa ja-
lansijaa Euroopassa.  Kun tarkastelee amerikkalaista veneteollisuuden liiketoi-
mintaa, herää kysymys, kehittyykö kotimainen veneala sittenkään kohti suu-
rempia yksiköitä vai fuusioituvatko pienet yritykset kasvunsa rahoittamiseksi 
osaksi suuria konserneja? 
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Kuvio 19.  Yhdysvaltojen venevienti 2000-2006 (Finpro). 
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3.3.4. Venetoimialan kyky vastata tunnistettuihin  

markkinamuutoksiin 

Markkinamuutokset muovaavat nopeasti veneyritysten kilpailuasetelmaa, jon-
ka vuoksi markkinamuutosten ennakointi on erittäin tärkeää. Viime aikojen 
markkinoihin vaikuttaneista ilmiöistä tunnetuin lienee tieto- ja viestintätekno-
logian räjähdysmäinen kasvu, joka osaltaan on kutistanut maailmaamme.  Sekä 
hyvät että pahat uutiset ovat tietoverkkojen kautta kaikkien saatavilla. Nopea 
tiedon liikkuminen nopeuttaa kaikkia ilmiöitä. Näistä esimerkkejä ovat muodin 
ja trendien vaihtelut, asiakkaiden bränditietoisuus, ympäristömyönteisyys jne.  

Markkinoiden kasvun painopiste on siirtymässä Kiinaan, Venäjälle ja Intiaan. 
Kasvu ei vielä kovinkaan merkittävästi vaikuta venealan markkinoihin, mutta 
toimialan asiantuntijat arvioivat taulukossa 9, että uhka on tiedostettu. Kilpai-
lun kiristymisen haasteisiin yritykset kokevat olevansa heikosti valmistautunei-
ta. Suurin alan yleinen heikkous on huono tuloskunto, jonka seurauksena kehit-
tämisresursseja ei ole ja investointikyky on huono. Yhteistyö yritysten kesken 
on viime vuosien aikana nopeasti kasvanut, mutta edelleen se mielletään vaa-
timattomaksi. Tämä näkyy erityisesti erikoistumisen puutteena. Ehkä yllättävää 
analyysin tuloksessa on se, että energian hinnan nousu ei kotimaiselle vene-
valmistukselle ja veneilylle ole uhka. Tämä saattaa selittyä sillä, että useat koti-
maiset veneet ovat energiataloudellisia. Pieni kulutus on tunnettu kilpailutekijä. 
Toisaalta veneiden valmistus Suomessa on talviaikana Etelä-Euroopan olosuh-
teisiin verrattuna kalliimpaa. Asiantuntijat ovat hyvin optimistisia tietoteknii-
kan hyödyntämisen tasosta erityisesti markkinoinnissa. Tietotekniikan merkitys 
markkinoinnissa tulee kasvamaan ja siihen yrityksemme ovat hyvin valmistau-
tuneet.  
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Taulukko 9. Venetoimialan heikkoudet ja vahvuudet suhteessa havaittuihin markki-

namuutoksiin.  
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Halu kehittyä 1,0 1,5 -1,5 1,0 1,0 -2,0 1,5 2,5 

Osaavia ihmisiä 1,0 1,0 -1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 4,0 

Muutama hyvä esimerkkiyritys 1,0 1,0 -0,5 1,0 1,5 0,5 1,5 6,0 

Vakaa toimintaympäristö 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 4,5 V
A
H
V
U
U
S 

Perusteknologiat kunnossa 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 4,5 

Toimiala on pieni -1,5 -1,0 0,0 1,0 0,0 -0,5 1,0 -1,0 

Alihankintaketju on kehittymätön -2,0 0,5 0,0 0,0 0,5 -0,5 0,0 -1,5 

Erikoistumista on vähän -2,5 -1,0 0,0 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -5,0 

Useimpien yritysten kannattavuus on 
heikko 

-3,0 -1,5 -1,0 -1,0 -2,0 -1,0 -1,5 -11,0 H
EI
K
K
O
U
S 

Uusia teknologioita ei osata hyödyntää 
 

-1,5 -1,0 -0,5 -1,0 -1,5 -0,5 -1,0 -7,0 

VAHVUUS (+)  JA  HEIKKOUS (‐)  -5,5 0,5 -4,0 2,5 1,0 -3,0 5,0  

 

Tukipalvelujen kehittämistä on selvästikin pohdittu, eikä niiden aikaan saami-
nen pelota alan toimijoita. Jouni Marttinen (2004) on haastatellut Varsinais-
Suomen venealan yrittäjiä. Haastatellut yrittäjät ovat esittäneet alan tukipalve-
lujen perustamiseksi: 

• veneiden korjausta 
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• venekaiteiden valmistusta  
• päivystävää venelääkäriä 
• veneen nostopalvelua  
• veneenvuokrausta 
• huoltoyritystä  
• kuljetusten hoitamista 
• säilytystä 
• koulutusta. 

  
 

3.4. Teknologiamuutokset 

Raimo Sonninen Bella Veneet Oy:stä totesi veneseminaarin (2007) puheenvuo-
rossaan, että tulos tehdään vakiotuotteilla ja brändia kannatellaan uusilla mal-
leilla. Asiakas ja tuote on opittava ymmärtämään, ennen kuin brändia voidaan 
kehittää (kuvio 20). Tee lokaalisti, mutta ajattele globaalisti. 
 

 
 

Kuvio 20. Teknisen suunnittelun osa-alueet ja haasteet (Hentinen 2007). 

Paino- ja tilavuuslaskenta
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Päästövaatimukset
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Työvoiman hinta ja halvemmista tuotantomaista tuleva kilpailu tuovat paineita 
valmistuksen tehostamiselle. Nopeammat prosessiajat ja pienemmät työvoima-
kustannukset ovat tässä avaintekijöitä. Valmistussarjojen koko on edelleen kes-
keinen tekijä valmistustekniikka valittaessa. Toisaalta osassa veneteollisuutta 
itse laminaattiosien valmistus ei muodosta kustannusrakenteeltaan merkittävää 
osaa itse tuotteen synnystä, koska perinteinen matalan suorituskyvyn tuottei-
den ruiskulaminointi on edelleen halpa valmistustekniikka. Työvoiman saanti 
ja ympäristösäädökset voivat kuitenkin tulevaisuudessa vaikuttaa myös valmis-
tustekniikan valintaan. Ympäristöystävällisyys lujitemuovirakenteiden tuotan-
nossa on korostumassa vähäisemmän jätteen tai vapaasti ilmaan pääsevien ke-
mikaalipäästöjen vähentämisen muodossa. Tarkemmat, vähemmän jätettä tuot-
tavat, prosessit parantavat myös kannattavuutta raaka-ainesäästöjen syntymi-
sen vuoksi. (Hentinen 2007.) 

Tuotannon osalta menestymisen kysymys on siinä, osaammeko löytää tasapai-
non työvoimakustannusten ja pääomakustannusten välillä. Automaatio tehos-
taa tuotantoa, mutta sitoo pääomia ja toisaalta myös käsin tekeminen maksaa. 
Tuotanto voidaan siirtää edullisemman työvoiman maihin kuten Meksikoon tai 
Kiinaan, mutta logistiikka on silloin osattava järjestää, muuten katteet katoavat 
kuljetuksiin. (David Dwight, Brunswick 2007.) 

Brunswick on ratkaissut edellä mainitun ongelman siten, että se valmistaa alle 
20 jalkaiset veneet Meksikon Monterreyssä. Reynosan tehtaan tuotannosta 90% 
menee USA:n markkinoille ja loput muualle maailmaan latinalaiseen Amerik-
kaan, Eurooppaan ja Aasiaan. Reynosan tehtaalla valmistuu 50 venettä päiväs-
sä. Brunswicin tavoite on, että 60-70% kaikesta alihankinnasta tulisi paikallisesti 
Meksikosta. Yritys on laajentanut nopeasti paikallista toimittajakantaansa vuo-
den 2001 jälkeen. Tavoitteena on löytää 2008 yhteensä 27 alihankkijaa ja toimit-
tajaa. Brunswick ei pyri rakentamaan valmistusverkostoa, vaan kyse on suoras-
ta alihankinnasta. Yhdenkään toimittajan kokonaismyynti Brunswickille ei saa 
ylittää 40%. Alihankkijat ovat usein pieniä yrityksiä, joita Brunswick joutuu 
etukäteen rahoittamaan.  Brunswick joutuu myös holhoamaan toimittajiaan 
tekemällä toiminta- ja myyntisuunnitelmia. Brunswickin latinalaisen Amerikan 
tuotantopäällikön Jorge Valdesin mukaan tähän alihankintatoimittajien ”ennal-
ta ehkäisevään” koulutukseen kuluu paljon aikaa.  
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Venealan omilla osatoimittajilla on voimakas vaikutus veistämöiden tuotestra-
tegiaan.  Tästä on osoituksena esimerkiksi tarve "sopivasta peräpeilistä uudelle 
moottorille", tai rullapurjeiden kehitys mahdollistaen sluuppirikin käytön jopa 
yli 100-jalkaisissa veneissä.  Ennakkotiedot uusista, markkinoille tulevista tuot-
teista ovat siten tärkeitä tuotekehitykselle. Muista tuotteista ja rinnakkaisilta 
toimialoilta tulee painetta erityisesti mukavuuden ja mukavuusvarustuksen 
lisäämiseen. Kesämökkien tai asuntovaunujen varustetasoa edellytetään myös 
asuttavilta veneiltä. (Aspara ym. 2007.) 

Korkeamman suorituskyvyn tuotteissa tulevat paino, lujuus, jäykkyys, ja muo-
totarkkuus olennaisiksi tuotteen ominaisuuksiksi. Monien tuotteiden kovat 
pinnanlaatuvaatimukset asettavat yhä suurempia vaatimuksia muoteille ja 
valmistusteknisten muodonmuutosten hallinnalle. Investoinnit parempiin 
muotteihin ja valmistusprosessin lämpötilan tasaisuuden hallintaan saattavat-
kin tulla monissa tapauksissa kannattavaksi vaihtoehdoksi perinteisistä teknii-
koista seuraaville käsityövaltaisille jatkokäsittelyille sekä kalliille hylkykappa-
leille. Mittatarkemmat osat helpottavat ja nopeuttavat kokoonpanoa vähentä-
mällä osien sovitukseen vaadittua työaikaa.. Kokoonpanojen integroitu valmis-
tus noussee tärkeäksi kilpailutekijäksi. Tämä tarkoittaa, että jäykisteet, tankit, 
kellutusmateriaalit, eristeet, kiinnitykset ja vahvikkeet muodostetaan samalla 
kertaa (”One shot” –periaate). Integroimalla toimintoja ja vähentämällä niihin 
liittyviä valmistuksen vaiheita voidaan hyödyntää sinänsä yksittäisiltä inves-
toinneiltaan kalliimpia valmistustekniikoita. (Hentinen 2007.) 

Teknisten ominaisuuksien kehittämisessä on ollut nähtävissä kaksi pääasiallista 
kehityssuuntaa: 

• suorituskyvyn parantaminen: korkeampi huippunopeus ja koneteho, tai 
purjeveneissä luovikulma ja jäykkyys, ajo-ominaisuudet jne. 

• mukavuuden ja turvallisuuden lisääminen: parempi merikelpoisuus ja 
pehmeämpi kulku aallokossa, alhaisempi melutaso, sähkölaitteiden li-
sääntyminen (mittaristot, audio-video, jääkapit, mikroaaltouunit jne.) ja 
LVI-varustus (lämmin painevesi, suihku, lämmitys, ilmastointi). 
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Hentisen (2007) mukaan yksittäisiä kehittämisalueita ovat mm: 
 

• veneen modulaarisuus, muunneltavuus 
• ohjauspisteen informaatio- ja dimensioergonomia 
• bio- ja luonnonkuitukomposiitti-materiaalien hyödyntäminen 
• venemallien variointi samojen runkoplatformien päälle 
• ”faktinen” turvallisuus &/vs. turvallisuusimago 
• parraslinjan alapuolisen, mutta vesilinjan yläpuolisen alueen ulkonäön 

yksityiskohdat 
• hiilikuituseosten näkyville jättö/ jäljitelmien korvaus 
• ulkönäkö/ilme uusilla pinnoitemateriaaleilla tai tekstiileillä  
• radikaalimmin uudet muodot, mutta jatkumo perinteisiin säilyttäen 
• venevalmistuksen liiketoimintaympäristön muutosten vaikutus valmis-

tustekniikoiden valintaan 
• tulevaisuuden trendit rinnakkaisilla toimialoilla 
• muiden valmistusmenetelmien soveltaminen veneenrakennuksessa 
• melun ja värähtelyn vaimennus 
• ISO-standardien tehokas hyödyntäminen 
• kansainvälisen tiedon tehokas hyödyntäminen. 

Havaitut merkittävimmät teknologiamuutokset on koottu taulukkoon 10. Au-
tomaation ja digitaalitekniikan kehittymisen kautta laitteiden hinnat laskevat ja 
uusi valmistusteknologia saavuttaa myös venevalmistajat. Autoteollisuus on 
näyttänyt kehittymisen suunnan ja muut valmistavan teollisuuden alat seuraa-
vat vähitellen perässä. Nopeaa kehittymistä havainnollistaa se, että esimerkiksi 
Pohjanmaalla ei muutama vuosi sitten ollut ensimmäistäkään 3D-teknologiaa 
käyttävää muotin- ja mallinvalmistajaa, kun yrityksiä tänä päivänä on jo viisi. 
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 Taulukko 10. Venetoimialan heikkoudet ja vahvuudet suhteessa havaittuihin teknolo-

giamuutoksiin.  
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Halu kehittyä 1,6 1,8 1,6 1,4 1,2 2,2 1,6 11,0 

Osaavia ihmisiä 0,6 0,8 1,0 0,6 1,0 1,4 0,6 6,0 

Muutama hyvä esimerkkiyritys 0,6 1,0 1,2 1,6 2,0 1,8 1,8 10,0 

Vakaa toimintaympäristö 0,8 0,4 0,8 1,4 1,6 0,2 1,0 6,2 V
A
H
V
U
U
S 

Perusteknologiat kunnossa 1,6 0,4 0,8 0,4 1,2 1,2 1,4 7,0 

Toimiala on pieni -1,2 0,2 -1,0 -1,4 -1,6 -1,0 -1,6 -7,6 

Alihankintaketju on kehittymätön -1,6 -1,8 -2,2 -2,2 -1,6 -2,6 -2,0 -14,0 

Erikoistumista on vähän -2,0 -1,6 -2,2 -1,4 -1,4 -1,4 -2,0 -12,0 

Useimpien yritysten kannattavuus on 
heikko 

-2,0 -1,4 -1,4 -1,2 -2,2 -2,2 -2,2 -12,6 H
EI
K
K
O
U
S 

Uusia teknologioita ei osata hyödyntää 
 

-2,2 -1,8 -2,2 -2,2 -2,2 -1,8 -3,0 -15,4 

VAHVUUS (+)  JA  HEIKKOUS (‐)  -3,8 -2,0 -3,6 -3,0 -2,0 -2,2 -4,4  

 

Teknologian kehittyminen ja veneiden monimutkaistuminen ei sinänsä erityi-
sesti huoleta suomalaista venealan yrittäjää. 3-dimensionaalisesta suunnittelus-
ta ja valmistuksesta on jo saatu esimakua samoin kuin alipainelaminoinnista-
kin.  Enemmän yrityksiä huolettaa teknisen osaamisen ja osaavan työvoiman 
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löytyminen. Erikoistuminen ja yhteistyö saattaisi olla apu tähänkin ongelmaan, 
mutta toimialan asiantuntijoiden arvioiden mukaan erikoistumista on vielä lii-
an vähän ja alihankintaketju on kehittymätön. Vaikka yrityksillä on vahva halu 
kehittyä, osataan uusia teknologioita silti hyödyntää huonosti. Teknologiamuu-
toksia on kenties helpompi arvioida kuin vastaavia asiakas- ja markkinamuu-
toksia. Positiivisesti analyysissa näkyy toimijoiden voimakas halu kehittyä. Täs-
sä esimerkkiä näyttävät alan kärkiyritykset.  
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4. Toimialan yhteinen kehittäminen 
 

Asiakas-, markkina- ja teknologiamuutosten vaikutukset venetoimialaamme 
eivät tämän tutkimuksen tulosten perusteella ole mitenkään yllättäviä. Toimiala 
on kymmenen viime vuoden aikana kehittynyt avoimempaan ja yhteistyöky-
kyisempään suuntaan, mutta on vielä pitkän kehitysmatkan päässä metalli- ja 
elektroniikkateollisuuden verkostoista ja logistiikasta. Veneteollisuuden pienet 
sarjakoot panevat yrittäjät uudelleen miettimään asiakassegmentointiaan ja 
toimintastrategiaansa. Toimintaympäristön muutokset tulevat pakottamaan 
yritykset siihen. Jo tänä päivänä eräs kotimainen komponenttivalmistaja toimit-
taa Kaukoidän yrityksestään kansirakenteen osia suomalaisille valmistajille.  
Ongelmatonta toiminta ei kuitenkaan ole ollut. Jopa yhteisyrityksistä on käyty 
keskustelua. 

Veneteollisuus pystyy hyödyntämään soveltuvin osin myös muiden perinteis-
ten alojen yhteistyön ja kehittämisen kokemuksia. Kun vertaa aiemmin kuvattu-
ja muutoshavaintoja OECD:n 1998 julkistamaan tutkimukseen (OECD STI 1998: 
Revitalising Mature Industries), niin tavoitteet ovat edelleen lähes yhdenmu-
kaiset tässä tutkimuksessa esille tulleisiin havaintoihin.  

OECD:n tutkimuksessa teollisuuden yhteisen kehittämisen painopistealueita 
ovat: 

• tuottavuuden lisääminen 
• laadun parantaminen 
• henkilöstön osaamisvaatimusten merkittävä lisääminen 
• toiminnan integroituminen sekä asiakkaiden että toimittajien kesken 
• tuotannon joustava lisääminen (mm. ulkoistaminen) 
• pienempien yritysten roolin merkittävä kasvu. 

Tuotannon osalta muutostrendejä ovat: 

• tuotesuunnittelun arvoketjun hallinta 
• vastuu osakokonaisuuksista osatoimittajalle 
• varhaisten asiakastarpeiden analysointimenetelmät yleistyvät 
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• palvelut muodostuvat tärkeäksi osaksi tuotetta 
• käyttövarmuus, käytettävyys ja elinkaariajattelu tulevat investointi-

hyödykkeiden valintakriteereiksi. 

Tuotannon ja liiketoiminnan kehittymissuuntia ovat: 

• tuotannon verkostoituminen, kansainvälistyminen ja globaalin toimin-
nan lisääntyminen 

• verkkoutuminen kohdistuu entistä selkeämmin osaamisen ja kapasitee-
tin haltijoiden ympärille 

• tiedonsiirto- ja viestintäteknologiat kehittyvät voimakkaasti 
• ulkoistettujen toimintojen kokonaishallinta muodostuu avainkysymyk-

seksi 
• yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa 
• tuotannon läpimenoajat lyhenevät, myynti ohjaa tuotantoa 
• tieto ja palvelutoimintojen rooli vahvistuu 
• ympäristövaatimukset kiristyvät, kierrätettävyys ja päästörajoitukset on 

huomioitava tuotannon suunnittelussa. 

Keväällä 2007 toteutetun työpajaseminaarin tuloksena osallistujat kirjasivat tär-
keimmät alaa uudistavat ja kilpailukykyä parantavat toimenpiteet, joita ovat: 

• innovatiiviset, toimialaa uudistavat kilpailukykyiset tuote-, tuotanto- ja 
liiketoimintakonseptit 

• kannattavuuden parantaminen 
• tuottavuutta parantava tietotekniikan ja automaation hyödyntäminen  
• toimintaa tukevien palvelujen ja liiketoimintojen kehittäminen 
• globaalit markkinaselvitykset ja trendianalyysit 
• aistiergonomian ml. muotoilun vahvempi käyttö 
• poikkiteknologiset oivallukset 
• yhteistyö, erikoistuminen ja parhaan osaamisen käyttöön otto. 

Nämä venealan toimijoiden (2007) kirjaamat kehittämiskohteet ovat edelleen 
lähes samat kuin OECD:n (1998) tutkimuksessa mainitut. Tämä todistaa vene-
teollisuuden seuraavan kehittyneempää ja kilpailulle alttiimpaa teollisuutta. 
Veneohjelman toimenpiteiden kannalta tämä puoltaa yhteisten benchmarking-
työn ja factfinding-tutustumisten hyödyllisyyttä koettujen toimintamallien ver-
tailussa 
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Alihankkijat, osatoimittajat, systeemitoimittajat tai partnerit mahdollistavat ve-
nevalmistajien kannattavan toiminnan. Toimialan luonne on menossa vahvasti 
erikoistumisen suuntaan ja kaiken osaaville yrityksille on tilaa varsin vähän 
tulevaisuudessa. Tavoitteena on kaikkia osapuolia kannustava partneroitumi-
nen ja yritysten erikoisosaamisten kehittäminen. Samalla on pidettävä huoli 
siitä, että erikoisosaaminen on hyödynnettävissä myös muissa kuin venealan 
yrityksissä ja että erityisosaaminen edustaa globaalitasolla alansa kärkeä. 

Kevään 2007 veneseminaarien työpajoissa venealan yrittäjät ja toimijat luetteli-
vat toimialan merkittävimmät kehittämiskohteet, jotka ryhmiteltiin työpajavai-
heen keskustelun pohjalta  kuvion 21 mindmap –muotoon. Liitteessä 3 on esi-
tetty mindmap –kuvio täydellisenä. Kehittämisalueet voidaan edelleen jaotella 
seuraaviin ryhmiin: 

A. Liiketoiminnan kehittäminen, erikoistuminen, markkinointi, verkottu-

minen 

B. Tuotekehitys, ergonomia, konseptit ja 3D 

C. Tuotanto, materiaalit ja injektiomenetelmät 

D. Ympäristö 

E. Työvoima 

On merkille pantavaa, että pääosa työpajojen tuloksista käsittelee jossain mää-
rin itse liiketoiminnan toteuttamisen kehittämistä. Liiketoiminnan kehittämisen 
tarve tiedostetaan, mutta sen toteuttamisen keinoja vielä etsitään. Kehittämisen 
painopiste on selvästi muuttunut kymmenen viime vuoden aikana. Ympäristö-
asiat ja osaava työvoima ovat ensi kertaa näin vahvasti esillä. 
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Kuvio 21. Näkymä venealan kehittämistarpeen osa-alueista ryhmiteltynä pää-Kuvio 21. Näkymä venealan kehittämistarpeen osa-alueista ryhmiteltynä pää-
otsikoiden alle (Stratox, Ketek 2007). 
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Venealan yhteistyön laajempi kehittäminen käynnistyi Nautorin aloitteesta jo 
vuonna 1998. Nautorin tavoitteena oli tuotannon osittainen ulkoistaminen ja 
alihankintojen lisääminen. Yhteiseen kehittämiseen mukaan lähteneet n. 20 yri-
tystä uskoivat hyötyvänsä erikoistumisesta ja alihankintatyönsä kasvattamises-
ta. Nautorin alihankkijoiksi pääseminen tai alihankintojen kasvattaminen kiin-
nostivat useimpia mukana olevia yrityksiä. Seudun yrittäjäyhdistysten, liittojen 
ja julkisten rahoittajien mielestä yhteistoiminnalla näytti olevan myös työlli-
syyttä parantava vaikutus. Riittävän alihankinnan lisäämisen ja ulkoistamisen 
kautta pyrittiin synnyttämään uutta yritystoimintaa korvaamaan tuontia. Pe-
rusperiaatteena oli, että erikoistunut, useita toimialoja palveleva alihankintayri-
tys ei ole niin suhdanneherkkä kuin perinteinen alihankintayritys. Nautorin 
rakentama yhteistyöverkko edellytti mukana olevilta jäseniltään sitoutumista 
tuotantokustannusten vuosittaiseen leikkaamiseen. Yhteistyöverkko ei kuiten-
kaan toiminut odotetusti, sillä verkon jäsenet olivat haluttomia investoimaan 
tuotantokustannuksia alentavaan valmistustekniikkaan. Nautorin pilotoimaa 
verkostorakentamista ja sen ongelmia voidaan arvioida seuraavien tutkimusten 
näkökulmasta. 

Varamäki, Pihkala, Vesalainen & Järvenpää (2004) ovat kuvanneet vastaavaa 
kärkiyritysten merkitystä verkostojen syntymisessä. Heidän mukaan kahden 
organisaation välinen suhde voidaan nähdä yhtenä verkostojen rakentumisen 
ydinelementtinä. Verkostojen voidaan katsoa muodostuvan näiden välisten 
suhteiden kautta, jolloin ohuet, satunnaiset, lyhytkestoiset ja pelkästään hinta-
kilpailuun perustuvat liikesuhteet kuvastavat markkinatalouden toimintaa ja 
vastaavasti pitkälle kehittyneet suhteet kuvastavat verkostotalouden toimintaa. 
Toimittaja- ja alihankintaverkostot muodostuvat usein niin sanottujen ydin- tai 
kärkiyritysten ympärille. Verkostoissa tai jalostusarvoa tuottavissa ketjuissa on 
aina liiketoimintaa luovia yksiköitä, joiden kautta muu verkoston resurssipää-
oma työllistyy tai tulee asianmukaiseen käyttöön. Innovatiivisuutta esiintyy 
toki muuallakin verkostoissa, mutta näissä kärkiyrityksissä se on intensiivi-
sempää ja erityisesti uutta liiketoimintaa luovaa. Tällaisten kärkiyritysten stra-
tegia ja päätökset toimintamallistaan (vrt. ansaintamalli) vaikuttavat ratkaise-
vasti siihen, minkälaiseksi muodostuu niiden verkosto. Tässä viimeaikainen 
niin sanottu resurssiperustaisen strategian liikkeenjohdollinen suuntaus on val-
lannut alaa ja on johtanut siihen, että kärkiyritykset ovat keskittäneet resursse-
jaan tiettyihin toimintoihin ja tällä tavoin terävöittäneet omaa ansaintamalliaan 
ja etsineet itselleen omasta mielestään edullisimman paikan arvoketjusta. Usein 
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tällainen keskittyminen kohdistuu T&K -toiminnan, markkinoinnin, kokoonpa-
non tai projektoinnin osa-alueille. Yrityksistä tulee tutkimusintensiivisempiä, 
markkina-intensiivisempiä tai muuhun toiminnan kulmakiveen suuntautuvia. 
Tästä kehityksestä johtuen syntyy näiden yritysten ympärille joko ulkoistami-
sen tai uusien tarpeiden kautta runsaasti tilaisuuksia toimittajayrityksille.  

Kärkiyritykset määrittelevät ja luokittelevat toimittajiaan eri tasoille. Tyypillisiä 
ovat kahden tai kolmen tasoiset luokittelut. ”Strategiset partnerit”, ”verkosto-
toimittajat” ja ”kilpailutettavat” on tyyppiesimerkki tällaisesta luokittelusta, 
joka kuvastaa sitä, että kärkiyrityksen ympärillä on erilaisia sitä lähellä ja kau-
empana olevia yritysten kehiä. Verkostoitumisen intensiteetti, eli kahdenvälisen 
suhteen kehittyneisyys, kasvaa lähestyttäessä kärkiyrityksen strategista verkos-
toa. Yritysten välinen suhde määritellään sen mukaan, kuinka laajoja toimituk-
sia toimittaja asiakkaalle suorittaa ja millä tavoin se on mukana asiakkaan tuo-
teprosessissa. Suuntaus on selkeästi se, että päähankkijat haluavat vähentää 
suorien alihankkijoidensa määrää ja ostaa entistä vähemmältä toimittajajoukol-
ta entistä isompia kokonaisuuksia. Alihankkijoiden itsensä tehtävä on muodos-
taa muiden pk-yritysten kanssa monenkeskisiä yhteistyöryhmiä, jotta ne pysty-
vät tarjoamaan riittävän laajoja kokonaisuuksia. (Vesalainen 2002). 

Kumppanuusyhteistyön osapuolten on siis ajateltava yhteistyötä sekä itseään 
sopivassa suhteessa. Pelkkä oman hyödyn maksimaalinen tavoittelu ja ulosmit-
taaminen on opportunistista käyttäytymistä, joka johtaa luottamuksen mene-
tykseen ja yhteistyön vaikeutumiseen. Systeemissä on paljon monenvälisiä riip-
puvuussuhteita, joissa kaikki osapuolet hyötyvät toisistaan tasapuolisesti. In-
novatiivinen systeemi muodostuu vain sellaisten toimijoiden välille, joita yhdis-
tää aito ja positiivinen riippuvuussuhde. Ilman keskinäistä riippuvuutta sys-
teemiin ei voi muodostua tarpeeksi intensiteettiä, että toimijat vaivautuisivat 
tosissaan panostamaan ja kantamaan vastuuta siitä, että yhdessä saavutetaan 
tuloksia. (Ståhle ym 2002.) 

Toimiva kumppanuussuhde syntyy silloin kun osapuolet ovat aidosti riippu-
vaisia toistensa toiminnasta. Puhutaan kaksoisriippuvuudesta jolle olennaista 
on, että molemmat osapuolet tarvitsevat toinen toisiaan hyödyn saamiseksi ja 
että molemmat tiedostavat ja tunnustavat keskinäisen riippuvuuden hyödyn 
tuottamiseksi. Kumppanuuteen ei kannata ryhtyä, jos riippuvuus ei ole aito – 
eli toinen hyötyy ja toinen ei. Samoin kumppanuus kannattaa jättää sikseen, jos 
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ei olla valmiita tunnustamaan omaa riippuvuutta toisesta. (Ståhle & Laento 
2000.) 

Yritykset voivat hyödyntää yhteistyötä ulkoisten muutosten voittamiseen ja 
omaan uusiutumiseen. Kehittämisprojektien kautta luottamus kotimaiseen tai 
ulkomaiseen kumppaniin kypsyy kenties luontevimmin. Tällaisia kehittämisyh-
teistyömalleja on kahdentyyppisiä. Horisontaalisessa yhteistyössä yritykset 
painivat kaikille yhteisen ongelman kanssa. Tyypillinen horisontaalisen yhteis-
työn esimerkkinä ovat yo. taulukossa tiedon- ja työvoiman hankinnan, teknolo-
gian ja liikkeenjohdon osaamisen yhteiset projektit. Vertikaalisissa hankkeissa 
yritykset tyypillisesti pyrkivät koko tuotantoketjunsa virittämiseen. Uusien 
markkinoiden haltuun otto, asiakastarpeiden analysointi ja niihin reagointi sekä 
tietotekniikan hyödyntäminen valmistusketjussa ovat tässä vertikaalisen yhteis-
työn kohteita.  

Yhteistyömuodoista kehittämisrengas, yhteistyörengas ja projektiryhmä edus-
tavat horisontaalisen ja vertikaalisen kehittämisen malleja. Yhteisyksikkö, joint 
venture, fuusio, virtuaaliyritys ja töiden ulkoistaminen saattavat toimia yhteis-
työn toteuttamisen ratkaisumallina uudessa toimintaympäristössä ja tilanteessa. 
On huomattava, että vain harvoissa tapauksissa yhdessä toimiminen on epä-
suotuisampaa kuin yksin tekeminen. 

 

4.1. Liiketoiminnan yhteinen kehittäminen 

Venealan suuntaa näyttäneet veturiyritykset ovat rakentaneet tuotteistaan kan-
sainvälisen merkkituotteen tukeutuen itse hallitsemaansa toimintakonseptiin, 
jossa ulkopuolisten ja erityisesti paikallisten sopimusvalmistajien osuus on ollut 
vähäinen ja suhdanteiden mukaan voimakkaasti vaihteleva. Yritysten keskinäi-
sen yhteistyön kehittyminen ei ole ollut ongelmatonta. Yksittäisen sopimus-
valmistajaksi pystyvän yrityksen kannalta sitoutuminen päähankkijaan on ollut 
useista syistä vaikeaa. Syinä mainitaan toisaalta avainyritysten tilausten riittä-
mätön volyymi investointeihin ja kannattavaan toimintaan ja toisaalta puuttu-
vat resurssit löytää tarvittava volyymi muualta. Myös avainyritysten osittain 
kesken jääneen omien tavoitteiden ja resurssien keskittämisen selvittämisen 
lisäksi ongelmaksi on koettu sopimusvalmistajien vähäinen kansainvälisen kus-
tannustason tuntemus ja kustannuslaskennan kehittymättömyys.  
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Ydinprosessien tunnistaminen on ensimmäinen askel liiketoimintaprosessien 
uudelleensuunnittelussa (kuvio 22). Ydintoimintaprosessit koostuvat kaikista 
yrityksen ja sen sidosryhmien toimintoketjuista, jotka alkavat asiakkaiden tar-
peista ja päätyvät niiden tyydyttämiseen.  Ydinprosessi toteuttaa yrityksen kes-
keisiä strategisia tavoitteita. Ydinprosessit koostuvat toiminnoista, jotka ovat 
tuotteen jalostusarvon lisäämiseksi välttämättömiä. Liiketoimintaprosessien 
uudelleensuunnittelun pyrkimyksenä on löytää laajoja ja kattavia prosesseja 
yritysten toiminnassa. Ydinprosessien määrittelyn on perustuttava kilpailuky-
vyn kannalta olennaisiin alueisiin. Kaikki asiakkaalle tuotettuun jalostusarvoon 
vaikuttavat toiminnot on otettava huomioon. Nämä toiminnot voivat sisältää 
myös alihankkijan toimintoja.  
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Kuvio 22. Veneenrakennuksen strategiset toiminnot.  

 

Venevalmistuksen historiallinen perimä nojaa edelleenkin vahvasti työvaltai-
suuteen. Korkea laatutaso yhdistetään hyvään käsityötaitoon. Käsityön hinta on 
noussut Suomessa kilpailumaita nopeammin. Tämä johtaa siihen, että vain au-
tomatisoitu sarjavalmistus jää kannattavaksi. Suurimmat valmistajat ovat tietoi-
sesti pyrkineet erottumaan markkinoilla korkealla laadulla ja räätälöidyillä 
huipputuotteilla. Pienempien erityisesti purjeveneiden tuotannossa ei olla kil-
pailukykyisiä. Erikoistuminen ja pyrkiminen suurempiin kokoluokkiin on tuotu 
esille jo 1988 valmistuneessa tutkimuksessa Veneteollisuuden teknologiset haasteet 
ja mahdollisuudet.  Tutkimuksessa todetaan myös veneteollisuuden siirtyvän 
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ennen pitkää työvaltaisuudesta materiaalivaltaisuuteen, sillä vaihtoehtoa ei ole. 
Alan yritykset ovat sellaisen kilpailutilanteen edessä, jossa USA tuo markkinoil-
le halvan hinnan ja suurten tuotantosarjojen veneitä. Italialaisten myyntivalttina 
on designin ja laadun tuoma uusi käyttäjäystävällinen kilpailuasetelma. Kau-
koidän valmistajilla on kasvuhalua Euroopan tuottoisille markkinoille. Tun-
nusomaista markkinoiden tulevalle kehittymiselle ja kuluttajien vaatimuksille 
vastaisuudessa onkin niiden yhä heikompi ennustettavuus. Mitä tarkempia 
markkina- ja kulutusluokkia pystytään profiloimaan, sitä suurempia ovat luo-
kitteluvirheet ja sitä huonompia ovat tulokset. Vain rakentamalla joustava, ku-
luttajien yksilöllisten toivomusten pitkälle huomioiva tuotantomalli, pystytään 
vastaamaan käyttäjien tarpeisiin ja toivomuksiin ja saavuttamaan todellista kil-
pailukykyä. Veneteollisuuden tulisi pystyä vastaamaan samanaikaisesti kah-
teen ristiriitaiseen haasteeseen: hintakilpailukyvyn kehittämiseen ja yksilöllis-
ten tuotteiden tarjoamiseen. Suuremmat yritykset kenties pääsevät tavoittee-
seen yksinkin, mutta pieniltä yrityksiltä tavoitteeseen pääsy vaatii yhteistä 
ponnistusta. 

Kansainvälisen kilpailun kiristyessä kilpailukyvyn ylläpitämisen haaste kasvaa. 
Kilpailukyvyksi voidaan määritellä taito vastata markkinoiden 
asiakastarpeeseen nopeasti ja joustavasti tuotteella tai palvelulla, jonka 
ominaisuudet, laatu ja hinta ovat oikeat.  

Venealan kilpailukyvyn kehittämisen panostuskohteita ovat ensisijaisesti 
uuden teknologian tuomat mahdollisuudet tuotteissa, tuotannossa ja 
palveluissa. Parempaan kilpailukykyyn pyritään verkottumalla, erikoistumalla 
ja uusien innovatiivisten liiketoimintakonseptien kautta. Tuottavuus on 
kannattavuuden ja kokonaiskilpailukyvyn tärkein osatekijä. Kannattavuus taas 
paljastaa osaamisen tason. 

Venetoimialan kilpailukykyä olisikin lisättävä teknologisen osaamisen, 
suunnittelu- ja muotoiluosaamisen sekä palvelu- ja liiketoimintaosaamisen 
alueella. Modulointia ja standardeja pitäisi hyödyntää tehokkaammin ja alan 
imagoa kehittää edelleen trendit, turvallisuus ja ympäristömyönteisyys 
huomioiden. Pääosa venetoimialan yrityskannasta on pieniä pk-yrityksiä, 
joiden yksittäiset kehittämisresurssit ovat rajalliset. Kuten aikaisemmin 
todettiin, pyritään yhteistyöllä parempaan tuottavuuteen. Yleisimmin seuratta-
vat osatuottavuudet ovat työn tuottavuus, pääoman tuottavuus, materiaalin 
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tuottavuus ja energian tuottavuus. Yhteistyötä lisäämällä voidaan nopeimmin 
vaikuttaa työn tuottavuuteen. Tuottavuutta voidaan mitata rahayksiköillä tai 
fyysisillä yksiköillä kuten tuotteilla, työtunneilla ja henkilömäärillä. Käytännös-
sä fyysisillä yksiköillä mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa ja niiden ver-
tailu on epätarkkaa. Suurimpina tuottavuuden pullonkauloina yritykset pitävät 
heikkoa toimintastrategiaa, markkinointia, myyntiä sekä työn ja laadun tuotta-
vuutta. Tehdäänkö kalliisti ylilaatua, josta asiakas ei ole valmis maksamaan? 
Vai tehdäänkö korkeaa laatua liian pitkälle käsityönä vanhoin menetelmin?  

Jo kaksikymmentä vuotta sitten Pirnes, Hentinen, Holm, Hellstrand ja Mankki 
(1988) toteavat, että kehittyneellä tekniikalla voidaan oleellisesti parantaa alan 
kannattavuutta ja erityisesti sijoitetun pääoman tuottavuutta. Tekijöiden mie-
lestä pienten ja keskisuurten valmistajien kilpailuedellytykset paranevat suur-
ten yritysten imussa. Alan avainyritykset ovat erilaisuudestaan huolimatta ha-
lukkaita lisäämään tuottavuuttaan yhteistyön keinoin. Venealan kehittäminen 
klusteriksi nähdään yhtenä keinona sitoa yhteen usealla taholla virinneitä kehit-
tämistoiveita ja –hankkeita.  

Toimivat klusterit ovat syntyneet kun alan merkittävät valmistajat ovat määri-
telleet omat strategiset toiminnot, keskittyneet niihin ja antaneet muut toimin-
not niihin erikoistuneiden yritysten, sopimusvalmistajien ja alihankkijoiden 
vastuulle. Liikkeellepanevana voimana klusterin kehittymisessä on sen tuoma 
toimintojen, mm. valmistusketjun, kannattavuuden ja joustavuuden parantu-
minen. Toimiminen sopimustoimittajana klusterin toimitusketjussa asettaa yri-
tyksille kovia vaatimuksia. Niiden on pystyttävä voittamaan muut, myös kan-
sainväliset kilpailijansa laadullisesti ja hinnallisesti, koska klusterin avainyri-
tykset toimivat globaalisti ja ostavat tuotteita kansainväliseen hintaan. Toimin-
tansa kannattavuuden takaamiseksi myös sopimusvalmistajien on pystyttävä 
taloudellisesti kannattavaan volyymiin ja myymään tuotteitaan sekä palvelu-
jaan klusterin ulkopuolelle.  

Veneklusterin kehittymistä on onnistuttu nopeuttamaan toimenpitein, jotka 
ovat rohkaisseet erityisesti pienempiä yrityksiä sitoutumaan klusteriin. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat klusterin keskeisiin kehittämiskohteisiin mm. yhteistyöedel-
lytyksien parantamiseen suuntautuneet useamman yrityksen kehityshankkeet 
tai niihin keskittyvän kehittämiskeskuksen perustaminen. 



 114

Venealan yritysten jalostusketjuissa huomio kohdistuu sellaisten osien kehittä-
miseen, joita ulkoistamalla tai yhdistämällä voidaan merkittävästi parantaa yri-
tysten kilpailukykyä. esim. lyhentää tuotannon läpimenoaikoja. Sopimusval-
mistajiksi kehitettäville yrityksille toimet kohdistuvat tarvittavan kilpailukyvyn 
hankkimiseen toimia veneklusterin sopimusvalmistajana. Yritysten tulisi pys-
tyä luomaan kannattavaan toimintaan tarvittavat edellytykset mm. myymällä 
tuotteita ja palveluksia myös venealasta riippumattomille toimialoille. Yritykset 
ovat esittäneet olevansa kiinnostuneita joko yhdessä tai erikseen kehittämään: 

• pienosien laminointia 
• muottien ja mallien valmistusta 
• puuosien pintakäsittely ja työstöä 
• venealan metallityötä 
• asennuksia 
• rakennesuunnittelua 
• sähkötyötä. 

Alan pitkään jatkunut korkeasuhdanne on johtanut siihen, että yritykset eivät 
itse ehdi valmistaa muotteja riittävän nopeasti. Tämä on yhdessä 3D-
teknologian kanssa tehnyt mahdolliseksi keskitetyn muotin- ja mallinvalmis-
tuksen. Suomeen on perustettu jo useita tähän teknologiaan erikoistuneita yri-
tyksiä.  Samanaikaisesti ovat myös materiaalit ja tuotantotavat kehittyneet. 
Alalla on kuitenkin tilaa uusille yrittäjille.  

Veneyrityksissä käytetään laminoituja pienosia jotka laminoidaan joko käsin tai 
ruiskuttamalla. Vaikka raaka-aineet ja käytetyt valmistusmenetelmät eroavat 
toisistaan, voidaan keskitetyllä valmistuksella saavuttaa rationalisointietuja, 
jotka ovat merkittäviä. Myös mahdollisten uusien teknologioiden käyttöönotto 
voisi keskitetyssä yksikössä toteutua nopeammin mm. töiden nopeamman tois-
tuvuuden vuoksi. Tyypillisiä tällaisia tuotteita ovat pienosat kuten luukut. 

Myös sisustuksissa käytettävät raaka-aineet ja valmistusmenetelmät eroavat 
vain hieman toisistaan. Pintakäsittelyn keskittämisellä voidaan saavuttaa ratio-
nalisointietuja, jotka saattavat olla merkittäviä. Tähän ydinosaamisalueeseen 
keskittyvä yritys pystyisi palvelemaan myös muita toimialoja esimerkiksi huo-
nekalu- ja ajoneuvoteollisuutta. 
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Taulukossa 11 on havainnollistettu yleisimpien yhteistyömallien käyttökelpoi-
suutta tutkielmassa havaittujen ja merkittävimpien asiakas-, markkina- ja tek-
nologiamuutosten tapauksissa. Taulukkoon on tekstimuotoisesti koottu kah-
deksan sellaista tutkielmassa havaittua toimialaympäristön muutosta, joihin 
venealamme on heikoimmin valmistautunut. Innostavaa on se, että lähes kaikki 
yhteistyön muodot ovat muutostilanteissa käyttökelpoisia ja yksin toimimista 
edullisempia kehittämisympäristöjä. Asiakaspinnassa, markkinoilla ja teknolo-
gioissa tapahtuvat muutokset on siis helpompi kohdata yhdessä. karkeasti voisi 
väittää, että muutostilanteen haltuun otto ei voi epäonnistua, valitsipa minkä 
yhteistyömuodon hyvänsä. Eri yhteistyömallien soveltuvuudessa muutoksen 
hallintaan on toki eroja. Näitä eroja on pyritty havainnollistamaan värein.  

 

Taulukko 11. Yleisimpien yhteistyömuotojen soveltuvuus  muutostilanteessa (vih-

reä=erinomainen, keltainen=hyvä, punainen=sopiva joissakin tapauksissa). 
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Muutosten haltuunoton mallintaminen eri yhteistyön keinoin on tässä vain 
suuntaa antava.   Yhdessä toimimista puoltaa lisäksi se, että yhteistyön keinoin: 

• yritykset käynnistävät kehittämishankkeita ja saavat niiden avulla uutta 
osaamista, parantavat kilpailukykyä ja laajentavat tärkeää verkostoaan 

• yritysten kannattavuus, tuottavuus ja työolosuhteet paranevat 
• alihankkijoiden verkosto kehittyy ja kasvaa globaalille laatutasolle 
• yritysten kyky keskittyä omaan ydinosaamiseensa paranee 
• työpaikkojen lukumäärä kasvaa  
• julkisuuskuva toimialasta tai yrityksistä paranee. 

 

Edellä esiteltyihin toimittajaverkostoihin voi kehittyä myös monenkeskistä ja 
horisontaalisuuntaista yhteistyötä. Murto-Koivisto & Vesalainen (1995) esittävät 
yleisimpien yhteistyön perusmallien käytön hyötyjä. Monenkeskisen yritysyh-
teistyön perusmalleina esitetään kuviossa 23 viisi erilaista tapaa harjoittaa yri-
tysten välistä yhteistyötä. Perusmalleista voidaan johtaa lisäksi erilaisia perus-
mallin variaatioita. Kuviossa perusmallit on asetettu järjestykseen tavoitetasol-
taan alimmasta korkeimpaan (vasemmalta oikealle). Samalla on nostettu esiin 
ne hyödyt, joita eri yhteistyöhankkeiden kautta voi syntyä. Huomionarvoista 
on se, että liikuttaessa kohti korkeamman tavoitetason yhteistyöhankkeita 
mahdolliset hyödyt ovat moninaiset verrattuna alemman tavoitetason hankkei-
siin. Liikuttaessa vasemmalta oikealle myös yhteistyön formaalisuus kasvaa. 
Löyhä yhteistyö perustuu yleensä suullisiin sopimuksiin, yhteistyön tiivistyessä 
tehdään kirjalliset sopimukset, ja intensiivisimmissä yhteistyön malleissa yh-
teistyö pohjautuu yleensä erilaisiin yritysjärjestelyihin. Yhteistyön kehittyminen 
on jatkuva prosessi. Yhteistyö voi käynnistyä esimerkiksi kehittämisrenkaana ja 
kehittyä tarpeen mukaan kohti tavoitetasoltaan vaativampia muotoja.  
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Kuvio 23. Pk-yritysyhteistyön monenkeskisiä malleja (Murto-Koivisto ja Vesalainen 

1995). 

Toimialan uudistamisen haasteena on löytää keinoja vanhan toimintakulttuurin 
murtamiseksi verkostomaisempaan suuntaan. Vaikka yhteistyössä toimimisen 
edut näyttävät muutostilanteessa olevan kiistattomat, ei toimialaa voi pakottaa 
yhteistyöhön. Yhteistyön käynnistämisen siemenenä voisi toimia esimerkiksi 
tuotekehityksen tukirahoituksen verkottumisehto, jossa rahoitetaan ainoastaan 
yhteistyössä tehtävää yritysten välistä kehittämistä. Yrityksiä voidaan aktivoida 
yhteistyöprojekteihin myös ohjelmatoiminnan seminaarien ja koulutuksien 
avulla. Eräänä ratkaisuna venetoimialan verkostoitumisen käynnistämiseen 
saattaisi olla metalliteollisuudesta tuttu excellence club–toiminta.  

Vesalainen (1996) on kuvannut excellence club:a alueellisen yrityskentän tai 
tietyn alan huippuosaajien kerhoksi, jonka jäsenet valitaan ulkopuolisen toi-
mesta. Valintakriteerien tulee olla sen verran tiukat, että syntyy kuva todellisten 
huippuosaajien kerhosta. Jos yritysvalinnassa vielä onnistutaan niin, että ryh-
mään saadaan sopivasti toisiaan täydentäviä yrityksiä, voi klubin toiminta joh-
taa vilkkaaseen yhteistoimintaan. Tässä mallissa on olennaista se, että ryhmän 
sisällä voi muodostua mitä erilaisimpia yhteistyöhankkeita (kehittämisrenkaita, 
yhteistyörenkaita, projektiryhmiä ja jopa yhteisyrityksiä). Kaikkien klubiin kuu-
luvien yritysten ei ole tarkoituskaan olla mukana kaikissa hankkeissa vaan ti-
lanteen mukaan eri hankkeisiin lähtevät ne, joille kyseinen hanke parhaiten so-
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pii. Klubi toimii tavallaan ydinosaajien sisäisenä poolina, josta yhteistyöhaluk-
kaat verkostoyrittäjät voivat löytää tarvitsemiaan yhteistyökumppaneita. 

Tässä yhteistyömuodossa, samoin kuin yhteisyksikön perusversiossakin en-
simmäinen tavoite on resurssipohjaltaan monipuolisen ja tasokkaan ryhmän 
kokoaminen. Oletuksena on se, että yhteen saatettuna tällainen resurssimassa 
saa aktiivisten toimijoiden kautta aikaan mitä erilaisempia liiketoiminnallisia 
yhteishankkeita. Näin ollen yhteistyön varsinaiset tavoitteet voivat olla mitä 
tahansa benchmarkingin, yhteistyöryhmätoiminnan, projektiryhmien ja yhteis-
yritysten muotoon saatettujen hankkeiden kautta tavoiteltavia hyötyjä. Yritys-
ten saamat hyödyt voivat vaihdella huomattavastikin ryhmän sisällä riippuen 
siitä, miten haluttu yhteistyökumppani yritys on. (Vesalainen 1996.) 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielma on pyrkinyt valottamaan suomalaisen venetoimialan kehittymistä, 
nykytilaa ja alaan kohdistuvia ulkoisia muutoksia. Kohteena ovat olleet globaa-
lit asiakas-, markkina- ja teknologiamuutokset. Osa muutoksista on jo nyt sel-
västi tunnistettavissa ja niihin voidaan yhteisin toimin vastata. Teknologiamuu-
tokset ovat näistä helpommin seurattavissa ja käsitettävissä. Markkina- ja asia-
kasmuutoksiin sitä vastoin sisältyy lukemattomia epävarmuustekijöitä. Yhtei-
sen kehittämisen sisällön ja tavan valinta on kunkin yrityksen ja toimijan itse 
päätettävä. Tutkielma tuo tämän hetkisen näkökulman ja avun tuohon valin-
taan, mutta vasta myöhemmin voidaan todeta, ovatko päätelmät olleet oikeita. 
Tutkielman perusteella on myös helppo todeta kotimarkkinoiden katoaminen. 
Yritysten on haettava tulos kauempaa ja uusin keinoin. Vaihtoehtokeinoja tälle 
tuloksen tekemiselle tulee olemaan varmasti muitakin kuin tässä mainitut yh-
teistyön mallit. Kenties pienen maan veneteollisuuden pelastaa korkea laatu ja 
kapea tarkoin kohdistettu asiakassegmentti. Myös innovatiivisuudella voi pär-
jätä. Tästä on mainiona esimerkkinä Baltic Yachts Oy:n oivallus ottaa asiakas 
mukaan suunnittelu- ja rakentamisprosessiin. Rakentaminen voi miljonäärille 
olla suurempi elämys kuin itse purjehdus.   

Tutkielma on nostanut esiin joitakin yhdessä tekemisen tapoja ja mahdollisuuk-
sia ja pyrkinyt vertailemaan niitä vasten globaaleja muutoksia. Samalla on esi-
merkein ja keinoin haluttu ravistaa alaa uusiutumaan. Yhteistyö on selvästi yk-
sin tekemistä edullisempaa. Historian taakka on kuitenkin painava. On tunnet-
tua, että yrityksillä ei ole ollut aikaa eikä resursseja kehittämistoimintaan kun 
he vuosi toisensa jälkeen suhdannevaihtelujen aallokossa ovat joutuneet keskit-
tymään eloonjäämiseen. Tämä perinne on valitettavasti edelleen voimassa.  Jo 
vuonna 1998 alkanut alan noususuhdanne on joka vuosi kasvattanut kysyntää 
sekä koti-, että vientimarkkinoilla. Parantunut kysyntä on heijastunut nopeasti 
tuotantoon ja ilmennyt riittämättömänä valmistuskapasiteettina. Alan yritykset 
ovat pieniä ja niiden resurssit tuotannon kehittämiseen ovat vähäiset. Nou-
susuhdanteen aikana ei ole aikaa kehittää valmistusta ja vastaavasti matalasuh-
danteen aikana pula on rahasta.  Johtaako siis markkinoiden muutospaine yri-
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tysten fuusioitumiseen suuremmiksi yksiköiksi? Kehittyvässä kilpailutilantees-
sa se saattaa olla todennäköinen eloon jäämisen kehityssuunta. 

Tällä hetkellä venealalla yhteistyön ja alihankinnan kysyntä ja tarjonta eivät 
kohtaa. Kaikilla yrityksillä on vaikeuksia saada ostettua riittävästi alihankinta-
työtä. Valmistusprosesseihin halutaan parempaa suunnittelua ja tehoa, mutta ei 
tiedetä miten lähteä liikkeelle. Lisäksi ollaan sitä mieltä, että on vaikea tuoda 
uutta teknologiaa ja nostaa tehokkuutta kun sarjat ovat pieniä. Kansainväliset 
suurvalmistajat muovaavat hinnoittelullaan hintatason. Yritykset tiedostavat, 
että hintaeroja ei voi paikata suurella käsityön osuudella, vaan tehokkuuspai-
neen alle joutuu koko tuotantoketju. Ratkaisu tähän saattaisi olla se, että vene-
veistämöt pitemmällä tähtäimellä kehittyisivät kokoonpanotehtaiksi, jotka loi-
sivat ympärilleen järjestelmätoimittajien verkoston. Yhteistyön osapuolista 
näyttäisi kuitenkin tämän hetken korkean kysynnän aikana olevan pulaa.  

Rahalliset resurssit ja pätevän työvoiman niukkuus estävät uusien ideoiden to-
teuttamisen. Pulaa on myös niistä rohkeista yrittäjistä, jotka uskaltavat panostaa 
täysin neitseellisiin liikeideoihin. Kärkiyrityksille jää silloin vastuu alihankinta-
toiminnan, uusien yritysten ja yhteistyön synnyttämisessä. Kärkiyritysten valin-
toihin onneksi myös luotetaan. Kenties kehittämisen pääpaino olisi suunnattava 
juuri avainyritysten valmistusketjuun liittyvän verkottumisen kehittämiseen, 
sillä näillä yrityksillä on hankkeisiin tarvittavat resurssit ja siten parhaat val-
miudet hyödyntää käynnistettäviä hankkeita. Tällaisia veturiyritysten hallin-
noimia kehittämishankkeita voisivat olla myös esimerkiksi markkinalähtöisen 
tuotekehitysprojektin mallin rakentaminen. 

Maailmalta ja lähempääkin löytyy kuitenkin esimerkkejä onnistuneista strate-
gioista ja toimintatavoista. Sveitsin kellotehtaat hallinnoivat brändejä ja teettä-
vät kellojen koneistot edullisemman työvoiman maissa. Benettonin ydinliike-
toimintaa ovat brändinhallinnan lisäksi sopimusten teko. Maailmanlaajuista 
kauppaa harjoittavassa yrityksessä työskentelee vain viisi ihmistä. Maailmassa 
on kolmetoista itsenäistä autovalmistajaa, vaikka automerkkejä on huomatta-
vasti enemmän. Tässäkin tapauksessa megatoimittaja tekee tuotteen brändin 
hallitsijalle. Autotehtaat tietotekniikkaa hyödyntäen ostavat komponenttejaan 
mm. renkaat ja öljyt verkkohuutokaupalla. Kehitys kulkee väistämättä siihen 
suuntaan, että pärjätäkseen on oltava maailman paras omalla osaamisalueel-
laan, olipa sitten kyse alihankkijasta, osatoimittajasta, systeemitoimittajasta tai 
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megapartnerista. Globaalissa verkostossa kehittämisvastuu jakautuu usealle eri 
tasolle. Autoteollisuudessa on kehitetty laatustandardeja, yhteisiä toimintatapo-
ja ja toiminnanohjausjärjestelmiä, joihin veneteollisuudenkin kannattaa tutus-
tua.  

Venetoimialan kehittämisen visio voisi olla seuraavanlainen: 

Suomalaisen veneteollisuuden imago on korkea. Venealan yritykset valmistavat asiakas-

lähtöisesti laadukkaita brändituotteita ja niihin liittyviä palveluita globaaleille markki-

noille markkinaosuuttaan kasvattaen.  Veneteollisuus toimii kiinteässä yhteistyössä 

koti- ja ulkomaisten teknologiapartnereiden kanssa. Alan tuottavuus ja kannattavuus 

ovat kunnossa. 

 

5.1. Teknologiaohjelma yhteistyön katalysaattorina 

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes toteuttaa vuosina 2008 – 
2011 veneteollisuudelle suunnatun ohjelman. Ohjelma kannustaa alan yrityksiä 
kehittämään tuotteitaan, tuotantomenetelmiään ja liiketoimintojaan soveltamal-
la parasta mahdollista osaamista. Pyrkimyksenä on aktivoida yrityksiä myös 
kasvuun, yhteistyöhön ja erikoistumiseen. Rahoituksen saamisen ehtona on 
yhteistyö kotimaisen tai ulkomaisen partnerin kanssa. 

Ohjelma tuo julkisten toimijoiden palvelut alan yritysten ja tutkimuslaitosten 
saataville aikaisempaa tehokkaammin. Kehittämisen ydinajatuksena on asiakas-
lähtöisyys. Veneen ostaja ostaa yhä useammin illuusion vapaa-ajasta pelkän 
tuotteen sijaan. ja ostohalu on voitava synnyttää ja tuotteet on saatava asiak-
kaan ulottuville. Ohjelman fokukseksi on tässä tutkielmassa hyödynnettyjen 
esiselvitysten pohjalta valittu seuraavat kehittämisen osa-alueet 1-5: 

1. Veneilyn uudet konseptit 

• seurantajärjestelmä ja tiedonsiirto vapaa-ajan käytön muutoksista ja ve-
neilyn uusista muodoista 

• muotokielen trendit eri markkina-alueilla 
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2. Sarjatuotannon järjestelyt 

• alihankintaverkostojen parantaminen 
• räätälöinti ja modulointi 
• laadunvarmistus laite- ja materiaalihankinnoissa 

3. Uudet lupaavat teknologiat  

• menetelmät tuotekehityksen läpimenoaikojen lyhentämiseen 
• innovaatioiden toteutus ja toimivuuden verifiointi: uudet materiaalit ja 

rakenteet, tiedonsiirtotekniikat jne. 

4. Ympäristömyönteisyys venealalla  

• energiatehokkuus ja kierrätettävyys 
• uudet valmistusmenetelmät 

5. Uudet koulutusmallit  

• hiljaisen tiedon siirtäminen uusille tekijöille 
• jatkuva oppiminen 

 

Teknologiaohjelman työtapoina tulevat olemaan: 

• aktivointi, jolla saadaan riittävä yritysmassa liikkeelle 
• konsultointi, jolla varmistetaan strateginen ulottuvuus 
• benchmark ja fact finding kiinnostaviin kohteisiin 
• hanketyö, jossa hankkeita jalostetaan yritysten kanssa 
• neuvonta, joka tullee olemaan päivittäistä viestinvaihtoa 
• yritysyhteistyö 
• viestintä  
• erilaiset tilaisuudet. 

o kortinvaihtopäivät 
o messut 
o teknologiaohjelmat  
o keskustelupiirit ja kehittämisrenkaat 
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Ohjelman kohderyhmänä ovat: 

• veneitä valmistavat yritykset 
• veneteollisuuden alihankintajayritykset 
• veneteollisuuteen komponentteja toimittavat yritykset 
• suunnittelutoimistot 
• teollisen muotoilun toimistot 
• alan tukipalveluja tarjoavat yritykset (kuljetukset, huolto, yms. elinkaa-

ripalvelut) 
• alan tutkimusryhmät tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa.  

Vaikka venevalmistajat ovatkin ohjelmassa keskeisessä asemassa, mahdollista-
vat alihankkijat, osatoimittajat ja partnerit venevalmistajien kannattavan toi-
minnan. Toimialan luonne on menossa vahvasti erikoistumisen suuntaan ja 
kaiken osaaville yrityksille on varsin vähän tilaa tulevaisuudessa. Tavoitteena 
on kaikkia osapuolia kannustava partneroituminen ja yritysten erikoisosaami-
sen kehittäminen. Tämän erityisosaamisen tulee edustaa globaalitasolla alansa 
kärkeä. Erikoisosaaminen on hyödynnettävissä myös muissa kuin venealan yri-
tyksissä. 

Ohjelmasta tehdään perinteiseen tapaan väliarviointi ohjelman puolivälissä 
(2009 loppusyksyllä) ja loppuarvio vakiintuneen käytännön mukaisesti. Tällöin 
vaikuttavuutta arvioidaan päättyneiden yksittäisen yritysprojektien aikaan-
saamalla liikevaihdolla, viennillä, työntekijämäärillä ja tuottavuuden kasvulla 
sekä ohjelman projekteissa synnytettyjen patentoitavissa olevien keksintöjen 
määrällä. Tiedot kerätään projektien loppu- ja jälkiraporttien aineistoista. Tut-
kimushankkeista arvioidaan syntyneiden opinnäytteiden ja kansainvälisten 
julkaisujen määrää ja laatua. Lisäksi arvioidaan myös sitä, kuinka hyvin yrityk-
set ovat voineet käyttää hyödykseen ohjelman tutkimushankkeissa syntynyttä 
uutta osaamista. Ohjelman evaluointi arvioi välillisesti myös tämän tutkielman 
päätelmät. 

 

5.2. Jatkotutkimukset 

Tämä venetoimialan muutosten havainnointi ja tehdyt johtopäätökset ovat to-
teuttamisajankohtaan sidottuja. Päätökset kehittämistoimenpiteistä ja ohjelma-
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hankkeiden projektirahoituksesta tehdään tämän päivän tietojen perusteella. 
Mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita on runsaasti:  

Jatkotutkimukset selvittäisivät mm: 

• miten asiakas-, markkina- ja teknologiamuutokset toteutuivat? 
• kasvattaako yhteistyö liikevaihtoa, vientiä, työllisyyttä ja tuottavuutta? 
• onko yritysten kehittämisaktiivisuus kasvanut? 
• onko yritysyhteistyö lisääntynyt? 
• onko yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön kasvanut? 
• ovatko työpaikat säilyneet ja tulleet mielenkiintoisemmiksi? 
• miten yritykset ovat vastanneet kilpailuun? 
• millainen vaikutus vene-ohjelmalla on ollut alan yhteistyön kehittymi-

sessä 
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LIITTEET 
 

LIITE 1. Yhteenveto Finpron  (2007) markkinaselvityksestä USA, 

China, Russia. 

 

Venetoimialan tunnusluvut ja Markkinoiden päämuuttujat USA, Kiina ja Venäjä 

(Finpro 2007) 
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Venetoimialan trendit sekä viennin, tuonnin ja tuotannon päämuuttujat USA, Kiina ja 

Venäjä (Finpro 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venetoimialan markkinamuutokset ja suomalaisten yritysten mahdollisuuksia muutos-

tilanteessa USA, Kiina ja Venäjä (Finpro 2007) 
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LIITE 2. Veneseminaarien (2007) osallistujat 

 

Esa Lindqvist Tekes 
Hannu Karema Processflow Oy 
Hannu Skönroos Ilmarin Vene Oy 
Heikki Nummelin Stratox Oy 
Jaanus Kirppu Myyntituki eri kulttuureissa 
Jan Forsbom Wenda Oy 
Janne Puro Wallas‐Marin Oy 
Jari Ahoranta Lamor Corporation Ab 
Jari Lahtinen Turku AMK 
Jarl Ljungeld Ketek Oy 
Jarmo Sundin Terhi Oy 
Jarmo Tiainen Matsmarin Oy 
Jouko Penttinen Ukipolis Oy 
Jouni Liimatainen RMJ Saksman Oy 
Jorma Kekola Khimaira Oy 
Juha Korkeila Tekes 
Kai Ilmanen K.I.Konsult Oy 
Kari Pokkinen Finpro 
Kenneth Eriksson Processflow Oy 
Markku Lehtinen Deveduc Oy 
Markku Sutinen Wallas‐Marin Oy 
Martin Hildebrand Multimart Oy 
Mika Niinimäki Archipelago Yacht service 
Mikko Tuomi Navix Oy 
Mikko Vainikainen VA‐Varuste Oy 
Pauli Immonen Mobimar Oy 
Pauli Reuhkala Tampereen Tekninen Yliopisto, Plastics 
Pekka Räisänen Nautor Oy 
Petri Kokko S.O.M.A. Oy 
Petteri Jernstöm Oske Ohjelma 
Raimo Kielinen Seliö Boats Oy 
Rami Saksman RMJ Saksman Oy 
Sami Kuivalainen Terhi Oy 
Seppo Raikamo Sera Oy 
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Taina Lackman Eurofinnmarine Oy 
Tauno Wiljanen Meredin Oy 
Teppo Virta Teknologiateollisuus Ry 
Timo Hänninen Terhi Oy 
Anders Luukkonen Andersman Ab Oy 
Anders Sundelin AH‐Wood Oy 
Anne Rahikainen Finpro 
Antti Alasaari Jurvan Kunta 
Bengt Svenfors Fixafell 
Bengt Jansson Pohjanmaan kauppakamari 
Ben‐Ole Asplund Alrondo Yacht Kb 
Bernt Riska Riskas snickeri Oy 
Boris Björkskog Maestro Boats 
Christer Lill Baltic Yachts Oy 
Clas‐Olav Kaitfors Bella‐Veneet Oy 
Gustav Slotte GS‐Systems 
Göran Jansson Kosek Oy 
Heidi Pihlavakangas Centria 
Heikki Nummelin Stratox Oy 
Jan Koskenmäki Oy Finn‐Marin Ltd 
Jan Backman Jakobstads Båtvarv 
Jan Svenfelt Yacht Service Team Ab Oy 
Jan‐Erik Kronkvist Jarla Plast 
Jarl Ljungeld Ketek Oy 
Johan Asplund Viexpo 
Jonne Sandberg Kosek Oy 
Jussi Timonen Plastweld Oy 
Jörgen Lindholm Marino 
Karl‐Erik Wargh Kewatec 
Kenth Sundström KeHed Modell 
Kjell Vestö Nautor Oy 
Lena Jakobsson Teak deck Oy 
Lillemor Sarin Ab Sarins Båtar Oy 
Lisbeth Staffans Baltic Yachts Oy 
Marcus Lill ScanMould Ab 
Markku Junnila Norrfiber Oy 
Marko Kiviniemi Apex Automation Oy 
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Mats Fors ScanMould Ab 
Mikael Ljundqvist Oy Botnia Marin Ab 
Olle Granholm Bella‐Veneet Oy 
Osmo Roukala Oy Finn‐Marin Ltd 
Pauli Niemi Länsirannikon JPT Oy 
Per Sundberg Korsö Marin 
Peter Hästbacka Ess‐Ma Oy 
Petteri Jernstöm Oske Ohjelma 
Robert Holm Offshore Spars 
Rude Lindkvist Linex‐Boat Oy 
Rune Mård Scandinavian Teac Deck Oy 
Sakari Rahkola Linex Boats Oy 
Samuel Sundelin PG‐Made Oy 
Seppo Murto Merinova Oy 
Stefan Råback Vasek 
Stefan Jungell Oy Botnia Marin Ab 
Sture Sundfors Öja‐Alutank Kb 
Teuvo Välikangas Linex Boats Oy 
Thomas Kulla Kulla Boats 
Thorbjörn Sundelin PG‐Made Oy 
Tore Svenfelt Yacht Service Team Ab Oy 
Vesa Kojola Tekes 
Anne Rahikainen Finnpro  
Ari Haapanen Kymidesign 
Ari Utriainen Kymidesign 
Chris Bergenheim Nautiform Studio 
Hannu Oksanen Kuopion Muotoiluakatemia 
Heikki Nummelin Stratox Oy 
Ilkka Jääskeläinen Bella‐Veneet Oy 
Jari Peltola Inhan Tehtaat Oy 
Jarl Ljungeld Ketek Oy 
Jarmo Peltola Bella‐Veneet Oy 
Jorma Nieminen Okartek Oy 
Jouni Silfver Product/Transport designer 
Juha Turunen Bella‐Veneet Oy 
Juha Varis Lappeenrannan Tekninen Yliopisto 
Juha Väyrynen Bella‐Veneet Oy 
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Jussi Ervasti Kennocomp Oy 
Kari Pokkinen Finpro 
Marko Räsänen Bella‐Veneet Oy 
Marko Tapaninen Bella‐Veneet Oy 
Matti Siltama Inhan Tehtaat Oy 
Mika Ojainväli Bella‐Veneet Oy 
Mikko Parviainen Easydoing Oy / Salli systems 
Miko Huomo Siemens Oy Industrial 
Ossi Parviainen Newico Oy 
Pasi Tulkki Kymidesign 
Pekka Tiirikainen Bella‐Veneet Oy 
Pekka Tossavainen Bella‐Veneet Oy 
Pentti Ulmanen Bella‐Veneet Oy 
Petteri Jernstöm Oske Ohjelma 
Raimo Hätinen Savonia AMK 
Raimo Sonninen Bella‐Veneet Oy 
Simo‐Pekka Simonaho Kuopion Yliopisto 
Tomi Huttunen Kuava Oy 
Toni Eskelinen Bella‐Veneet Oy 
Unto Juutinen Kuopion kaupunki 
Veli‐Jussi Jalkanen Easydoing Oy / Salli systems 
Veli‐Pekka Kåla Bella‐Veneet Oy 
Ville Höglund Bella‐Veneet Oy 
Ville Rantala Bella‐Veneet Oy 
Laura Aivio Easydoing Oy / Salli systems 
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LIITE 3. Mindmap -yhteenveto alan kehittämistarpeesta ryhmitel-

tynä pääotsikoiden alle. (Stratox, Ketek 2007) 
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LIITE 4. Tutkielman analyysiin osallistuneet venealan asiantuntijat 
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3. Heikki Nummelin, Stratox Oy, venealan konsultointi 

4. Vesa Sorasahi, Mikkelin teknologiakeskus Miktech, lujitemuovi 

5. Tapio Pihljerta, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, venealan koulutus 

6. Bo Forström, Åbo Academi, venealan liiketoiminta 

7. Seppo Murto, Teknologiakeskus Merinova, meriklusteri 

 


	JOHDANTO
	Tutkielman tausta ja tarkoitus
	Aikaisemmat tutkimukset
	Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet
	Metodologiset lähtökohdat
	Tutkielman validiteetin ja reliabiliteetin varmistaminen

	Tutkielman rajaus
	Tutkielman rakenne ja etenemisprosessi
	Aineiston kokoaminen

	YHTEISTYÖN KÄSITTEITÄ JA MUOTOJA
	Yhteistyön kehittyminen ja tavoitteet
	Verkottuminen
	Verkostoituminen
	Yhteistyön perusmalleja
	Klusteri
	Virtuaaliyritys
	Liiketoiminnan ulkoistaminen
	Fuusio

	GLOBAALIT MUUTOSTEKIJÄT
	Venetoimialan kansantaloudellinen merkitys
	Toimialan nykytila
	Venealan SWOT vuonna 1999
	Venealan SWOT vuonna 2007

	Asiakaskäyttäytymisen muutokset
	Markkinamuutokset
	Markkinamuutokset Kiinassa
	Markkinamuutokset Venäjällä
	Markkinamuutokset Pohjois-Amerikassa
	Venetoimialan kyky vastata tunnistettuihin  markkinamuutoksi

	Teknologiamuutokset

	Toimialan yhteinen kehittäminen
	Liiketoiminnan yhteinen kehittäminen

	YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
	Teknologiaohjelma yhteistyön katalysaattorina
	Jatkotutkimukset

	LÄHTEET
	KIRJOITETUT
	ELEKTRONISET
	ARTIKKELIT
	HAASTATTELUT

	LIITTEET
	LIITE 1. Yhteenveto Finpron  (2007) markkinaselvityksestä US
	LIITE 2. Veneseminaarien (2007) osallistujat
	LIITE 3. Mindmap -yhteenveto alan kehittämistarpeesta ryhmit
	LIITE 4. Tutkielman analyysiin osallistuneet venealan asiant


