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Executive Summary






Venealan taantuma vaatii rohkeita toimia ja yhteistyötä kaikilta alan toimijoilta, sekä
selkeämpää ymmärrystä asiakkaiden, veneilijöiden, todellisista tulevaisuuden tarpeista
Päätöksenteon pohjana täytyy olla selkeä visio siitä, mihin suuntaan alaa halutaan kehittää
Veneily koetaan lähtökohtaisesti positiivisena ja luonnonläheisenä harrastuksena, mutta
siihen liittyy paljon rasitteita, joita vapaa-ajan harrastukseen ei yleensä liitetä
Tulevaisuuden veneilijä edellyttää harrastukseltaan yhä enemmän tehokkuuta ja pyrkii
maksimoimaan elämykselliset elementit
 Tavoitteena ulkoistaa turhat aktiviteetit yrityksille
 Uusien harrastajien houkuttelemiseksi kynnys harrastuksen aloittamiseen tulee saada
huomattavasti matalammaksi
 Kaikille veneilyalan asiakkaille veneen omistaminen itsessään ei välttämättä ole
olennainen tekijä tai arvoa tuottava elementti

Tutkimuksen päätavoitteina oli ymmärtää:
 Mikä on nykyisten veneilijöiden palvelutarve pääpiirteittäin?
 Millaisia veneilijäryhmiä on tällä hetkellä tunnistettavissa?
 Mitkä ovat eri veneilijäryhmien tarpeet nyt?
 Mikä on tarve ja sen taloudellinen potentiaali tulevaisuudessa?
 Mitkä tekijät estävät yrityksiä siirtymästä voimakkaammin palveluliiketoimintaan?

Raportin sisältö
• Johdanto
– Tutkimuksen tausta ja motiivit
– Tutkimuksen tavoitteet
– Metodologia

•
•
•
•

Veneilijät vuonna 2009
Palveluliiketoiminta 2009
Veneilijätyypit
Veneily ja palvelut 2050

Visio 2025: Tausta ja tavoitteet











Venealan nykyinen haaste kiteytyy veneilyharrastuksen ja venetuoteliiketoiminnan
taantumaan, joka jatkuessaan uhkaa koko veneilyalan tulevaisuutta.
Olemassa selkeä tarve ohjata yrityksiä kohti nykyistä kannattavampia, asiakaslähtöisempiä ja
kestävämpiä liiketoimintamalleja, jotka vastaavat sekä nykyisten että tulevien veneilijäpolvien
tulevaisuuden tarpeisiin paremmin ja kohdistetummin.
Tulevaisuuden vapaa-ajanliiketoiminnassa palveluilla on yhä merkittävämpi rooli harrastusten
mahdollistajana sekä uusien harrastajien houkuttelijana. Modernit ihmiset ovat tottuneet
käyttämään sekä vaatimaan laadukkaita palveluita ja edellyttävät tehokkuutta myös vapaaajalta.
Venealan palvelutarjonta on vielä melko kehittymätöntä moniin muihin harrastussektoreihin
verrattuna.

Suomalaisen venealan kehittäminen vaatii selkeän vision siitä, miltä veneily ja siihen liittyvä
palveluliiketoiminta voisi näyttää vuonna 2025. Vision avulla avainyksilöt, yritykset ja julkiset
tahot voivat tehdä toiminnallisia ja liiketoiminnallisia päätöksiä alan ja liiketoiminnan
rohkeasta, luovasta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä.
Tutkimus keskittyy ensimmäisessä vaiheessa jo olemassa olevien veneilijöiden
palvelutarpeisiin ja veneilytrendeihin yhden selkeän lähtökohdan saamiseksi.

Tutkimusmenetelmät
Workshopit
Kirjallisuustutkimus
Kyselyt
Faktorianalyysit
Klusterointi

• Ideointi ja visionti
• Empiiristen tulosten syntetisointi
• Teoreettinen tausta
• Palveluliiketoiminnan luonne ja demografiset tekijät
• Järjestäytyneille veneilijöille
• Finnboatin jäsenyrityksille
• Palvelutarpeen ja käyttäytymismallien takana olevien tekijöiden
ymmärtäminen tilastollisin menetelmin
• Yhtenäisten veneilijäryhmien tunnistaminen tilastollisin
menetelmin

Tilastolliset testit

• Ryhmien välisten erojen identifiointi

Käyttötapaukset

• Visioiden ja tulosten konkretisointi ruohonjuuritason
tapausesimerkeiksi

Raportin sisältö
• Johdanto
• Veneilijät vuonna 2009
– Veneilyn luonne ja palvelutarve
– Palvelukysyntään vaikuttavia tekijöitä
– Yhdistysten ja yritysten tuottamat palvelut

• Palveluliiketoiminta 2009
• Veneilijätyypit
• Veneily ja palvelut 2025

Osa I: Veneilijäkysely
 Suomen veneilyliitto ry:n jäsenille 14.7. – 31.7.2009
lähetetty kaksikielinen Internet-kysely
 Vastausprosentti noin 25% (362 vastaajaa)
 Kysely osoitettiin veneseurojen jäsenille:
 Helppo tavoitettavuus
 Korkea sitoutuminen
 Järjestäytymisaste koko veneilijäkunnassa korkea
 Vertailut seuran ja yksityisten palveluiden välillä
selkeämpiä

Vastaajademografia
 Suurin osa kyselyn vastaajista oli
moottoriveneilijöitä
 Naisten osuus oli pieni
 Vastaajien ikäjakauma on
painottunut vanhempaan päin

 Vastaa kuitenkin suomalaista
veneilijäkantaa kohtalaisesti
 Kyselyn vastaukset voi tulkita
hyvin konservatiivisiksi
 Purjeveneilijöiden näkemys
tulee myös huomioitua
 Järjestäytymättömien, nuorten
ja aloittelevien veneilijöiden
näkökulma vaatii kuitenkin
jatkotutkimusta
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Suurin osa veneistä oli itse
omistettuja
Purjeveneilijöiden ja
moottoripurjehtijoiden
parissa enemmän myös
muuta kuin omistusta
Ilmoitettu veneen
valmistusvuosi seurasi
hyvin Suomessa myytyjen
ja valmistettujen veneiden
tilastoa
Purjeveneissä myös
vuokraveneitä

Ensisijainen veneilyalue

 Yli 2/3 vastaajista veneili Uudellamaalla-Varsinais-Suomessa.
 Veneilypalveluiden kysyntä painottuu voimakkaasti eteläiseen
Suomeen
 Tiedetään, että veneliiketoiminnasta 65% painottuu yleisesti tälle
alueelle

Väittämiä veneharrastuksesta
Kaipaisin enemmän vapaa-ajan
virikkeitä satamiin
Kaipaisin enemmän hyötypalveluja
satamiin
Olisin valmis maksamaan
monipuolisemmasta ja laajemmasta
satamatarjonnasta
Rauhoittuminen on minulle tärkeä
osa veneilyharrastusta
Huollan venettä pääsääntöisesti itse
Mielestäni veneen kunnostus on
mukava osa harrastusta
Oma veneilyharrastukseni on
ympäristöystävällistä
Koen ympäristöasiat
veneharrastuksessa tärkeiksi
Oman veneen omistaminen on
minulle tärkeää
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Jokseenkin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä
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En osaa sanoa

 Satamapalveluille, etenkin
hyötypalveluille on tarvetta.
Laajempi
satamapalvelutarve jakaa
kuitenkin vastaajat kahtia.
 Etenkin hyötypalvelut ovat
tärkeitä satamien
kehittämisessä.
 Rauhoittuminen, oma vene
ja ympäristöasiat ovat
tärkeitä.
 Vastaajista 20% kokee
kunnostuksen ja veneen
huollon selvästi
negatiivisena asiana.

Näkemyksiä venepalveluista


Olen valmis maksamaan
vaivattomuudesta



Kaipaisin enemmän kokonaisvaltaisia
paketoituja palveluita
Kaipaisin enemmän valinnanvapautta
venepalveluiden hankintaan
Käytän mielelläni yksityisiä palveluita



Käytän mielelläni veneseurani tai muun
yhdistyksen palveluita



Veneseurani tai muu yhdistys vaikuttaa
harrastukseeni



Veneseurani tai muu yhdistys tarjoaa
minulle kaikki tarvitsemani palvelut
Palvelut ovat vastanneet odotuksia



Palvelukokemukset ovat olleet
laadukkaita
Saan tarpeeksi tietoa venealan
palveluista
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Vaivattomuudelle ja yksityisille
palveluille ollaan yleisesti avoimia
Myös veneseuran palveluihin
suurin osa vastaajista on
tyytyväinen, joskaan kaikkea se ei
ilmeisesti tarjoa
Veneseuran palveluita käytetään
hieman mieluummin kuin yksityisiä
Venepalvelujen laatu on koettu
riittävän hyväksi
Palveluihin kaivataan kuitenkin
hieman valinnanvaraa, eikä niiden
paketointia nähdä kovin tärkeäksi
Suurin osa vastaajista kokee
saavansa tarpeeksi tietoa
palveluista

Saisin mieluiten tietoa venealan palveluista
Internet
Venealan tapahtumat

En koskaan

Lehtimainonta

Harvoin
Joskus

Henkilökohtaiset kontaktit

Usein
Radio- tai televisiomainonta

Lähes aina

Suoramarkkinointi
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 Internet on selkeästi käytetyin kanava, joskaan kaikki eivät
koe sitä omakseen
 Venalan tapahtumilla on merkittävä rooli ja aiheuttavat
vähiten negatiivisia tuntemuksia
 Suoramarkkinointi koetaan odotetusti hankalaksi, joskin 30%
kaipaisi myös sitä joskus

Veneilyharrastuksen esteet

Selitys:
 Yleisimmät syyt, miksi vastaaja voisi harkita luopuvansa veneestä
 Tärkemmät liittyvät veneilyn korkeisiin rahallisiin ja ajallisiin
kustannuksiin
 Joitakin eroja havaittavissa venetyypeittäin, kuten ylläpito purjeveneillä

Esteiden keskinäiset suhteet
Aika- ja kustannussyyt
•Ei tarpeeksi aikaa
•Korkeat kustannukset
•Liian lyhyt kausi
•Sopivien veneilypalveluiden puute
•Ei tarpeeksi aikaa ylläpitoon

Rajallinen
aika tai
korkea
kustannus

Kiinnostuksen ja harrastusseuran puute
•Kiinnostuksen puute
•Sopivan harrastusseuran puute
Taidon ja sopivien veneilypalveluiden puute
•Taidon puute
•Sopivien veneilypalveluiden puute
Sopivan haastavien veneilyalueiden puute
•Haasteiden puute
•Sopivien veneilyalueiden puute
Ikäsyyt
•Ikäsyyt

Selitys:
Markkinoilla huutava pula palveluista, jotka helpottaisivat veneen omistamista,
arvokkaiden kokemusten syntymistä, tukisivat oppimista tai mahdollistaisivat uusien
reittien käytön.
Menetelmä: Kategorinen pääkomponenttianalyysi

Palvelutarpeiden ulottuvuudet

Palvelutarpeen faktorit

Satamat

Tilastollisesti veneilijän
palvelutarpeeseen vaikuttaa
kahdeksan erillistä tekijää:

Tee-se-itse ja luonto




Suhtautuminen



Yhdistyksen vaikutus

Taidottomuus ja
epäaktiivisuus

Omistamisen merkitys

Uuden veneen
houkuttelevuus







Satamapalvelutarve
Luonto, rauha ja itse
tekemisen elämys
Suhtautuminen yksityisiin
palveluihin yleisesti
Yhdistyksen vaikutus
Palveluiden huono laatu
Osaamisen puute ja
epäaktiivisuus
Veneen omistamisen
merkityksettömyys
Uuden veneen hankinnan
tai vuokrauksen
houkuttelevuus

Menetelmä: Pääkomponenttianalyysi

Tekijöiden keskinäiset suhteet
Havaintoja:

Veneseuraan runsaasti tukeutuvat veneilijät
suosivat omatoimisuutta
huoltotoimenpiteissä (tee-se-itse)

Omatoimiset veneilijät ovat muita vähemmän
kiinnostuneita yksityisestä palvelutarjonnasta

Kyseinen ryhmä kokee silti palvelun laadun
olevan korkea. Eri käyttötapaustyyppien
välillä on kuitenkin suuria eroja tässä
suhteessa.
 Omatoimisilla lienee keskimääräistä
alhaisemmat odotukset palveluilta

Yksityisiä palveluita käyttävien joukossa
korostuu tarve entistä parempiin
satamapalveluihin

Matala osaamistaso ja epäaktiivisuus
vähentää veneseuran merkitystä
harrastuksessa.

Korkea osaamistaso vähentää hieman
kiinnostusta yksityisiin palveluihin

Uuden veneen hankintaa harkitsevat eivät
koe omistamista itsessään
välttämättömyytenä, joten voisivat myös
vuokrata tai osaomistaa.

(0,306**)

Seuran vaikutus

(-0,205**)

Palveluiden huono
laatu

(-0,139**)

Omituksen
merkityksettömyys

Luonto, rauha ja teese-itse

(-0,215**)
(-0,260**)

(0,236**)
(-0,175**)
(-0,118*)

Epäaktiivisuus ja
osaamattomuus

(-0,359**)

(0,414**)

(0,113*)
(-0,167**)

Ostaminen tai
vuokraaminen
houkuttelevaa

Suhtautuminen
yksityisiin palveluihin

(0,381**)
(0,157*)

Satamapalvelutarve
** Korrelaatio merkittävä 0,01 tasolla
* Korrelaatio merkittävä 0,05 tasolla

Menetelmä: Korrelaatioanalyysi

Kolme veneilijäklusteria
Tilastollinen klusterointi tuotti kolme ryhmää:
Ulottuvuudet

Osaamattomat ja
epäaktiiviset

Tee-se-itse

Palvelumieliset

Satamapalvelutarve

3,39

2,70

3,61

Luonto, ympäristö ja itse tekeminen

4,51

3,94

3,86

Suhtautuminen yksityisiin palveluihin

2,83

2,58

3,53

Veneily-yhdistyksen vaikutus

4,09

2,87

2,87

Palveluiden huono laatu

2,23

2,84

2,72

Osaamisen puute ja epäaktiivisuus

1,70

2,24

2,12

Omistamisen merkityksettömyys

1,53

1,63

2,37

Uuden veneen hankinta tai vuokraus

2,18

1,84

3,45

Tee-se-itse
• Itse tekeminen, luonto ja
rauha tärkeitä
• Yhdistyksen rooli
harrastuksessa merkittävä

Osaamattomat ja epäaktiiviset

Palvelumieliset

• Epäaktiivisia ja
osaamattomia
• Eivät tyytyväisiä palveluiden
laatuun
• Eivät tarvitse myöskään
infrastruktuuripalveluita

• Satamapalveluiden tarve
• Lähtökohtainen
suhtautuminen positiivinen
• Veneen omistaminen ei
tärkeää
• Kiinnostaa vuokrata tai ostaa
uusi vene
Menetelmä: Klusterointi

Mitä tiedämme näistä ryhmistä
Ryhmän
mediaani

Veneen koko

Valmistusvuosi

Veneen
huoltoon
Venepalveluihin Venetuotteisiin
käytetyt päivät käytetty raha
käytetty raha
2008
2008
2008

Päiviä vesillä
2008

Vastaajan Ikä

Tee-se-itse

8,285714

1988,62

29,70

6,14

387,50

548,15

54,64

Osaamattomat
ja epäaktiiviset

7,476190

1989,90

20,95

3,74

242,31

419,05

54,20

Palvelumieliset

7,250000

1996,00

20,63

2,70

605,88

503,85

48,92

p = 0,03

p = 0,01

p = 0,004

p < 0,001

p < 0,001

p = 0,067

p = 0,002

Merkitsevyys

 Ikä, veneiden koko ja veneilyyn
käytetty aika oli merkittävästi
korkeampi tee-se-itse-ryhmällä
 Palvelumielisillä oli uusimmat
veneet ja eniten rahallista
panostusta venepalveluihin
 Palvelumielisyys on vahvasti
sidoksissa tulotasoon
Palvelumielisyys on vahvasti sidoksissa
korkeampaan tulotasoon (p < 0,001)

Syyt yksityisten palveluiden välttelyyn
1. Sopivien
palveluiden
puute

Ei
palveluntarjoajaa
lähellä

Ei
palveluntarjoajaa
lainkaan

2.
Palveluiden
laatu

3. Tehdään
itse

En luota
palveluiden
laatuun

Liian pitkä
toimitusaika

On mukava tehdä
itse

Ei
palveluntarjoajaa
lainkaan

Vaikea saada
tietoa

Liian kallista

Selitys:
Perimmäisinä syinä: Veneilijät eivät löydä tarvitsemiaan palveluita, palveluiden
laatu ei täytä toiveita ja asioita tehdään itse joko halusta tai pakosta.
Menetelmä: Kategorinen pääkomponenttianalyysi

Tunnistetut palvelutyypit
Omistusta
helpottava palvelu

Kokonaisvaltainen
telakointipalvelu

Koulutus

Kuljetus

Merilomat

Huolto kauden
aikana

Teoriakoulutus

Kuljetus maalla

Vuokraus

Huolto talven
aikana

Käytännön
kurssit

Kuljetus vedessä

Leasing

Telakointi

Osaomistuksen
koordinointi

Maalaus

Siivous

Venelaitteiden
asennus

Selitys:
Palveluita, joita veneilijät haluaisivat nähdä samassa paketissa.
Menetelmä: Kategorinen pääkomponenttianalyysi

Veneseuran tarjoamat palvelut
 Korkea järjestäytymisaste on suomalaiselle veneilylle ominainen piirre.
Yhdistykset ovat yleensä vene- tai pursiseuroja, joita Suomessa on ollut jo
yli 150 vuotta.
 Koska monet veneseurat tarjoavat jäsenilleen omakustannehintaan
veneilyyn ja erityisesti telakointiin liittyviä palveluita, jäsenyys
veneseurassa saattaa syrjäyttää alalla olevaa yksityistä palvelutarjontaa.

 Jotta mahdollinen syrjäyttämisvaikutus ja sen voimakkuus pystyttäisiin
selvittämään, kysyttiin vastaajilta heidän tyytyväisyyttään veneseuransa
palvelutarjontaan sekä sitä, kuinka mielellään he käyttävät eri toimijoiden
(yhdistykset ja yritykset) tarjoamia palveluita
 Tarkastelua varten luotiin edelleen palvelujen vertailusaldoluku, jonka
negatiivinen arvo indikoi veneseuran ja positiivinen arvo yksityisten
palveluiden suosimista

Yksityiset ja seuran palvelut


Koko aineistossa saldolukujen summa on –57, eli keskimäärin käytetään mieluummin seuran palveluita.



Vertailulukujen perusteella koko aineistossa 61% vastaajista ovat joko indifferenttejä palvelutarjonnan
lähteen suhteen tai he ostavat palvelunsa mieluimmin yrityksiltä.



On kuitenkin huomioitava, että suurehko osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä mieluummin oman seuransa
palveluja. Tämän havainnon perusteella edellytykset yksityistä palvelutarjontaa syrjäyttävälle vaikutukselle
ovat olemassa.



Veneen koko vaikuttaa myös palvelutarpeeseen. Alle 6-metrisistä veneistä valtaosaa säilytetään sekä kesällä
että talvella kotona tai kesämökillä. 6–10-metrisillä veneillä veneseuran järjestämä paikka on melko yleinen.
Yli 10-metrisillä veneillä muut maksulliset säilytyspalvelut ovat yleisiä. Palveluun kuuluu tällöin usein
talvisäilytyksen ohella vesille lasku, vesiltä nostaminen sekä kuljettaminen ja mahdollisesti joitakin
huoltotoimenpiteitä. (Räsänen & al. 2005 , 30)

Venetyyppi
Moottorivene
Purjevene
Pienvene

Vertailusaldoluku, keskiarvo
-0,07
-0,61
0

Vertailuluku
<0
0
>0

Vastaajia
136
127
97

Yksityiset ja seuran palvelut
VertailuTuloluokka,
Havainnot
saldoluku
keskiarvo

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

5
19
35
74
127
50
32
11
5

2
2,32
2,57
3,01
3,2
3,4
3,72
3,72
4,6

Havaintoja:


Yksityisten palvelujen houkuttelevuus
veneseuran palveluihin nähden kasvaa, mitä
korkeammalle tulotasolle siirrytään.



Venetyypeittäin tarkastellessa moottoriveneilijät
ja pienveneilijät ovat melko indifferenttejä sen
suhteen, tulevatko palvelut seuralta vai
yksityiseltä. Purjehtijat tukeutuvat hieman
enemmän seuran palveluihin.



Yksityisiä palveluita suosivista veneilijöistä 45%
kuuluu vähintään tuloluokkaan 4, eli ansaitsee
yli 80 k€/vuosi

.

Yksityiset ja seuran palvelut
 Kun tarkastellaan rahallista panostusta
venepalveluihin, vastaajat ovat sitä
kiinnostuneempia hankkimaan palvelunsa
seuran ulkopuolelta, mitä enemmän rahaa he
käyttävät.
 Tutkittaessa sitä, mihin vastaajat kohdistavat
rahallisen panostuksensa, huomataan
riippuvuus erityisesti telakointiin panostuksen
sekä yksityisten palveluiden suosimisen välillä.
 Yhtenä syynä riippuvuuteen voitaneen pitää
monien seurojen rajallista telakointi- ja
nostopalvelutarjontaa suuremmille veneille.

Vertailusaldoluku
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

Panostukset
venepalveluihin €/a,
indeksi
0,8
0,5
0,4
0,7
1
1,4
1,2
1,6
3,3

Yksityiset vs seuran palvelut
 Vastaajat suosivat
yksityistä
palvelutarjontaa seuran
palveluihin nähden,
mikäli veneen
kunnostusta ei koeta
mukavaksi ja mikäli
veneseuran tuottamia
palveluita pidetään
riittämättöminä

Vertailusaldoluku

"Veneen
kunnostus on
mukavaa"

Vertailusaldoluku

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

4,2
4,56
3,97
4,13
3,89
3,56
3,66
3
2

"Veneseurani tarjoaa
minulle kaikki
tarvitsemani
palvelut"

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

4
3,74
3,91
3,68
2,95
3,08
2,47
1,82
2,2

Mistä palvelut hankittiin 2008
Nostopalvelut
Talvihuolto
Telakointi (säilytys)
Korjaus ja huolto (kauden aikana)
Elämyskeskukset ja rantapalvelut (satamat)
Siirto (maalla)
Venelaitteiden huolto tai asennus
Pesu / siivous
Maalaus (myös myrkkymaalaus)
Kokonaisvaltaiset veneenhallintapalvelut (sis. huolto, siirrot, yms)
Majoitus
Satamaveneily (vene ei liiku)
Kurssimuotoiset koulutukset
Reittiveneily
Siirto (vedessä)
Tilausmatkat (charter)
Tuotteistetut merilomat
Muut venerahoituspalvelut
Vuokraus
Veneiden välitys
Teoriakoulutus
Osaomistuksen koordinointi
Veneiden leasing
Vaihtovenepalvelut (esimerkiksi Välimerelle)
Miehistöpalvelut
0
Ostin yksityiseltä

Hankin tai sain veneseuran kautta

50

100
Teen itse

150

200

250

Olisin tarvinnut, mutten käyttänyt

300

350
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Osa II: Yrityskysely
 Toteutettiin Extranetin kautta Internetissä 18.7. –
19.8.
 Kohdistettu Finnboatin koko jäsenistölle
 Jäsenkunta kattaa suomalaisen venealan toimijat
yli 90%
 Mukana siis myös puhtaita palveluyrityksiä, kuten
suunnittelu- ja sertifiointitoimistoja
 Vastausprosentti 21% (vastauksia 60)

Vastaajien toimialajakauma

(vastaajilla useita)

Markkinoinnin merkitys

Henkilökohtaiset kontaktit
Internet
Venealan tapahtumat



Lehtimainonta
Suoramarkkinointi



Radio- tai televisiomainonta
0%






20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Eivät lainkaan

Vähäisesti

Melko tärkeitä

Erittäin tärkeitä

Jossain määrin

Asiakassuhteiden hallinta
nähdään nykyisellään toimivaksi
Uusia asiakkaita ei kuitenkaan
yritetä hakea yhtä voimakkaasti
 Ei kasvua?
Luotetaan ilmeisesti vahvasti
nykyisen liiketoimintamallin ja
olemassaolevien asiakassuhteiden
varaan

Veneyritykset näkevät
henkilökohtaiset kontaktit
tärkeimpänä kanavana, vaikka
veneilijöille se ei sitä ole
Internet ja venetapahtumat ovat
linjassa veneilijöiden kanssa
Lehtimainonta ja perinteiset
sähköiset viestimet aliarvostettuja
yritysten parissa

Liiketoimintamme ylläpitäminen vaatii
tulevaisuudessa uusia asiakkaita
Asiakassuhteemme ovat pitkäkestoisia
Etsimme aktiivisesti uusia asiakkaita
Koemme aktiivisen myynnin tärkeäksi
liiketoimintamme kannalta
Koemme markkinoinnin tärkeäksi
liiketoimintamme kannalta

0%

20 %

40 %

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

60 %

80 %

En osaa sanoa

100 %

Palveluväittämät
Uusien palvelujen tarjoaminen ei toisi
meille merkittävää liiketaloudellista hyötyä
Tarjoamamme palvelut ovat pitkälle
tuotteistettuja paketteja
Tarjoamamme palvelut lähinnä tukevat
muiden tuotteiden myyntiä
Myymme ensisijaisesti fyysisiä tuotteita
Asiakkaat ovat kysyneet meiltä uusia
palvelumalleja
Aiomme keskittyä palveluihin enemmän
tulevaisuudessa
Palvelut ovat tärkeä osa liiketoimintaamme
0%







20 %

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

40 %

60 %

80 %

100 %

En osaa sanoa

Lähtökohtaisesti suhtautuminen palveluliiketoimintaan positiivista
Ei kuitenkaan luottamusta palveluliiketoiminnan taloudelliseen
kestävyyteen
Paino voimakkaasti fyysisten tuotteiden puolella
Asiakkaat eivät osaa kysyä palveluita
Palveluiden paketointia houkutteleviksi kokonaisuuksiksi ei nähdä kovin
tarpeelliseksi

Palvelutarjonnan tila
 Merkittävin osa kasvusta
näyttäisi olevan
koulutuksen,
omistuspalveluiden ja
huollon parissa
 Erilaisten
merilomailupalveluiden
ja meriturismin osuus on
kuitenkin merkittävän
pieni
 Monet yksittäiset
palvelut ovat kuitenkin
ymmärrettävissä laajasti
eri tavalla

Korjaus ja huolto (kauden aikana)

Venelaitteiden huolto tai asennus
Teoriakoulutus
Maalaus (myös myrkkymaalaus)
Talvihuolto
Telakointi (säilytys)
Kurssimuotoiset koulutukset
Siirto (vedessä)
Pesu / siivous
Nostopalvelut
Veneiden välitys
Kokonaisvaltaiset veneenhallintapalvelut (korjaukset,…
Muut venerahoituspalvelut
Siirto (maalla)

Vuokraus
Veneiden leasing
Osaomistuksen koordinointi
Miehistöpalvelut
Vaihtovenepalvelut (esimerkiksi Välimerelle)
Tilausmatkat (charter)
Elämyskeskukset ja rantapalvelut
Tuotteistetut merilomat
Reittiveneily
Satamaveneily (vene ei liiku)
Majoitus

0

5

10

Aiomme tarjota tulevaisuudessa

15

20

25

Tarjoamme

30

35

40

45

Muutosväittämiä
 Monet yritykset
luottavat vahvasti
olemassaolevaan
liiketoimintamalliin,
vain noin 15% näkee
tarpeen muutokselle
 Yhteistyön määrä
nähdään suurena
 Kova usko omaan
kykyyn omaksua uusia
liiketoimintamalleja
 Veneseuran kokee
kilpailijaksi reilu
viidennes yrityksistä

Aiomme kasvaa voimakkaasti seuraavan
kymmenen vuoden aikana

Meillä on tarpeeksi tietoa, jotta voisimme
tarvittaessa toteuttaa muutoksia
liiketoiminnassamme
Uusien liiketoimintatapojen omaksuminen on
vaikeaa
Yrityksemme toimii samalla toimialalla ja
liiketoimintamallilla kymmenen vuoden päästä
Veneala tarvitsee rakenteellisen muutoksen
lähitulevaisuudessa
Toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden venealan
yritysten kanssa
Veneseurat ja muut yhdistykset tukevat venealan
yritysten toimintaa
Veneseurat ja muut yhdistykset vaikuttavat
kilpailuun toimialallamme

Kansainvälisyys on tärkeä osa liiketoimintaamme

0%

20 %

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

40 %

60 %

En osaa sanoa

80 %

100 %

Voisimme laajentaa palvelutarjontaamme
Saisimme apua uusien liiketoimintamallien toteuttamisessa
Yrityksemme olisi suurempi
Palvelujen tarjoaminen olisi kannattavaa
Joku muu näyttäisi esimerkkiä
Löytäisimme sopivan yhteistyökumppanin
Kilpailijamme toisivat uusia palveluita markkinoille
Asiakkaat pyytäisivät sitä meiltä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %






Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

En osaa sanoa

Asiakkaat ovat selkeästi suurin voima liiketoimintamuutoksille
Yhteistyökumppanin puute on outoa, sillä lähes kaikki yritykset kokivat
toimivansa voimakkaassa yhteistyössä muiden alan yritysten kanssa
Palveluliiketoiminnan potentiaaliin ei luoteta tarpeeksi
Silti yrityksillä on vahva usko omaan kykyyn toimia pioneerina tarvittaessa

Yritysten faktorit

Palveluliiketoiminnan ulottuvuudet

Suhtautuminen palveluihin

Yritysten osalta seuraavat tekijät
vaikuttavat kokonaisuutena
suhtautumiseen palveluihin:

Myynti ja uusien asiakkaiden tarve



Ulkopuolisten syihin tukeutuminen




Yhteistyön merkitys muutoksessa


Kansainvälisyys

Uusien toimintamallien omaksumisen
haasteet




Positiivinen suhtautuminen
palveluihin liiketoiminnan
osana
Myynnin aktiivisuus ja uusien
asiakkaiden tarve
Ulkopuolisten tekijöiden
syyttäminen
muutoshaluttomuudesta
Kollektiivisen muutoksen
tarve
Kansainvälisyys
Uusien liiketoimintamallien
omaksumisen vaikeus

Menetelmä: Pääkomponenttianalyysi

Tärkeimmät muutosten haasteet
Selitys:
 Suurin osa haasteista liittyy
sisäisten resurssien ja
osaamisen puutteeseen sekä
epäuskoon palveluiden
taloudellisesta
kannattavuudesta
 Vain harva yritys ilmoitti
kiinnostuksen puutteen

Muutosten haasteet yrityksissä
Tekninen
osaaminen
(43%)

Liiketoimintaosaaminen
(25%)

(0,350**)

Myynti- ja
markkinointiosaaminen
(27%)

(0,522**)

(0,404**)

Tilojen
saatavuus (18%)

(0,261*)
Asiakastarpeiden
tunnistaminen
(25%)

Sopimustekniikka (15%)

(0,283*)
Yhteistyökumppanien puute
(23%)

(0,283*)

(0,477**)

(0,416*)

(0,320*)

(0,265*) Kaavoitus (15%)

(0,455**)

(0,455**)

(0,300*)

Lainsäädäntö
(32%)

(0,296*)

Muutosten
kannattamattomuus (33%)
(0,324*)
Ympäristöasiat
(22%)

Rahoituksen
saatavuus (37%)

Yrityksen koko
(25%)

(0,396**)

Kiinnostuksen
puute (5%)

(0,336**)

Sisäiset resurssit
(38%)

(-0,292*)

Asiakkaiden
puute (30%)

** Korrelaatio merkittävä 0,01 tasolla
* Korrelaatio merkittävä 0,05 tasollal

Selitys:
 Muutoshaasteiden keskinäinen korrelaatio
 Havaittavissa yrityksen sisäisiä syyt yhtenä kokonaisuutena, osaamisen
puute sekä asiakassuhteiden hallinnan ja markkinatiedon haasteet

•Teoriakoulutus
•Käytännön
kurssikoulutus

Satamat

•Merilomat
•Miehistöpalvelut
•Charter
•Kurssikoulutus

Koulutus

•Kuljetus vedessä
•Nosto
•Siivous
•Veneiden välitys
•Talvihuolto
•Kuljetus maalla
•Veneisännöinti
•Telakointi
•Vuokraus
•Osaomistuksen
koordinointi
•Maalaus
•Venelaitteiden
asennus

Merilomat

Kokonaisvaltainen telakointipalvelu

Tunnistetut palvelutyypit
•Rantapalvelut
•Satamapalvelut
•Rannikkoveneily

Selitys:
Yritysten näkökulmasta samaan pakettiin kuuluvat palvelut.
Menetelmä: Kategorinen pääkomponenttianalyysi

Veneilijät ja yritykset
•
•
•
•

Merilomat
Miehistöpalvelut
Charter
Kurssikoulutus

• Teoriakoulutus
• Käytännön
kurssikoulutus

Veneilijät
Satamat

Kuljetus vedessä
Nosto
Siivous
Veneiden välitys
Talvihuolto
Kuljetus maalla
Veneisännöinti
Telakointi
Vuokraus
Osaomistuksen
koordinointi
• Maalaus
• Venelaitteiden
asennus

Koulutus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merilomat

Kokonaisvaltainen telakointipalvelu

Yritykset
• Rantapalvelut
• Satamapalvelut
• Rannikkoveneily

Omistuspalvelu

Kokonaisvaltainen
telakointipalvelu

Merilomat

Huolto kauden
aikana

Teoriakoulutus

Kuljetus maalla

Vuokraus

Huolto talven
aikana

Käytännön
kurssit

Kuljetus
vedessä

Leasing

Telakointi

Osaomistuksen
koordinointi

Maalaus

Koulutus

Kuljetus

Siivous

Venelaitteiden
asennus







Yritysten ja veneilijöiden näkemykset palveluiden paketoinnista vastaavat
melko hyvin toisiaan, mutta joitakin eroavaisuuksia on
Palvelut tulee rakentaa niin, että ne helpottavat veneen omistamista ja
mahdollistavat kullekin veneilijäryhmälle nautinnon niistä veneilyn
elementeistä joita he arvostavat ja helpotuksen niistä, jotka ovat esteitä tai
rasitteita
Vaivattomuuden yksi edellytys on yksittäisten palveluiden paketointi
Menetelmä: Kategorinen pääkomponenttianalyysi

Raportin sisältö
•
•
•
•
•

Johdanto
Veneilijät vuonna 2009
Palveluliiketoiminta 2009
Veneilijätyypit
Veneily ja palvelut 2025

Osa III: Käyttötapaukset
 Jotta palvelukysynnän tilaa ja tulevaisuutta pystyttäisiin paremmin
kuvaamaan, otettiin käyttöön käyttötapauksia (use case).
 Käyttötapaus on tässä yhteydessä puolimuodollinen kärjistetty kuvaus
veneilijätyypistä sekä tämän kulutustottumuksista ja palvelutarpeesta.
 Käyttötapaukset perustuvat osin arvioihin eri veneilijätyyppien
käyttäytymisestä, mutta tukeutuvat myös kyselyaineiston tilastoanalyysiin.
 Käyttötapauksia on yhteensä neljä, joista kolme ensimmäistä perustuu
osittain kyselyaineistoon ja tilastolliseen materiaaliin:
 Insinööri Pasi
 Rassaaja Rane
 Bengt-Åke
 Nella

Insinööri-Pasi


Suurten ikäluokkien jälkeläinen, ikä 28-40 vuotta, joka asuu Etelä- tai Kaakkois-Suomessa
(Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kymenlaakso). Pieniä lapsia tai lapseton pariskunta,
jolla korkeat tulot



Korkeakoulutus (AMK, ylempi AMK, Yliopistotaso). Työelämässä, tulot ansiotulopainotteisia ja
yli keskitason.



Ansiotyön johdosta rajallinen vapaa-aika, ymmärtää rahan ja vapaa-ajan
vaihtoehtoiskustannuksen  käyttää yleisesti ottaen erilaisia osto- ja leasingpalveluita
valtaväestöä enemmän.



Ei elämäntapasuhtautumista veneilyyn, vain yksi harraste muiden joukossa. Veneily aloitettu
aikuisiällä; ei välttämättä lapsuuden kosketusta veneilyyn



Ei näe veneseuraan liittymistä itseisarvona, vaan arvioi tilanteen palvelutarjonnan
näkökulmasta.



Veneilyn luonne spontaania, verraten lyhytkestoista sekä elämyspainotteista, eli venettä ei
käytetä mihinkään tiettyyn tarkoitukseen kuten yhteysveneenä



Aineistosta löytyy yhteensä 60 iältään sopivaa (28-40) henkilöä, joista 43 (11,9%) kuuluu
tuloluokkaan >3 tai vaihtoehtoisesti tuloluokkaan 2, mikäli vastaajalla ei ole perhettä.

Insinööri-Pasi vuonna 2009
Mitä tiedämme vuoden 2009 Pasista tämän perusteella?
(Likert-arvosanojen keskiarvoja: 1 = ”Täysin eri mieltä” – 5 = ”Täysin samaa mieltä”)



Ajaa keskimäärin 17 vuotiaalla veneellä, joka on hankittu 4-5 vuotta sitten. Vene on tyypillisesti n. 7-8
metrinen moottorivene. Suhtautuu veneen hankintaan kolmen vuoden sisällä positiivisesti (saldoluku 3,2),
eikä harkitse venestään luopumista, muuten kuin vaihtotarkoituksessa tai mökin takia



Kokee veneen omistamisen erittäin tärkeäksi (4,5) , pitää ympäristöasioita tärkeinä (4,2) sekä näkee myös
oman veneilyharrastuksensa ympäristöystävälliseksi (koko aineisto 4,0). Haluaa rentoutua veneillessään
(4,5).



Viettää vuosittain runsaasti aikaa vesillä (keskimäärin yli 30 päivää) ja kunnostaa venettään vuosittain n. 8
päivää



Ei koe veneseuransa palveluita riittäviksi (saldoluku 2,8), käyttää mielellään seuransa tarjolla olevia
palveluita (3,2), mutta suosii kuitenkin yksityistä palvelutarjontaa (3,7). Palvelumyönteisyydestä
huolimatta suhtautuu positiivisesti oman veneensä kunnostukseen omin voimin (3,8, koko aineiston
keskiarvo 3,9)



Kaipaa enemmän valinnanvapautta palveluihin (3,4), suhtautuu neutraalisti kokonaisvaltaisiin palveluihin
(3,0) ja on valmis maksamaan vaivattomuudesta (3,3). Hakee mieluiten tietoa venealan tapahtumista ja
netistä.



On muuta veneilyväestöä hieman halukkaampi maksamaan monipuolisemmasta satamatarjonnasta (3,4)
ja haluaa muuta veneilyväestöä enemmän vapaa-ajan virikkeitä satamiin (3,5, koko aineisto 2,9).



Käytti vuonna 2008 kokonaisuudessaan 4205€. Olisi valmis käyttämään lueteltuihin palveluihin yhteensä
6528€ .

Insinööri-Pasin kokemus palveluista
” Palvelukulttuurin puute alalla *haittaa palveluiden käyttöä+.
Aloittavia veneilijöitä kohdellaan ylimielisesti eikä vaivauduta
selittämään asioita siten, että niistä olisi mahdollisuus oppia.”

” Veneen kiinteän sisustan verhoilupalvelua ei tunnu löytyvän eli
ihmistä,joka tulee telakalle tekemään työn”

Rassaaja-Rane






Tee-se-itse –veneilijä, joita aineistossa on tällä hetkellä noin 30%.
Ranella veneen kunnostus ja ylläpito on osa harrastusta halusipa hän sitä tai ei: osa Raneista
kunnostaa venettään kunnostamisen ilosta, toiset pyrkivät näennäisesti matalampiin
harrastuskustannuksiin itse tekemällä
Raneja kuvaavat korkea omatoimisuuden aste ja oman seuran tuottamien palveluiden
priorisointi yritysten tuottamiin palveluihin nähden.
Rane voidaan löytää aineistosta tarkastelemalla vastausprofiilia. Toisin kuin Pasi ja Benkku,
Ranea ei määritellä iän tai tuloluokan mukaan. Raneiksi on eritelty ne henkilöt, joiden
vastausprofiili muistutti toisiaan tiettyjen kysymysten kohdalla.








”En käyttänyt listan palveluita, koska teen mielelläni itse” (154 vastaajaa; ruotsinkieliset puuttuvat
tästä osa-aineistosta)
”Mielestäni veneen kunnostus on mukava osa harrastusta” (122 vastaajaa ”täysin samaa mieltä”, 142
vastaajaa ”jokseenkin samaa mieltä”)
”Huollan venettä pääsääntöisesti itse” (163 vastaajaa ”täysin samaa mieltä”, 113 vastaajaa
”jokseenkin samaa mieltä”)
Palveluvertailuindeksi nolla tai negatiivinen (ei suosi yksityisiä palveluja)

Aineistosta löytyi 111 ”Raneksi” luokiteltavaa henkilöä. Määrä on lähes kolmasosa koko
aineistosta, minkä vuoksi Rane-tyyppien vastaukset heijastuvat koko aineiston keskiarvoihin

Rane vuonna 2009
Mitä tiedämme vuoden 2009 Ranesta kyselyn perusteella?
 Veneilee hieman keskimääräistä suuremmalla (8,5m), mutta vanhemmalla
(22v) veneellä, jonka hankkinut noin kymmenen vuotta sitten.
 Ei ole kiinnostunut uuden veneen hankinnasta (saldoluku 2,73 ) ja on myös
keskimääräistä hieman haluttomampi vuokraamaan veneen.
 Viettää vuosittain aikaa vesillä 31 päivää ja kunnostaa venettään selvästi
eniten (11 päivää, kun koko aineiston keskiarvo on kahdeksan päivää)
 Keskimäärin 52 vuotias, ja talous kuuluu usein alhaiseen tuloluokkaan
(mediaani 30 001 - 60 000 €)
 Suosii seuran palveluita (Palveluvertailuindeksi –0,92 )
 Rahankäyttönsä eritelleet ”Ranet” käyttivät kokonaisuudessaan 2116€ ja
olisivat valmiita käyttämään rahaa eri palveluihin yhteensä 2759€

Ranen kokemus palveluista
” Ei tarvetta”
” Pyrin tekemään kaiken itse.”

” Perheessämme on venekorjaamisen erikoistunut henkilö, joka tarvittaessa
auttaa asioissa”

” Teen mahdollisuuksien mukaan kaikki
itse, samalla oppii ja tietää veneestä
enemmän, varmuutta vesillä
liikkuessa”

Bengt-Åke
 ”Benkku” on varttunut veneilijä, joka on harrastanut veneilyä
jo pitkään.
 Hänen lapsensa ovat muuttaneet pois, lainat maksettu ja
hänellä on keskimääräistä enemmän rahaa käytettävissään
 Benkulla on mahdollisuus monipuolisten palveluiden
käyttämiseen ja jo ikäsyidenkin johdosta joutuu niitä vuoteen
2025 mennessä enenevässä määrin käyttämään.
 Benkulla ei ole aikaa, kiinnostusta tai osaamista veneen
huoltamiseen itse
 Konservatiivinen ja epäluuloinen tiettyjen palvelumuotojen,
kuten osaomistuspalvelujen suhteen

Bengt-Åken vuonna 2009
 Bengt-Åke eroteltiin aineistosta iän ja tuloluokan perusteella. Vuonna
2009 talous kuuluu keskivertoa korkeampaan tuloluokkaan (yli 60 000€) ja
hän on iältään keskiarvoa vanhempi veneilijä (yli 52v).
 Lähes puolet Benkuista, n. 46%, kuuluu suuriin ikäluokkiin (1945-1950
syntyneet)
 Benkkuja jäljitettäessä aineiston perusteella on huomioitava, että internetin välityksellä
tehdyissä kyselyissä iäkkäät vastaajat ovat usein varakkaimpia ja parhaiten koulutettuja
omassa ikäryhmässään; Benkulla keskimääräistä suurempi (8,6m) ja uudempi (1994)
vene.

 Keskimääräistä haluttomampi uuden veneen hankintaan (2,94) tai
vuokraamiseen (1,87)
 Vesillä vain 25 päivää ja kunnostukseen alle 6 päivää
 Benkku on 57 vuotias ja keskimääräistä halukkaampi yksityisten
palveluiden käyttöön seuran palveluihin verrattuna (0,24)
 Keskimääräinen tuloluokka (mediaani 100 000 - 120 000 €)
 Benkku käytti 7539€ ja olisi valmis käyttämään venepalveluihin suurin
piirtein saman verran (7338€).

Bengt-Åken kokemus palveluista
” Ostan mielelläni veneille kokonaisvaltaiset palvelut (minulla on kolme
venettä, joista huollan vain yhtä itse)”

” Esim osaomistus tai vuokraus on aika "mystistä". Vuokraveneissä on joko
kalaveneitä tai luksusjahteja, joita en halua.”

Käyttötapaukset ja veneily
Väite

Pasi

Rane Benkku Nuoret Vanhat Kaikki

4,50

4,38

4,22

4,42

4,27

4,37

4,25

4,59

4,22

4,22

4,22

4,27

3,95

4,27

4,04

3,89

4,27

4,07

Mielestäni veneen kunnostus on mukava osa
harrastusta
3,80
Huollan venettä pääsääntöisesti itse
3,90

4,52
4,67

3,72
3,46

3,85
3,94

4,18
4,04

3,87
3,91

4,50

4,54

4,26

4,38

4,40

4,43

Olisin valmis maksamaan monipuolisemmasta
ja laajemmasta satamatarjonnasta
3,43
Kaipaisin enemmän hyötypalveluja satamiin 3,63

3,33
3,58

3,43
3,56

3,32
3,65

3,09
3,28

3,31
3,51

3,04

2,59

3,35

2,66

2,97

Oman veneen omistaminen on minulle
tärkeää
Koen ympäristöasiat veneharrastuksessa
tärkeiksi
Oma veneilyharrastukseni on
ympäristöystävällistä

Rauhoittuminen on minulle tärkeä osa
veneilyharrastusta

Kaipaisin enemmän vapaa-ajan virikkeitä
satamiin
1=täysin eri mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

3,55

Palvelukokemukset
Väite
Saan tarpeeksi tietoa venealan
palveluista
Palvelukokemukset ovat olleet
laadukkaita
Palvelut ovat vastanneet odotuksia
Veneseurani tai muu yhdistys tarjoaa
minulle kaikki tarvitsemani palvelut
Veneseurani tai muu yhdistys
vaikuttaa harrastukseeni
Käytän mielelläni veneseurani tai
muun yhdistyksen palveluita
Käytän mielelläni yksityisiä palveluita
Kaipaisin enemmän valinnanvapautta
venepalveluiden hankintaan
Kaipaisin enemmän kokonaisvaltaisia
paketoituja palveluita
Olen valmis maksamaan
vaivattomuudesta
Palveluvertailuindeksi

Pasi

Rane

Benkku

Nuoret

Vanhat

Kaikki

3,38

3,91

3,69

3,48

3,91

3,71

3,55

3,52

3,37

3,45

3,53

3,44

3,5

3,41

3,46

3,45

3,64

3,48

2,78

3,49

3,04

2,94

3,65

3,19

3,25

3,74

2,83

3,12

3,46

3,19

3,53
3,73

4,25
3,33

3,48
3,72

3,66
3,65

4,06
3,48

3,77
3,61

3,45

3,32

3,11

3,38

2,9

3,19

3,03

2,75

2,76

3

2,57

2,8

3,43
0,2

3,16
-0,92

3,69
0,24

3,34
-0,02

3,33
-0,58

3,4
-0,16

Miksi jätitte käyttämättä palvelua
 Osuus vastaajista (%)
Syy käyttämättä jättämiseen
Ei ole palveluntarjoajaa lähistöllä
Ei ole palveluntarjoajaa lainkaan
Tieto liian vaikeasti saatavilla
Liian kallista
En luota palvelun laatuun
Teen mielelläni itse
Liian pitkä toimitusaika
Muu syy

Kaikki
10%
7%
7%
21%
5%
48%
3%
5%

Pasi
11%
5%
11%
16%
5%
38%
5%
5%

Rane Benkku Nuoret Vanhat
7%
9%
8%
8%
6%
4%
7%
4%
2%
4%
10%
5%
20%
7%
22%
18%
5%
4%
7%
6%
100%* 46%
46%
53%
5%
2%
5%
0%
3%
7%
5%
0%

(*) Rane eroteltiin aineistosta mm. tämän kysymyksen perusteella, mistä johtuu 100% osuus ko. taulukossa

Markkinointikanavat
Markkinointikanava

Pasi

Rane

Benkku

Nuoret

Vanhat

Venealan
tapahtumat
Lehtimainonta
Internet

3,18
2,93
3,68

3,53
2,89
3,53

3,28
2,87
3,35

3,23
2,95
3,63

3,39
2,95
3,51

2,58
1,95

2,86
1,98

2,46
2,00

2,54
1,92

2,70
1,94

2,30

2,41

2,09

2,51

2,05

Henkilökohtaiset
kontaktit
Suoramarkkinointi
Radio- tai
televisiomainonta

Käyttötapaukset ja rahankäyttö









Kyselyssä vastaajat saivat mahdollisuuden kertoa venetuotteisiin ja palveluihin
yhteensä vuoden aikana käyttämänsä kokonaissumman sekä halutessaan vielä
eritellä kuhunkin veneilyyn ja siihen liittyvään yksittäiseen palvelutyyppiin
investoidun rahanmäärän.
Yksittäisistä kuluista koostuvat summat olivat usein merkittävästi suurempia kuin
annettu kokonaisarvio, joten suurehko osa vastaajista käytti todellisuudessa rahaa
enemmän kuin he aluksi ilmoittivat.
Erot kaikkien vastaajien ilmoittamissa kokonaissummissa sekä eriteltyjen
kustannusten summissa ovat isoja: Kun vastaajat ilmoittivat yhteensä käyttävänsä
venetuotteisiin ja -palveluihin vuosittain keskimäärin 1664€, oli yksittäisten
palveluiden yhteenlaskettu rahallinen keskimääräinen panostus moninkertainen
Tämän vuoksi rahankäyttöä on raportoitu erikseen niiden vastaajien osalta, jotka
olivat eritelleet omat rahalliset panostuksensa.
Rahankäyttöään eritelleet vastaajat ovat usein niitä, joille ylipäätään mieltävät
veneilyn osaksi laajempaa palveluiden ja tuotteiden kokonaisuutta. Lisäksi
erittelyn voi katsoa kuvastavan suurempaa sitoutumista harrastukseen

Rahankäyttö
 Rahalliset panostukset venetuotteisiin (pl. veneen ostohinta ja palvelut)
 Kaikki vastaajat (myös he, jotka eivät olleet eritelleet yksittäisiä
kuluja):
Panostukset (kaikki vastaajat)
Käytin venetuotteisiin rahaa vuonna 2008(€)
Käytin venepalveluihin rahaa vuonna 2008 (€)
Yht.

Kaikki Pasi Rane Benkku Nuoret Vanhat
882
737
896 1371
805
803
782
622
495 1502
613
674
1664 1359 1391 2873 1418 1477

 Rahankäyttönsä eritelleet veneilijät (pl. rahoitus, vuokraus):
Rahankäyttö (kaikki palvelumuodot)
Käytin rahaa vuonna 2008(€)
Olisin valmis käyttämään (€)

Kaikki Pasi Rane Benkku Nuoret Vanhat
6636 3965 2116 7539 4460 4711
7520 5932 2759 7338 5586 5586

Veneilystä luopuminen
 Osuus vastaajista (%)
Syy
Aika ei riitä veneilyyn
Aika ei riitä ylläpitoon
Kausi on liian lyhyt
Korkeat kustannukset
Ikäsyyt
Asun kaukana veneilyalueilta
Osaamisen puute
Kiinnostuksen puute
Harrastusseuran puute
Tarpeitani vastaavien veneilykohteiden
puute
Tarpeitani vastaavien veneilypalvelujen
puute
Uusien haasteiden puute
Omistamisen epäekologisuus
Muu syy

Pasi Rane Benkku Nuoret Vanhat
10%
10%
19%
9%
15%
3%
6%
11%
2%
4%
10%
6%
4%
8%
3%
10%
10%
6%
17%
10%
0%
9%
7%
0%
18%
8%
0%
3%
0%

4%
0%
0%
1%

2%
2%
0%
0%

5%
0%
2%
0%

2%
2%
1%
1%

10%

3%

0%

6%

1%

5%
0%

3%
3%

4%
2%

3%
0%

2%
0%

5%
10%

2%
6%

2%
4%

3%
6%

1%
7%

Visio: Nella






Nella muodostaa vuonna 2025 kokonaan uuden veneilijätyypin. Nellaa ei juuri
löydy aineistosta, koska se koostuu tämänhetkisistä järjestäytyneistä veneilijöistä.
Nella nyt noin 16-18 vuotias
Vuonna 2025 28-30-vuotias:
– KTM
– Asuu vuokralla (Et. Helsinki)
– Varaa asua omistusasunnossa (150 k€ vapaata perintörahaa), mutta arvostaa
vapautta elämässään
– Merkittävät tulot (6k€ nyk. rahaa)
– Harrastuksina tennis, ratsastus, golf, jooga, musiikki, taitoluistelu, laskettelu,
jne.
– Perhe ei veneile, joten ei tunne veneilykulttuuria tai yhdistystoimintaa
Nellaan vaikuttaa
– Paras kaveri Bella – Isä veneilee
– Ratsastuskaveri Sari – maalta
– Myöhemmin poikaystävä ja opiskelupiirit

Nella
Nellan kosketukset veneilyyn
 Yksi hyvä ja yksi kauhea
kokemus ystävätär Bellan isän
veneellä
 On käynyt kavereiden kanssa
matkalla Kreikan tai Turkin
saaristossa
 Mielikuvissa naistenlehtien
lifestyle-veneilytarinat
 Istuskellut satamaveneissä
(Hangon regatta, Aurajoki, yms)
 Purjehdusrippikoulu tai koulun
purjehdusmatka (ostettu
palveluna, 400€)

Nellan lifestyle
 Ilmoittaa rakastavansa merta
 Paljon erilaisia harrastuksia, ei ole
kiinnostunut mökkeilystä
perinteisessä mielessä (vapauttaa
pääomaa)
 Ei myönnä katsovansa televisiota
 Ihailee ruotsalaista kulttuuria
 Ei kuitenkaan ”korkkaripimu”, eli
valmis ulkoilmaelämään

Yhteenveto veneilijätyypeistä 2009
Insinööri-Pasi

Nella

Rassaaja-Rane

Bengt-Åke

Ikä

Nuori tai keski-ikäinen

Nuori

Keski-ikäinen tai vanhempi

Keski-ikäinen tai vanhempi,
kuuluu suuriin ikäluokkiin

Tulotaso ja
elämäntyyli

Melko korkea, ylempää
keskiluokkaa

Korkea, urbaani

(Alempaa) keskiluokkaa

Korkea, konservatiivinen

Palvelut

Tottunut käyttämään ja
käyttää mielellään, arvostaa
tehokkuutta

Tottunut käyttämään,
edellytys helppous

Ei mielellään käytä, tekee itse
joko omasta ilosta tai
näennäisesti säästäen

Epäluuloinen palveluita kohtaan,
mutta palvelut harrastuksen
jatkumisen edellytys

Veneily

Haluaa nauttia vain itselle
arvoa tuottavista asioista
veneilyssä

Arvostaa veneilyssä
elämyksiä ja
sosiaalisuutta

Tärkeä osa veneilyä on myös itse
tekeminen

Pitkä kokemus veneilystä, mutta
tulevaisuudessa ei aikaa,
kiinnostusta tai terveyttä veneen
huoltamiseen itse

Tulevaisuuden veneilijätyyppi, jonka potentiaali
nykyisin aliarvioitu. Haluavat keskittyä veneilyssä
olennaiseen, elämyksellisiin hetkiin.

Perinteiset pienenevät veneilijäryhmät, joille nykyiset venetuotteet ,
palvelut ja liiketoimintamallit on suunnattu. Tarvitsevat
tulevaisuudessa enemmän tukevia palveluita.

Raportin sisältö
•
•
•
•
•

Johdanto
Veneilijät vuonna 2009
Palveluliiketoiminta 2009
Veneilijätyypit
Veneily ja palvelut 2025

V.2025:Toimintaympäristö
Suomalaista veneilyä kuvastaa suuri
veneen omistamisen tarve
 Harrastuksen edellytys on
käytännössä omistussuhde
veneeseen
 Tämä sitoo pääomaa, aikaa ja
palveluiden ostokyky kärsii
 Omistamista itsestään selvänä
ylläpitävä kulttuuri ja
koulutuspalveluiden puute karsii
joukosta kokonaan pois
potentiaalisia uusia veneilijöitä
korkean kynnyksen takia

Veneseurojen taholta tuleva
syrjäyttämisefekti suurena
haasteena myös tulevaisuudessa
 Ainakin ALV-etua tulisi pyrkiä
rajaamaan vain sellaisiin
palveluihin, jotka ovat
varsinaista yhdistystoimintaa
 Rajanveto tässä suhteessa tulee
kuitenkin olemaan vaikeaa,
koska seurat ovat tarjonneet
venepalveluita
”oheistuotteinaan” jo yli sadan
vuoden ajan, joten nämä
monesti mielletään osaksi
ydintoimintaa

V.2025:Toimintaympäristö
 Haasteena kauden lyhyys. Käsitykset kauden pituudesta vaihtelevat
veneilijä- ja yrityskohtaisesti. Yksi keskeisiä syitä potentiaaliselle veneestä
luopumiselle.
 Epätietoisuus palveluiden saatavuudesta keväisin ja syksyisin vähentää
veneilyhaluja, joita varsinkin Benkuilla sekä eläkeikään ehtineillä Raneilla
saattaisi olla. Toisin sanoen maksukykyiset asiakkaat jäävät kotiin.
 Demografisista syistä (Benkut, Ranet) sekä etätyömahdollisuuksien
kehittyessä (Pasit, Nellat) tulee lomakausien ulkopuolella veneilevien
asiakkaiden määrä kasvamaan merkittävästi vuoteen 2025-mennessä.

Palvelujen saatavuuteen liittyvän epävarmuuden eliminoiminen:
 Näkyvä kampanja käyntisatamapalvelujen aukiolojen pidentämiseksi ja
yhdenmukaistamiseksi, antaisi veneilijöille houkutuksen pidentää omaa
kauttaan pienemmällä ”luukut kiinni”-riskillä

Vuosi 2025: Rassaaja-Rane
Kehitystrendit:
 Ranejen ikärakenne ja suuri osuus aineistossa viittaa siihen, että merkittävä osa veneilijöistä
on omatoimisia myös vuonna 2025 (Rane + tee-se-itse -klusteri).
 Suhteellinen osuus on kuitenkin laskeva 2009-2025:
 Tekniikka monimutkaistuu, eivätkä laitevalmistajat ja vakuutusyhtiöt suhtaudu suopeasti
itse tehtyihin korjaus- ja asennustöihin.
 Satamissa tullaan kasvavassa määrin vaatimaan omatoimiseen työskentelyyn
sertifikaatteja (kuten tulityöt) johtuen esimerkiksi telakoiden omista vakuutusehdoista.
 Osa Raneista jatkavat veneilyä tee-se-itse -mahdollisuuksien vähentymisestä ja
ikääntymisestä huolimatta. Tulotason noustessa samanaikaisesti he voivat muuttua
”Benkuiksi”.
Rahallisesti:
Ranet Käyttivät palveluihin keskimäärin vuonna 2008 2116€  Olisivat valmiita käyttämään
2759€. Jos Raneja on 6000, lisäpotentiaali yhteensä vuosittain 3,8M€

Vuosi 2025: Bengt-Åke
Kehitystrendit:
 Benkut kasvava ja ostovoimaltaan merkittävä ryhmä vielä 2025.
 Ei ole halukas kuluttamaan nykyistä enempää rahaa harrastukseen.
Keskeisenä haasteena Benkkujen pitäminen veneilyn parissa. Suurimmat
veneestä luopumisen syyt tässä ryhmässä ovat ajanpuute ja veneen
ylläpitoon liittyvä vaivannäkö.
 Veneen myyneiden Benkkujen määrä tulee nousemaan. Jos yksi Benkku
lopettaa veneilyn kokonaan, sen vaikutus liikevaihtoon vastaa yli kolmea
Ranea.
 Tarvitsevat palveluita, jotka helpottavat ikääntyneen veneilijän
osallistumista merelliseen harrastukseen.

Vuosi 2025: Insinööri-Pasi
Kehitystrendit:
 Pasit kasvava ryhmä, joka haluaa veneisiin ja niiden käyttöön liittyviä
palvelukokonaisuuksia
– Haluaa monipuolisia veneilykohteita ja harmittelevat kauden lyhyyttä
10% veneestä luopumista harkitsevista Paseista ilmoitti syyksi tarpeita
vastaavien veneilykohteiden puuttumisen ja 10% kauden lyhyyden
– Vaikka Paseista osa sinkkuja/lapsettomia 2009, suuri osa veneilee
perheen kanssa 2025. Veneilykohteet enemmän ”resort”-tyyppisiä
Rahallisesti:
 Ovat valmiita maksamaan heille sopivista palveluista. He ovat valmiita
käyttämään n. 2000€ enemmän vuosittain palvelukokonaisuuteen. Jos
Paseja n. 3000, vaikutus 6M€, 2025 Paseja noin 4000  8M€

Vuosi 2025: Nella
Kehitystrendit:
 Nella (2025, 28v) keskeisenä uutena osana palvelutarjonnan kohderyhmää!
Nellan kosketukset mereen 16-28v ja kulutettu raha:
 Osallistuu toistuvasti opiskeluajan aikana ja kokemuksen jatkeena
purjehdusryhmämatkalle ulkomaille, joilla mukana osaava kippari (noin 5x 10
vuoden aikana)  1,5k€
 Kahdesti vuodessa päiväpurjehdus Helsingistä  100€ (ravintola)
 Käy vuosittain purjehdustapahtumissa, kilpailuissa tai messuilla (100€)
 Järjestää työpaikan kesäpäivät kaljaasilla (2x 50hlö x 100€ = 10k€)
 Time-share, jossa ”merielämyskeskusmökin” vaihtoehtona kesällä vene ja talvella
laskettelukeskukseen (2k€/vuosi, viiden vuoden ajan)
 Käytännön veneilykoulutus kavereiden kanssa, jota järjestää yksityinen taho (500€)
 31k€ / 10v (josta firman rahaa 10k€) = 3100e / v
 2000 kpl Nelloja = 6,2M€ / vuosi

Miten myydä?
Insinööri-Pasi

Rassaaja-Rane

 Tunsi 2008 saavansa muita ryhmiä vähemmän tietoa venealan palveluista
 Keskeisin markkinointikanava tällä hetkellä Internet. Pasi tukevasti työelämässä
vielä 2025, joten netin merkitys ei ainakaan pienene.
 Tarjotaan enemmän paketoituja palveluita, joissa valinnanvaraa oikeissa
kohdissa
 Esimerkiksi jo veneen ostamisen yhteydessä tarjotaan huollon ja
telakoinnin lisäksi veneilylomakokonaisuuksia matkailu- ja
ravitsemuspalveluineen
 Edellyttää yhteistyötä veneiden myynti- ja
käyntisatamapalveluntarjoajien välillä
 Potentiaalin hyödyntämisen edellytyksenä kauden pidentäminen
 Satamapalvelujen aukiolokampanja
 Charter-, osaomistus- ja time share –veneily ulkomailla esim. paketoituna
muihin matkailupalveluihin

 Tällä hetkellä markkinointikanavista venealan tapahtumat tehokas
keino Ranen tavoittamiseksi.
 Internet erityisesti nuorten omatoimisten harrastajien suosiossa 
mainonta veneilyfoorumeilla. Merkitys kasvaa edelleen ja näissä jaettu
informaatio on erittäin hyödyllistä palautetta myös yrityksille.
 Omatoimisuuden johdosta Rane tulee myös tulevaisuudessa haluamaan
veneen kunnostamiseen tarvittavia kemikaaleja ja muita tarvikkeita.
 Koska erilaisten lupien pakollisuus lisääntyy, Raneille kannattaakin
tulevaisuudessa tarjota em. sertifikaatteihin liittyviä koulutuspalveluita
sekä tarjota heille mahdollisuus ylläpitää ja päivittää teknistä
osaamistaan.

Bengt-Åke

Nella

 Tällä hetkellä kokevat mieluisimmaksi markkinointikanavaksi venealan
tapahtumat ja Internetin.
 Eläköityminen kasvattaa mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin ja lisännee
tämän painoarvoa.
 Suhtautuu hieman muita positiivisemmin suoramarkkinointiin.
 Tälle joukolle on tärkeää erityisesti veneen huoltoon ja ylläpitoon liittyvien
palvelujen helppo saatavuus, kattavuus ja kokonaisvaltaisuus sekä keski-iän
kohoamisen seurauksena varsinaiseen veneilyyn liittyviä ergonomisia seikkoja,
kuten esteettömyys satamissa
 Veneensä myyneet Benkut tulisi pitää kaikin keinoin mukana harrastuksessa
 Omistuspalvelut (kts. kohta ”Tunnistetut palvelutyypit”)
 Time-share –tyyppiset palvelut, joissa yhdistetään esim. mökkeily/veneily

 Markkinoinnissa lifestyleä tukevan mielikuvan luominen mutta samalla
ympäristönäkökohdat huomioiden
 Lehdet, Internet ja populaarikulttuuri kautta; product placement
 Traumojen välttäminen
 Bellan isä: ”hyppää nyt!”
 Yhdistelmä sade+ulkovessa+tylsää+hyttysiä+pahoinvointi
 Ensimmäinen pelottava kokemus osaavan ihmisen kanssa ja aloitettava
päiväpurjehduksilla hyvässä kelissä
 Ammattimainen koulutus/kurssitus
 Koulutuksen markkinointi ainejärjestön kautta ja matkailun yhteydessä
 Sosiaalisen elementin esiintuominen
 Harrastuksen helppouden painottaminen

Keskustelua syrjäyttämisvaikutuksesta



Tutkimuksen perusteella veneseurojen taholta tuleva, yksityisten venepalveluiden kysyntää vähentävä
syrjäyttämisvaikutus on olemassa ja muodostaa yhden lisähaasteen venealan liiketoiminnan kasvulle.
Seuroilla edelleen hintaetu, johtuen seuraavista syistä:
 Omakustannushinnoittelu. Hidastaa liikevaihdon kasvua eikä paranna palveluita.
 Yleensä alueet vuokralla kunnalta. Vuokrataso voi olla markkinahintaa edullisempi, tosin
jatkuvuudessa aina epävarmuuselementti, erityisesti jos kunnalle tulee vaihtoehtoiskustannuksia
maa-alan vuokraustoiminnasta.
 Arvonlisäverottomuus. Suora hintaetu yhdistyksille yksityisen palveluliiketoiminnan kustannuksella.

Pohjustuksena keskustelulle - mikä olisi osapuolille luonteva ”työnjako” eri osa-alueilla:
 Lähtökohtana se, että veneseurat keskittyisivät ydinalueeseensa sen sijaan, että ne hajauttavat
resurssejaan alueille, joilla yksityistäkin palvelutarjontaa olisi helposti ja kustannustehokkaasti
saatavilla, jolloin:
 Veneseuralle lisää resursseja sellaisen toiminnan kehittämiseen, jota palveluliiketoimintasektorilta ei
löydy tai joita ei muuten välttämättä kannata tuottaa (esim. kilpailutoiminta)
 Jäsenistön käyttämien palvelujen laatu ja toimitusvarmuus paranevat sekä palvelut monipuolistuvat.

Esimerkki syrjäyttämisvaikutuksesta
CASE: Kilpapurjehtijat vs. matkaveneilijät, syksy 2009:
 Loppuvuonna 2009 käynnistyi venealan lehdistössä sekä internet-palstoilla
keskustelu veneseurojen toimintamuodoista ja näiden kustannuksista1.
Keskustelun yksi pääkohdista oli se, miten veneseuran resurssit tulisi
kohdistaa.
 Osa matkaveneilijöistä kokivat olevansa seuran jäseniä vain
venepaikkojen/telakointipalveluiden vuoksi ja ilmaisivat haluttomuutensa
kustantaa omilla jäsenmaksuillaan seurojen kilpailutoimintaa, koska he
eivät itse olleet mukana kilpailutoiminnassa. Samoin osa kilpaveneilijöistä
(erityisesti traileroitavien pienveneiden käyttäjät) osoittivat
haluttomuutensa osallistua seuran ylläpitämän sataman/telakan
hoitokuluihin.
 Seuratoiminnan ja varsinaisten venepalveluiden eriyttäminen keventäisi
seurojen kustannusrakennetta ja rahoitustarvetta merkittävästi,
pienentäisi resurssien allokaatio-ongelmaa, kohdistaisi kustannukset
oikein sekä muuntaisi varsinaisista venepalveluista maksamisen puhtaasti
tarveperusteiseksi.
1Keskustelua

käytiin mm. Vene-lehden kolumnissa sekä ”Tappi irti”-palstalla sekä Suomi24-keskustelufoorumilla

Esimerkkityönjako
Veneseurat
 Koordinaattorina ja mahdollisesti
rajapintana toimiminen veneilijöiden ja
venepalveluja tarjoavien yritysten välillä –
ts. jäsenten ei tarvitse halutessaan etsiä
itse palveluntarjoajaa
 Koulutuksen koordinointi ja
asiakasrajapintana toimiminen
koulutusalan yritysten välillä
 Kilpa- ja urheiluveneilytoimintaan
panostaminen
 Matkaveneily- esim. eskaaderitoimintaan
panostaminen yhteistyössä matkailu- ja
elämysalan yritysten kanssa
 Aktiiviseen junioritoimintaan
panostaminen
 Seuraperinteiden vaaliminen ja uusien
toimintamuotojen kehittäminen
 Luonnonsatamatyylisten palveluttomien
”tukikohtien” rakentaminen ja ylläpito
 ”Sosiaalisena foorumina” toimiminen

Venealan yritykset
 Kotisatamapalvelujen tarjoaminen
(säilytys, nostot/laskut, laituripaikat,
vartiointi)
 Satamarakenteiden ylläpitäminen ja
huolto. Toimintaympäristönä seuran
kotisatama.
 Käyntisatamien ja niihin liittyvän
palvelukokonaisuuden tarjoaminen
 Vuokravenepalvelut(myös
koulutuskäytön yhteydessä),
osaomistuspalvelut
 Huoltopalvelut kokonaisvaltaisesti
 ”tee-se-itse”/”Rane”-tyyppisten
veneilijöiden palveleminen varaosa- ja
työkaluhankinnassa
 Koulutuspalvelujen myyminen
veneilijöille ja veneseuroille

Yleisiä suosituksia








Jatkotutkimus järjestäytymättömistä veneilijöistä ja potentiaalisista tulevaisuuden
veneilijöistä markkinoiden kokonaistarpeen hahmottamiseksi
Venepalveluiden asteittainen ”legitimointi” yritysten ja veneilijöiden parissa
 Palveluita korostavan keskustelun ylläpito eri medioissa ja eri tahojen toimesta
 Palveluiden esiintuonti oikeana vaihtoehtona perinteisille toimintamalleille
 Markkinatarpeen tarkempi selvittäminen ja informaation jakaminen
 Tärkeää ymmärtää, että palveluliiketoiminnassa sekä yritykset, että veneilijät ovat
samassa veneessä ja kaikkien insentiivi on palvella suomalaista veneilijää entistä paremmin
Muutosten mahdollistaminen
 Nimenomaan palvelumuutoksiin kohdistetut resurssit ja työkalut järjestöiltä ja julkiselta
sektorilta (rahoitus, best-practice, oikeudellinen apu, hankeverkostot)
Veneilijöiden tietoisuuden lisääminen palveluista
 Olennaista markkinoiden kehittymiseksi on, että asiakkaat vaativat palveluita
Rohkeiden ja esimerkkiä näyttävien muutostoimijoiden, rohkaiseminen, palkitseminen ja
verkottaminen
 Muutaman sitoutuneen yrityksen ydinryhmä yhteen, jotka saavat pääsyn
markkinainformaatioon, rahoitukseen ja jakavat osaamista ja riskejä keskenään
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