VISIO 2025: Palvelutoiminta venealan
liiketoiminnan kehityksen keskiössä

Tiivistelmä seminaariin
Kahden korkeakoulun tutkimushanke TEKES:ille 2009-2010
Vene 2008-2011: Parempia veneitä ja palveluja-ohjelma
Tekes-tunnus: 18222
Helsingin kauppakorkeakoulu (Aalto-yliopisto)
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (Turun yliopisto)

Raportin sisältö
• Johdanto
– Tutkimuksen tausta ja motiivit
– Tutkimuksen tavoitteet
– Metodologia
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Veneilijät vuonna 2009
Palveluliiketoiminta 2009
Veneilijätyypit
Veneily ja palvelut 2025

Visio 2025: Johdanto




Venetuoteliiketoiminnan
taantuma, joka
jatkuessaan uhkaa koko
veneilyalan tulevaisuutta
On nähtävä muutakin
kuin pelkät perinteiset
tuotteet

Uudet
veneilijäryhmät

Palveluliiketoiminta

Venealan haaste




Tulevaisuuden veneilijä
kaipaa
kasvavissa
määrin
tehokkuutta
myös vapaa-ajaltaan
Itse tekemisen osuus
vähenee eri syistä
tulevaisuudessa





Perinteisen
veneilykulttuurin
ulkopuolella
paljon
kysyntäpotentiaalia
Yritysten
pystyttävä
tunnistamaan erilaisia
harrastajaryhmiä

Tarvitaan visio vuoden 2025 veneilystä ja selkeät muutospolut
Tutkimuksen päätavoitteina on 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
• 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
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Veneilyharrastuksen esteet





Kysymys oli, miksi vastaaja voisi harkita luopuvansa veneestä
Tärkemmät liittyvät veneilyn korkeisiin rahallisiin ja ajallisiin
kustannuksiin
Joitakin eroja havaittavissa venetyypeittäin, kuten ylläpito purjeveneillä

Esteiden keskinäiset suhteet
Rajallinen
aika tai
korkea
kustannus

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

Menetelmä: Kategorinen pääkomponenttianalyysi

Palvelutarpeiden ulottuvuudet
Satamat

Palvelutarpeen faktorit

Tee-se-itse ja luonto

Suhtautuminen

Yhdistyksen vaikutus

Taidottomuus ja epäaktiivisuus

Omistamisen merkitys

Tilastollisesti veneilijän
palvelutarpeeseen vaikuttaa
kahdeksan erillistä tekijää:
 Yleinen laajempi
satamapalvelutarve
 Luonto, rauha ja itse
tekemisen elämyksellisyys
 Suhtautuminen yksityisiin
palveluihin yleisesti
 Yhdistyksen vaikutus
 Palveluiden huono laatu
 Osaamisen puute ja
epäaktiivisuus
 Veneen omistamisen
merkityksettömyys
 Uuden veneen hankinnan tai
vuokrauksen houkuttelevuus

Uuden veneen houkuttelevuus

Menetelmä: Pääkomponenttianalyysi

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
• Oman veneen omistaminen
tärkeää
• Tyytyväinen nykyisiin
palveluihin

Osaamattomat ja epäaktiiviset

Palvelumieliset

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

• Satamapalvelujen tarve
• Lähtökohtaisesti positiivinen
suhtautuminen yksityisiin
palveluihin
• Veneen omistaminen ei niin
tärkeää
• Kiinnostaa vuokrata tai ostaa
uusi vene
Menetelmä: Klusterointi

Raportin sisältö
•
•
•
•
•

Johdanto
Veneilijät vuonna 2009
Palveluliiketoiminta 2009
Veneilijätyypit
Veneily ja palvelut 2025

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

(vastaajilla useita)

Muu

Koulutus
Vuokraus
Telakointi
Korjaus
Moottoreiden myynti

Moottoreiden maahantuonti
Varusteiden myynti
Varusteiden maahantuonti
Varusteiden valmistus
Veneiden myynti

Veneiden maahantuonti
Veneiden valmistus
0%

10%

20%

30%

40%

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%

Täysin eri mieltä






Jokseenkin eri mieltä

En osaa sanoa

20 %

40 %

Jokseenkin samaa mieltä

60 %

80 %

Täysin samaa mieltä

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 pioneerinä tarvittaessa

100 %

Muutosten haasteet yrityksissä
Tekninen osaaminen
Yrityksen sisäiset resurssit (esim. henkilöstön puute)
Rahoituksen saatavuus
Muutosten taloudellinen kannattamattomuus
Lainsäädäntö
Asiakkaiden puute
Myynti- ja markkinointiosaaminen
Asiakastarpeen tunnistaminen
Yrityksen koko
Liiketoiminnallinen osaaminen
Yhteistyökumppaneiden puute
Ympäristöasiat
Tilojen saatavuus
Kaavoitus
Sopimustekniset asiat
Kiinnostuksen puute
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Suurin osa haasteista liittyy sisäisten resurssien ja osaamisen puutteeseen sekä epäuskoon
palveluiden taloudellisesta kannattavuudesta
Vain harva yritys ilmoitti kiinnostuksen puutteen
Havaittavissa yrityksen sisäisiä syyt yhtenä kokonaisuutena, osaamisen puute sekä
asiakassuhteiden hallinnan ja markkinatiedon haasteet

Saisin mieluiten tietoa venealan palveluista
Veneilijät:

Internet



Venealan tapahtumat
Lehtimainonta
Henkilökohtaiset kontaktit



Radio- tai televisiomainonta

Suoramarkkinointi
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
En koskaan

Harvoin

Joskus

Usein

Lähes aina

Yritykset:





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



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

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
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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.

Miten myydä?
Insinööri-Pasi

Rassaaja-Rane

Kaipaa paketoituja palveluja veneen
ostamisen yhteydessä, joissa valinnanvaraa,
kuten huolto-, telakointi- ja
veneilylomakokonaisuuksia
Charter- ja osaomistuspalvelut ulkomailla
Kauden pidentäminen esimerkiksi
satamapalvelujen aukiolokampanja

Sosiaalisten medioiden merkitys
Rane tulee myös tulevaisuudessa haluamaan
veneen kunnostamiseen tarvittavia
kemikaaleja ja muita tarvikkeita
Omatoimisuus edellyttää tulevaisuudessa
erilaisia lupia ja sertifikaatteja
 Koulutuspalvelut ja osaamisen edistäminen

Bengt-Åke

Nella

 Suhtautuu hieman muita positiivisemmin
suoramarkkinointiin
 Veneen huoltoon ja ylläpitoon liittyvien palvelujen
helppo saatavuus, kattavuus ja kokonaisvaltaisuus
 Ikäsyistä tarvitsee veneilyssä ergonomiaa ja
esteettömyyttä
 Veneensä myyneet Benkut tulisi pitää kaikin
keinoin mukana harrastuksessa
 Omistusta tukevat ylläpitopalvelut

Lifestyleä tukeva markkinointi, kuten lehdet,
Internet ja populaarikulttuuri
Traumojen välttäminen
Ammattimainen koulutus ja kurssitus
Sosiaalisen elementin esiintuominen
Harrastuksen helppouden painottaminen
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Vuosi 2025:Toimintaympäristö
Suomalaista veneilyä kuvastaa
suuri veneen omistamisen tarve
 Harrastuksen edellytys on
käytännössä omistussuhde
veneeseen
 Tämä sitoo pääomaa, aikaa ja
palveluiden ostokyky kärsii
 Omistamista
itsestäänselvänä ylläpitävä
kulttuuri ja
kokonaisvaltaisten
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

Haasteena kauden lyhyys,
käsitys kaudesta vaihtelee
veneilijöittäin
 Epätietoisuus palveluiden
saatavuudesta keväisin ja
syksyisin vähentää
veneilyhaluja, maksukykyiset
asiakkaat jäävät kotiin
 Demografisista syistä sekä
etätyömahdollisuuksien
kehittyessä tulee
lomakausien ulkopuolella
veneilevien asiakkaiden
määrä kasvamaan
merkittävästi vuoteen 2025mennessä

Palvelujen saatavuuteen liittyvän epävarmuuden eliminoiminen, kauden pidennys
Veneen omistamista helpottavien palveluiden tarjoaminen
Veneen hallintaa ja operoimista helpottavien palveluiden tarjoaminen
Selkeämpi työnjako ja yhteistyölogiikka veneseurojen ja yritysten välille

Työryhmä
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Tutkija Paavo Häppölä, Aalto-yliopisto, Paavo.Happola@tkk.fi
Tutkija Kaapo Seppälä, Turun yliopisto (MKK), Kaapo.Seppala@utu.fi
Tutkija Robert Wendelin, Hanken, Robert.Wendelin@hanken.fi

