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Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Arvoisat jäsenet,
Vuosi 2017 oli muutosten aikaa. Veneverokeskustelu huipentui helmikuussa 2017
Venemessujen aikaan, jolloin onneksi järkipuhe voitti ja siitä eteenpäin pystyimme
keskittymään muuhun työhön ja tärkeiden muutosten läpivientiin. Suurin urakkamme oli
Helsingin Uivan Venenäyttelyn konseptin muuttaminen 40-vuotisjuhlan kunniaksi. Investoimme Uivaan merkittävästi ja samalla saimme käännettyä tapahtuman selkeästi uudelle aikakaudelle. Uiva on keskellä Suomen suurinta markkina-aluetta ja siksi veneilyn ja
myynnin edistämisen kannalta erittäin tärkeä. Juhlavuosi ja uusittu tyylikäs näyttelyalue
street food ruokapaikkoineen, ohjelmanumeroineen ja kalastusvenelaitureineen toivat
paikalle ennätysmäärän näytteilleasettajia ja 6% enemmän kävijöitä edelliseen vuoteen
verrattuna. Investointi Uivaan oli mahdollista toteuttaa Liiton vakavaraisuuden ansiosta
ja nyt voimme jatkaa tapahtuman kehittämistä pienemmin askelin.
Kotimaassa nähtiin jo selkeää talouskasvua ja kuluttajien usko tulevaisuuteen jatkoi
nousua ennätystasolle. Vuosi 2017 ei kuitenkaan vielä tuonut odotettua kasvua kotimaan
venemyyntiin, mihin osasyyllisenä voidaan pitää kylmää kevättä, joka verotti erityisesti
mökkiveneiden kysyntää. Loppukesän lämpimät kelit toivat venekauppaan jo selkeästi
positiivisemman vireen ja uskon, että talouskasvu näkyi jo suurempien veneiden myynnin positiivisessa kehityksessä.
Vientiponnisteluihin saimme tauon jälkeen myös valtion tukea 400.000 euroa. Veneteollisuuden kasvuohjelma ”Boat Exports Finland” käynnistettiin 2017 ja sille on myös
haettu jatkoa vuodelle 2018. Vuonna 2017 tuki tuli suoraan työ- ja elinkeinoministeriöstä
ja loppuvuonna saimme tiedon, että tuen myöntäjä vaihtuu Business Finland -virastoon
vuonna 2018. Messuosastojen ja tapahtumien lisäksi tuki on auttanut kasvattamaan
kommunikoinnin määrää ja vuonna 2017 olemmekin yhdessä Meditan kanssa aloittaneet
lyhyiden esittelyvideoiden tekemisen. Videot ovat nopeita ja edullisia tehdä ja tukevat
sosiaalisen median viestintää. Ne ovat riittävän lyhyitä, jotta katsojan mielenkiinto säilyy
loppuun asti. Videot lanseerataan suomiveneilee.fi Facebook sivuilla ja ne löytyvät helposti myös suomiveneilee.fi YouTube-kanavalta.
Kesäkuussa saimme uuden toimistoassistentin ja hän pääsi suoraan Petäykseen
tulikokeeseen, eli Finnboat Small Boats’ Floating Show tapahtumaan. Tapahtuma onnistui yli odotusten ja noin kolmikymmenpäinen joukko toimittajia pääsi väsyneenä, mutta
tyytyväisenä kotiin kirjoittamaan koeajoraportteja. Nykyajan nopeaa tempoa todistaa se,
että ensimmäiset koeajoraportit tulivat ulos jo ensimmäisen koeajopäivän iltana.
Vuoden aikana toteutimme yhdessä Meditan kanssa 5kpl sosiaalisen median
perus- ja jatkokurssia. Moni jäsenyritys on saanut nyt perusasiat kuntoon ja lokakuun
koulutuksessa rakennettiin esimerkiksi Facebook-kampanja Hampurin messuja varten.
Koulutukset saivat erinomaista palautetta ja niitä jatketaan ja kehitetään palautteen
perusteella.
2017 aloitimme myös johdon kehityspäivien toteuttamisen Telakkafoorumin ja Kauppiasfoorumin muodossa. Molempien päivien ohjelmassa oli erinomaisten alustusten
lisäksi aktiivista keskustelua ja näin tilaisuudet eivät jääneet pelkiksi luennoiksi vaan
todellisiksi neuvottelupäiviksi, joissa yritysedustajat pääsivät vaihtamaan ajatuksia
ajankohtaisista asioista.
Tätä kirjoittaessani talouskasvu jatkuu vahvana, mutta suurvaltapoliittiset häiriötekijät luovat kansainvälisestä kaupasta riippuvaiselle alallemme tarpeettomia epävarmuuksia. Veneala on nyt selkeästi takaisin kasvu-uralla lähes kaikilla tärkeillä markkinoillamme, joten voimme vain toivoa, että meistä riippumattomat tekijät eivät heitä kapuloita
maailmantalouden rattaisiin.
Lämpimät kiitokset koko jäsenkunnalle, yhteistyökumppaneille ja liiton henkilökunnalle ensimmäisestä Finnboat vuodestani. Tästä on hyvä jatkaa.
Helsingissä 23.3.2018

Jarkko Pajusalo

Bästa medlemmar,
År 2017 var förändringarnas tid. Diskussionerna om båtskatten kulminerade i februari
2017 under Båtmässan, varvid förnuftet som tur segrade och sedan kunde vi koncentrera
oss på övrigt arbete och genomföringen av viktiga förändringar. Vårt största jobb var att
förändra konceptet för Helsingfors Flytande Båtutställning till ära för 40-årsjubiléet. Vi investerade betydligt i Flytande och då kunde vi styra evenemanget in på ett nytt tidevarv.
Flytande finns mitt i Finlands största marknadsområde och är därför ytterst viktig för att
befrämja båtlivet och försäljningen. Jubileumsåret och det förnyade flotta utställningsområdet med street food matställen, programnummer och fiskebrygga hämtade rekordmånga utställare och 6 % flera besökare jämfört med året innan. Investeringen i Flytande
möjliggjordes av Förbundets soliditet och nu kan vi fortsätta att utveckla evenemanget i
mindre steg.
I hemlandet kunde vi redan skönja en klar ekonomisk tillväxt och konsumenternas
förtroende för framtiden steg till rekordnivå. År 2017 medförde dock inte ännu den förväntade tillväxten av den inhemska båthandeln, en delorsak var säkert den svala våren
som beskattade efterfrågan på stugbåtar. Den varma väderleken under slutet av sommaren medförde en klart positivare stämning i båthandeln och jag tror, att den ekonomiska
tillväxten syntes redan som en positiv utveckling av handeln med de större båtarna.
Efter en paus fick vi ett stöd på 400 000 euro av staten för våra exportansträngningar.
Båtindustrins tillväxtprogram ”Boat Exports Finland” startades 2017 och man har ansökt
om en fortsättning för det för år 2018. År 2017 kom stödet direkt från arbets- och näringslivsministeriet och i slutet av året fick vi informationen, att stödets beviljare byts år 2018
till ämbetsverket Business Finland. Utöver mässavdelningar och evenemang har stödet
hjälpt till med att öka mängden kommunikation och år 2017 har vi tillsammans med
Medita börjat göra korta presentationsvideor. Videorna går snabbt och fördelaktigt att
göra och stöder informationsverksamheten genom sociala medier. De är tillräckligt korta
för att följarens intresse skall bestå ända till slutet. Videorna lanseras på suomiveneilee.fi
Facebook-sidorna och man hittar dem också lätt på suomiveneilee.fi YouTube-kanalen.
I juni fick vi en ny kansliassistent och hon hamnade direkt i skärselden i Petäys, d.v.s.
evenemanget Finnboat Small Boats’ Floating Show. Evenemanget lyckades över förväntan och den 30-hövdade redaktörsskara fick trötta men nöjda återvända hem för att
skriva testrapporter. Moderna tiders snabba tempo bekräftas av det faktum, att de första
testrapporterna publicerades redan under den första provkörningsdagens kväll.
Under året förverkligade vi tillsammans med Medita 5 st grund- och fortsättningskurser i sociala media. Månget medlemsföretag har nu fått ordning på grundkunskaperna
och under skolningen i oktober byggde vi t.ex. upp en Facebook-kampanj för Hamburgs
mässa. Skolningstillfällen fick utmärkt feedback och man fortsätter samt utvecklar dem
med responsen som grund.
År 2017 inledde vi även förverkligandet av ledningens utvecklingsdagar i form av
Varvsforum och Handlarforum. Under båda dagarna stod på programmet förutom
utmärkta inledningar aktiva diskussioner och sålunda var inte tillfällena enbart föreläsningar utan blev verkliga rådplägningsdagar, där företagsrepresentanterna kom åt att
utbyta tankar om aktuella ärenden.
Då detta skrivs fortsätter den starka ekonomiska tillväxten, men stormaktspolitikens
störningar skapar onödiga osäkerhetskänslor på vår bransch som är beroende av den
internationella handeln. Båtbranschen är nu åter inne på ett tillväxtspår på nästan alla
våra viktiga marknader, så vi får endast hoppas att av oss oavhängiga faktorer inte sätter
käppar i hjulen för världsekonomin.
Ett varmt tack till hela medlemskåren, samarbetspartners och förbundets personal
för mitt första Finnboat-år. Härifrån är bra att fortsätta.
Helsingfors 23.3.2018

Jarkko Pajusalo

1. LIITON ORGANISAATIO
Venealan Keskusliitto Finnboat ry on maamme venealan
teollisuuden ja kaupan toimialajärjestö. Liiton tehtävänä
on koota alan yritykset saman katon alle ja edistää niiden toimintaa ja tervettä kilpailua sekä edistää veneilyä
ja veneilyn turvallisuutta maassamme.
Finnboatin edeltäjä Båtbyggeriägareföreningen perustettiin
vuonna 1946 turvaamaan sotakorvaustoimituksia Neuvostoliittoon. Suomen Vene- ja moottoriyhdistys aloitti toimintansa
ja merkittiin yhdistysrekisteriin vuonna 1961 ja liittomuotoiseen organisaatioon siirryttiin vuonna 1991. Vuosi 2017 oli
Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n 56. toimintavuosi.
Liiton ylin päättävä elin on liiton kokous, joka kokoontuu kaksi
kertaa vuodessa. Liiton kokouksessa äänivaltaa käyttävät
yhdistysten liittokokousedustajat, jotka valitaan yhdistysten
omissa vuosikokouksissa.

1.1. Liiton hallitus ja yhdistysten
johtokunnat
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä, jotka edustavat eri yhdistysten johtokuntia. Hallituksen kokoonpano vuonna 2017 oli:
Jouko Huju
puheenjohtaja
Kim Tigerstedt
1. varapuheenjohtaja
Raimo Kielinen
2. varapuheenjohtaja
Johan Carpelan
Ben Fagerström
Marina Forsström
Markku Hämäläinen
Kim Koskinen
Anders Kurtén
Joni Leeve
Terho Liukkonen
Thomas Sarin
Jani Snell
Raimo Sonninen
Mikael Winqvist

kutsuttu henkilöjäsen

Vasemmalta 1. varapuheenjohtaja Kim Tigerstedt/Maritim,
Terho Liukkonen/Suvi-Veneet, Joni Leeve/Leevene, puheenjohtaja Jouko Huju, Ben Fagerström/Marino, Mikael
Winqvist/AMT-Veneet, 2. varapuheenjohtaja Raimo Kielinen/
Finn-Marin, Jani Snell/Juha Snell Oy, Johan Carpelan/Botnia Marin, Marina Forsström/TG-Marin, Anders Kurtén/Inhan Tehtaat, Raimo Sonninen/Bella-Veneet ja Kim Koskinen/
Vetus. Kuvasta puuttuvat Markku Hämäläinen/Brandt sekä
Thomas Sarin/Sarins Båtar.
Jäsenyhdistysten johtokunnat toimintavuonna 2017 olivat:
Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:
Ben Fagerström
Oy Marino Ab
puheenjohtaja
Thomas Sarin
Sarins Båtar Ab
varapuheenjohtaja
Johan Carpelan
Oy Botnia Marin Ab
Raimo Kielinen
Oy Finn-Marin Ltd
Anders Kurtén
Inhan Tehtaat Oy Ab
Raimo Sonninen
Bella-Veneet Oy
Mikael Winqvist
AMT-Veneet Oy

Oy Maritim Ab
Oy Finn-Marin Ltd
Oy Botnia Marin Ab
Oy Marino Ab
TG-Marin Oy
Oy Brandt Ab
Vetus Oy
Inhan Tehtaat Oy Ab
Leevene Oy
Suvi-Veneet Oy
Ab Sarins Båtar Oy
Juha Snell Oy
Bella-Veneet Oy
AMT-Veneet Oy.

Hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa ja hallituksen työvaliokunta kerran. Hallituksen sihteerinä toimii liiton
toimitusjohtaja.

Sekä varajäsenet:
Kaj Gustafsson
Terho Liukkonen
Jani Snell

Venealan Osatoimittajat ry:
Kim Koskinen
Vetus Oy
puheenjohtaja
Ari Bragge
Powerduo Oy
varapuheenjohtaja
Cay Bärlund
Volvo Penta Ab Finland
Tapio Etsola
Tapimer Oy
Jukka Herrala
Sail Tech Oy
Kim Tigerstedt
Oy Maritim Ab
Peter Westerlund
US-Parts Oy
Sekä varajäsenet:
Karl-Johan Rosenström
Bo Warelius
Venealan Kauppiaat ry:
Marina Forsström
puheenjohtaja
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Nauticat Yachts Oy
Suvi-Veneet Oy
Juha Snell Oy

John Nurminen Marine Oy
Six-Cap Oy

TG-Marin Oy

Minna Lahin
varapuheenjohtaja
Robi Gripenberg
Leif Karlsson
Ville Lehti
Risto Paronen
Jouko Viljamaa

Oy Maritim Ab
X-Yachts Finland Oy
Karlsson Trading Oy Ab
Oy Waltic Ab
Lahden Bike Marine Oy
Venepori Oy

Sekä varajäsenet:
Henri Jokinen
Juha Pulli

AstrumVene Oy
Nordec Nautic Oy

Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:
Joni Leeve
Leevene Oy
puheenjohtaja
Pekka Kosunen
Hopeasalmen Telakka Oy
varapuheenjohtaja
Sami Louhelainen
Emsalö Båtupplag Ab
Martin Rosenstedt
M-Yachts Oy
Antti Saarisalo
Ajolanranta Oy
Jani Taurén
Veleiro Oy
Sekä varajäsenet:
Tiina Hyytiä
Jonas Slotte

Venetelakka Salmeri Oy
Skuru Marine Oy.

Liiton hallitus
puheenjohtaja
Jouko Huju

Suomen
Veneteollisuusyhdistys ry
puheenjohtaja
Ben Fagerström
Oy Marino Ab

Venealan Osatoimittajat ry
puheenjohtaja
Kim Koskinen
Vetus Oy

1.2. Toimisto
Finnboatin toimitusjohtaja on Jarkko Pajusalo ja liiton hallintopäällikkö on Lena Mickelsson-Ouru. Liiton toimistoassistentti oli 25.4. asti Mirva Konka ja 1.6. alkaen Tiina Krooks.
Håkan Löfgren on työskennellyt liiton toimistossa 1.2.-30.6.
määräaikaisena myyntipäällikkönä päätehtävänään uudistetun Helsingin uivan venenäyttelyn markkinointi alan yrityksille.

Liiton toimiston henkilökunta
vasemmalta Jarkko Pajusalo,
Lena Mickelsson-Ouru ja
Tiina Krooks.

Venealan Kauppiaat ry
puheenjohtaja
Marina Forsström
TG-Marin Oy

Venealan Telakka- ja
korjaamoyhdistys ry
puheenjohtaja
Joni Leeve
Leevene Oy
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2. TILANNEKATSAUS
2.1. Veneala
Suomen venevienti vetää hyvin: viennin arvo kasvoi vuonna
2017 yli kahdeksan prosenttia. Kotimaan venemyynti pysyi
entisellä tasolla, mutta alalla suhtaudutaan näkymiin toiveikkaasti. Kaksi trendiä vahvistui viime vuonna entisestään
– alumiinirakenteisten moottoriveneiden suosio jatkoi kasvuaan ja Suomessa valmistetut suuret purjeveneet menestyivät
maailmanmarkkinoilla.
Alumiiniveneitä on valmistettu Suomessa teollisesti vuodesta 1955 ja sekä valmistajien määrä, että alumiinirunkoisten
osuus myytävistä moottoriveneistä kasvaa yhä. Erityisen
vahvaa osaamista ja kilpailukykyä meillä on myös matkaveneissä ja suurissa, huippulaadukkaissa purjeveneissä;
purjeveneiden osuus veneiden kappalemääräisestä viennistä
on vain puoli prosenttia, mutta viennin arvosta yli kolmannes.

räisesti edellisen vuoden tasolle. Koko toimialan tuotteiden ja
palvelujen kotimainen euromääräinen myynti laski 0,6 % ja
kokonaisliikevaihto kasvoi 3 %.
Hitaasta kasvusta todistaa myös perämoottoreiden myyntitilasto - kotimaahan toimitettiin vuonna 2017 kolme prosenttia
enemmän moottoreita kuin vuotta aiemmin.
Purjeveneiden myynti jäi edelleen hyvin pieneksi. Yli 20-jalkaisia uusia veneitä ensirekisteröitiin vain 11 kappaletta.
Huippuvuosiin verrattuna uusien purjeveneiden myynti on
hyvin vähäistä. Se ei kuitenkaan kerro koko totuutta alan
tilanteesta, sillä samaan aikaan käytettyinä tuotujen purjeveneiden määrä on viime vuosina kasvanut. Tämä lisää
osaltaan alan kaupan ja palvelujen sekä matkailupalvelujen
kysyntää.

Finnboatin jäsenkunnan – venevalmistajien, telakoiden ja
alan kaupan – kokonaisliikevaihto (alv 0 %, valmistus- ja
maahantuontihinnoin laskettuna) oli 535 milj. euroa vuonna
2017. Toimiala työllisti Suomessa noin 3500 henkeä.

Suomen talous on vahvassa nousussa, kuluttajien luottamus
korkealla ja veneteollisuuden vientinäkymät ovat edelleen
positiiviset. Kotimaassa meillä on kuitenkin valtava venematkailun mahdollisuus, jota emme ole pystyneet lunastamaan.
Saariston ja järvien vesireitit ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia, mutta palveluja on pystyttävä kehittämään ja vesistöjämme markkinoimaan yhteistuumin.

Malta, Ruotsi ja Norja tärkeimmät vientimaat

Kotimaan venerekisteröinnit

Tullitilastojen mukaan vahvimmat vientimaat olivat Malta,
Ruotsi ja Norja. Maltalle vietiin vuonna 2017 vain kahdeksan
venettä, mutta niiden keskimääräinen kappalehinta oli lähes
9 miljoonaa euroa.

Venerekisteröinnit pysyivät vuonna 2017 kappalemääräisesti
lähes edellisen vuoden tasolla päätyen 3578 rekisteröityyn
veneeseen.

Ruotsin viennin arvo oli lähes yhtä suuri, mutta kappalemääräisesti oltiin aivan eri lukemissa; länsinaapuriin ostettiin
lähes 4900 Suomessa valmistettua venettä ja vientituloja
saatiin 69 miljoonaa euroa. Ruotsista tuotiin Suomeen 93
venettä ja tuonnin arvo oli reilut 5 miljoonaa euroa.
Vientiä Norjaan rasittaa vuosia jatkunut kruunun kurssinousu
ja talouden vahva riippuvuus offshore-toimialasta. Viennin
arvo Norjaan laskikin vuonna 2017 noin 13 prosenttia. Sen
sijaan vienti Iso-Britanniaan ja Venäjälle kasvoi rajusti.
Venäjän-kaupassa ollaan jäljessä huippuvuosista, mutta
markkinassa on merkkejä normalisoitumisesta. Myös USA
on kasvava markkina, vaikka euromääräisesti vienti laskikin johtuen vuoden 2016 lopussa viedystä viiden miljoonan
euron arvoisesta jahdista.

Eniten rekisteröitiin moottoriveneitä (2754 kpl), vesijettejä
rekisteröitiin 692 kpl ja RIB/ilmatäytteisiä veneitä 67 kpl.
Lukumääräisesti suurin kasvu oli vesijettien rekisteröinneissä
(+43kpl/6,6 %).
Purjeveneiden kokonaismyynti Suomessa (yli 20 jalkaa) jäi
11 veneeseen, mikä on huippuvuosiin verrattuna hyvin vähän. Samaan aikaan laadukkaiden käytettyjen purjeveneiden
kauppa on kasvanut ja muuttunut kansainväliseksi.
Pienveneiden myynti (soutuveneet ja alle 4,5 m veneet) laski
edellisvuoden tasolta päätyen 2810 kappaleeseen (-6 %).
Veneviennin arvo

Kotimaan venemyynti vakaalla tasolla

Euromääräinen veneviennin laskutuksen arvo vuonna 2017
oli yrityksiltä saadun tiedon mukaan 239 milj. euroa, jossa
muutosta vuoteen 2016 verrattuna oli +7 %. Viennin osuus veneteollisuutemme kokonaistuotannosta vuonna 2017 oli 73 %.

Kotimaan venemyynnissä nähtiin loppukesästä 2017 merkkejä noususta, mutta koko vuoden venemyynti jäi kappalemää-

Tullitilaston mukaan viennin arvo vuonna 2017 oli yhteensä
257 milj. euroa (+8 %).
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Vienti Maltalle kasvoi yli 70 miljoonaan euroon ja samalla
Malta nousi Ruotsin ohi Suomen ykkösvientimaaksi.

Yli 100 hv perämoottoreita toimitettiin Suomeen 1275 kpl,
missä oli kasvua 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaikkiaan veneitä vietiin vuonna 2017 42 eri maahan yhteensä 9465 kpl. Vuonna 2017 vietyjen veneiden kappalemääristä
oli purjeveneiden osuus 0,53 %, mutta viennin arvosta 33 %.

Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2017 milj.
euroa (alv 0 %, valmistaja- ja maahantuojahinnoin):

Vientitilasto kymmenen suurimman maan osalta:
Maa
Malta
Ruotsi
Norja
Iso-Britannia
Saksa
Venäjä
USA
Ranska
Sveitsi
Hollanti

Kpl
8
4873
3311
106
291
233
10
105
97
37

milj. euroa
71,8
68,8
51,0
8,8
8,3
6,0
4,8
4,5
4,3
3,2

muutos
+96,7 %
+10,2 %
-12,8 %
+94,5 %
+7,1 %
+84,3 %
-27,0 %
-17,6 %
+34,4 %
-12,0 %

Venetuonti
Venetuonnin arvo vuonna 2017 oli 62,45 milj. euroa
(+40,4 %). Tilastosta on jätetty pois kaikki alle 840 euroa
maksavat veneet.
Suomeen tuotiin pääsääntöisesti vesijettejä Meksikosta ja
Japanista sekä jonkin verran veneitä erityisesti Puolasta ja
Ruotsista. Suomeen tuoduista vesijeteistä suurin osa myydään edelleen muualle Eurooppaan.
Tuontitilasto viiden suurimman maan osalta
vuonna 2017:
Maa
Meksiko
Puola
Ruotsi
Japani
USA

Kpl
4062
229
93
370
803

milj. euroa
29,1
8,0
5,6
3,5
2,6

muutos
+28,5 %
+20,0 %
+232,2 %
+241,6 %
+30,4 %

Kotimaa, milj. euroa Vienti, milj.euroa
Veneet
89,6 (+8,6 %)
238,8 (+7,4 %)
Moottorit
51,5 (-8,2 %)
19,2 (+5,2 %)
Varusteet
75,2 (-13,5 %)
25,7 (+8,3 %)
Palvelut ym.
34,7 (+28,2 %)
0,4 (-33,5 %)
Yhteensä
251,0 (-0,6 %)
284,1 (+7,3 %)
KOKO ALA YHTEENSÄ: 535 milj. euroa (+3,3 %)
Alan näkymät vuodelle 2018
Finnboat on perinteiseen tapaan kerännyt jäsenistöltään
liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia arvioita tulevalle
vuodelle. Alan odotukset ovat lievästi positiivisia ja työllisyyden odotetaan edelleen hieman kohentuvan.
Henkilöstö vuodelle 2018
rZSJUZLTJTUÅBSWJPJIFOLJMÕTUÕONÅÅSÅOLBTWBWBO 
edellisvuonna)
rZSJUZLTJTUÅBSWJPJIFOLJMÕTUÕNÅÅSÅOQJFOFOFWÅO 
rZSJUZLTJTUÅBSWJPJIFOLJMÕTUÕNÅÅSÅOQZTZWÅOFOOBMMBBO
(74 %).
Liikevaihto vuodelle 2018
rZSJUZLTJTUÅBSWJPJMJJLFWBJIEPOLBTWBWBO FEFMMJTvuonna)
rZSJUZLTJTUÅBSWJPJMJJLFWBJIEPOQJFOFOFWÅO 
rZSJUZLTJTUÅBSWJPJMJJLFWBJIEPOQZTZWÅOFOOBMMBBO
(43 %).
Henkilöstön lomautuksia on vuonna 2017 toteutettu 9 %:ssa
vastanneista yrityksistä (15 % edellisenä vuonna).

Perämoottoreiden tukkutoimitukset
Suomalaisten maahantuojien kautta toimitettiin jälleenmyyntiin yhteensä 22596 konetta (+1,0 %). Kotimaahan näistä
toimitettiin 11000 (+3%) konetta.
Suomalaiset maahantuojat vievät koneita mm. Venäjälle ja
Baltiaan. Suomessa ja lähialueilla myydyistä perämoottoreista noin 80 % on alle 40 hv moottoreita ja täällä myydäänkin
selvästi vähemmän suuritehoisia perämoottoreita kuin venealan suurimmilla markkinoilla.
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2.2. Tekninen yhteistyö

2.3. Tilastointi ja markkinaraportointi

Kansainvälistä teknistä yhteistyötä jatkettiin VTT:n kanssa
27.9.1991 tehdyn ja 12.2.2010 päivitetyn sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan VTT edustaa liittoa ja veneteollisuutta ja valvoo sen etuja ICOMIA:n teknisessä, ympäristöja superyacht-komiteassa sekä ISO TC188 Small Craft
-työryhmissä, vastaa työn kattavasta seurannasta ja tiedottaa
työskentelystään jäsenyhdistysten jäsenille vuosikokouksissa
sekä muulloin tarpeen vaatiessa.

Liitto on jäsenpalveluna yhdistyksille toimintavuoden aikana
laatinut seuraavat tilastot ja markkinaraportit:

Veneteollisuusyhdistyksen toimeksiannosta vuonna 1998
perustettu Finnboatin Tekninen Komitea kokoontui kertomusvuoden aikana kerran yhdistettynä Venetekniikkapäivään
9.11. Komitean jäseninä on veneteollisuuden edustajia sekä
edustajat VTT:ltä ja Liikenteen turvallisuusvirastosta. VTT on
myös liiton kevät- ja syyskokouspäivillä kertonut ajankohtaisista asioista jäsenistölle.
Koko jäsenistölle suunnattu Venetekniikkapäivä järjestettiin
9.11. VTT:n tiloissa Tampereella aiheina standardikatsaus,
virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen venesuunnittelussa,
veneosien 3D-tulostus ja tuotannon digitalisointi. Tilaisuudessa oli läsnä noin 35 jäsenyritysten edustajaa.

rZIUFFOWFEPUWFOFWJFOUJUJMBTUPJTUBLVVLBVTJUUBJOKBWVPTJ
yhteenvedot
rZIUFFOWFEPUWFOFKBNPPUUPSJUVPOUJUJMBTUPJTUBLVVLBVTJUUBJO
ja vuosiyhteenvedot
rNPPUUPSJKBQJFOWFOFJEFOWBMNJTUVTKBNZZOUJUJMBTUP
kuukausittain ja vuosiyhteenvedot (Suomen Veneteollisuusyhdistys ry)
rQVSKFWFOFJEFOWBMNJTUVT NBBIBOUVPOUJKBNZZOUJ WVPTJ
yhteenveto
rQFSÅNPPUUPSFJEFOUVLLVUPJNJUVTUJMBTUPKFOZIUFFOWFEPULVVkausittain, talousalueittainen neljännesvuosittain, vuosiyhteenvedot ja mallivuositilastot (Venealan Osatoimittajat ry)
rLBOTBJOWÅMJOFOMFIEJTUÕLBSUPJUVT
rWFOFUFPMMJTVVEFOTVIEBOOFLZTFMZ 4VPNFO7FOFUFPMMJTVVTyhdistys ry)
rWFTJLVMLVOFVWPKFOFOTJSFLJTUFSÕJOOJU4VPNFTTB
kuukausittain
rWFOFBMBOUJMBTUPJOUJKBNBSLLJOBSBQPSUPJOUJ*$0.*"MMF

Virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä venesuunnittelussa
seurasi 35 jäsenyritysten edustajaa VTT:n tiloissa.
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3. YHTEYDENPITO JÄRJESTÖIHIN
JA VIRANOMAISIIN
3.1. Yhteisöjäsenyydet

Max Johansson osallistui Düsseldorfissa ISO-standardikokouksiin seuraavasti: 26.-27.1 WG24 Field of vision from helm
position, WG3 Prevention of falling overboard, WG3 cockpits,
WG 20 Windows portlights hatches deadlights and doors ja
lisäksi TC188/WG18 - Scantlings part 7 ja 10 –työryhmien
kokouksiin.

r-JJUUPPO4VPNBMBJT7FOÅMÅJTFO,BVQQBLBNBSJOKÅTFO
r-JJUUPPO4BLTBMBJT4VPNBMBJTFO,BVQQBLBNBSJOKÅTFO
r-JJUUPPO4VPNFO:SJUUÅKÅUSZOKÅTFO
r-JJUUPPOBNFSJLLBMBJTFOTJTBSKÅSKFTUÕO/BUJPOBM.BSJOF
Manufacturers’ Association’in jäsen.
r'JOOCPBU/FXTPO"JLBLBVTMFIUJFO-JJUPOKÅTFO
r5PJNJUVTKPIUBKBPOBTJBOUVOUJKBKÅTFO4VPNFO1VSKFIEVTKB
Veneily ry:n matkavenejaoksessa.
r)BMMJOUPQÅÅMMJLLÕPO7FOFJMZUPJNJUUBKBUSZmZIEJTUZLTFOKPIUPkunnan sihteeri.

3.2. ICOMIA (International Council of Marine
Industry Associations)
Finnboat on ollut aktiivisesti mukana
alan kansainvälisen kattojärjestön
ICOMIAn toiminnassa sen perustamisesta 1967 lähtien. Jouko Huju on
ICOMIAn hallituksen puheenjohtaja.
Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana
3 kertaa; 28.2. Dubaissa, 24.5. vuosikokouksen yhteydessä Gold Coast
Cityssä ja 5.10 Pariisissa. Lisäksi ICOMIAn hallitus ja eri
komiteat kokoontuivat METS-näyttelyn aikana marraskuussa
Amsterdamissa.
ICOMIAn toimintaan ja tavoitteisiin voi tutustua osoitteessa
www.icomia.com
ICOMIA/IFBSO –kongressissa Gold Coast Cityssä Australiassa 23.-26.5. sekä ICOMIA:n kokouksessa Amsterdamissa
15.11. liittoa edustivat Jouko Huju, Jarkko Pajusalo ja Max
Johansson.
Max Johansson, VTT Expert Services Oy edustaa Suomen
veneteollisuutta ICOMIAn teknisessä, ympäristö- ja superyacht- komiteassa. Max Johansson osallistui ICOMIA:n teknisen komitean, ympäristökomitean ja Superyacht-komitean
kokouksiin Gold Coast Cityssä vuosikongressin aikana ja
Amsterdamissa METS-messujen yhteydessä.
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ISO TC-188 Small Craft yleiskokous (Plenary meeting) ja eri
standardointityöryhmien kokoukset järjestettiin kesäkuussa Berliinissä. Vuonna 2017 ainoa edustaja Suomesta oli
Trafista.
Amsterdamissa 13.-17.11. Max Johansson osallistui seuraaviin kokouksiin: WG18 Scantlings Part 5, SC2 WG4 Max
Propulsion Power, WG3 Cockpits, SC2 WG5 Seacocks sekä
SC2WG5 Bilge pumping system.

3.3. European Boating Industry
Finnboat on myös jäsenenä venealan
eurooppalaisessa yhteiselimessä EBI:ssa
(European Boating Industry). EBI:n päämaja sijaitsee Brysselissä.
EBI:n toiminnan perusteisiin voi tutustua
osoitteessa www.europeanboatingindustry.eu

3.4. Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Trafin vetämässä Veneilyverkostossa ovat Venealan edustajina toimineet Jarkko Pajusalo Finnboatista ja Georg Berger
Hanko Boat Yardista. Veneilyverkosto kokoontui kolme kertaa
vuoden 2017 aikana ja kokouksissa käsiteltiin veneilyn
turvallisuuteen liittyviä asioita sekä käynnissä olevaa Vesiliikennelain kokonaisuudistusta. Uudistus ei suoraan vaikuta
veneteollisuuteen, mutta laki ohjaa veneilevän kuluttajan
käyttäytymistä. Lakiuudistuksella pyritään selkeyttämään
erillisten lakien ja asetusten hierarkiaa yhden lain alle,
täsmentämään erityisesti aluksen päällikön vastuuta sekä
lain piirissä olevien alusten määritelmiä. Lisäksi tavoitteena
on keventää vuokraveneitä koskevaa sääntelyä. Työ jatkuu ja
laki on tarkoitus saada voimaan vuonna 2019.

4. NÄYTTELYTOIMINTA

4.2. Uiva 2017 Flytande

4.1. Vene 17 Båt

Liitto järjesti Helsingin Uivan Venenäyttelyn 17.-20.8. HSK:n
kerhosatamassa Lauttasaaren Vattuniemessä. Näyttelyn
markkinointi aloitettiin helmikuussa Helsingin venemessujen
yhteydessä messuesittein ja tiedottein. Kyseessä oli 40. Finnboatin järjestämä uiva venenäyttely Helsingissä.

Finnboat on Helsingin Kansainvälisten Venemessujen
toimeksiantaja. Voimassa oleva sopimus venemessujen järjestämisestä Helsingissä vuosina 2017-2021 on allekirjoitettu
Osuuskunta Suomen Messujen kanssa 28.8.2014.
Vene 17 Båt järjestettiin 10.-19.2.2017. Näyttelyn pinta-ala
oli 24 542 m2, suoria näytteilleasettajia oli 380. Messuihin
tutustui yhteensä 71 402 kävijää.
Näyttelytoimikunnan kokoonpano oli seuraava:
Jouko Huju
Ben Fagerström
Markku Hämäläinen
Niko Kantola
Kim Koskinen
Anders Kurtén
Lena Mickelsson-Ouru
Jarkko Pajusalo
Kim Tigerstedt
Anni Vepsäläinen
Tomi Frick

Finnboat ry
puheenjohtaja
Finnboat ry/Teollisuus
Finnboat ry/Osatoimittajat
Suomen Messut
Finnboat ry/Osatoimittajat
Finnboat ry/Teollisuus
Finnboat ry
Finnboat ry
Finnboat ry/Osatoimittajat
Suomen Messut
Suomen Messut
sihteeri.

Helsingin kansainväliset venemessut on IFBSO:n (International Federation of Boat
Show Organisers) jäsen.

Juhlavuoden kunniaksi toteutettiin yhteistyössä Venemestarilehden kanssa kaikille näytteilleasettajille avoin iltajuhla
Valkosaaressa 18.8. Jokaisessa Helsingin uivassa venenäyttelyssä mukana olleet yritykset (Heinlahden Veistämö Oy,
Oy Marino Ab, Maritim Oy, Volvo Penta) huomioitiin pienin
lahjoin.
Liitolla on voimassa oleva sopimus uivan venenäyttelyn
järjestämisestä HSK:lla vuosina 2017-2019.
Mukana näyttelyssä oli 155 yritystä. Veneitä oli 279 ja maasekä tarvikeosastoja 2828 m2. Kävijämäärä oli yhteensä
11 272. Levikintarkastus Oy tarkasti näyttelyä koskevat tiedot.
Finnboatin jäsenyhdistyksiin kuuluvat yritykset saivat paikanvuokrista 25 % jäsenalennuksen.
Näyttelytyöryhmän kokoonpano oli seuraava:
Björn Ekroth
Tomi Henttinen
Jouko Huju
Tiina Krooks
Lena Mickelsson-Ouru
Joni Nuorivaara
Jarkko Pajusalo
Kim Tigerstedt
Juha Vuorinen

HSK ry
HSK ry
Finnboat ry
Finnboat ry
Finnboat ry
HSK ry
Finnboat ry
Finnboat ry
HSK ry.
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Liitolla on Oy Volvo Car Finland Ab:n kanssa vuonna 2009
tehty yhteistyösopimus. Volvo-yhteistyö keskittyy pääsääntöisesti Helsingin Uivan venenäyttelyn ympärille. Volvo tarjoaa
myös projektiluonteisesti erikoisvarusteltuja tai -hinnoiteltuja
henkilöautoja Finnboatin jäsenistölle.
Helsingin uivan
venenäyttelyn
näyttelyliite tehtiin
yhteistyössä Venemestari-lehden kanssa. Luettelo jaettiin Helsingin Sanomien
liitteenä tilaajille ja se oli veloituksetta jaossa näyttelyalueella.
Näyttelyliitteen jakelu oli yhteensä 155 000 kpl.

4.3. Kansainväliset näyttelyt
Vuoden 2017 alusta lähtien yritysten yhteishankkeisiin anottavien kansainvälistymistukien myöntäminen siirtyi TEKESiltä
työ- ja elinkeinoministeriön alaiselle Team Finland -organisaatiolle. Samalla tukien myöntämisperusteet tiukentuivat
entisestään ja hankkeiden hallinnoijien rooli muuttui huomattavasti.
Liitto anoi Suomen Veneteollisuusyhdistyksen toimeksiannosta Team Finlandilta tukea Boat Exports Finland - Veneteollisuuden Kasvuohjelma -nimiselle hankkeelle yhteensä
400 000 euroa. Ohjelma käsittää paitsi perinteisiä yhteisosastoja kansainvälisillä venemessuilla, myös markkinatutkimusmatkoja ja koulutusta sosiaalisen median käytössä.
Myönnetyn tuen avulla toteutettiin seuraavat yhteiset vienninedistämistapahtumat:

r'JOOCPBU4NBMM#PBUT'MPBUJOH4IPX)BUUVMB
(12 yritystä)
r.BSLLJOBUVULJNVTNBULB1VPMB ZSJUZTFEVTUBKBB
r)BOTFCPPU)BNQVSJ ZSJUZTUÅ
r#PBU#VJMEFST'PSVN3BLWFSF ZSJUZTFEVTUBKBB
r.&54"NTUFSEBN ZSJUZTUÅ
r.BSLLJOBUVULJNVTNBULB64"
(8 yritysedustajaa)
r4PTJBBMJOFONFEJBLBOTBJOWÅMJTUZNJTUPJNJOOPJTTB
(5 koulutusta).
Veneteollisuuden Kasvuohjelmaa on tarkoitus jatkaa vuonna
2018.
Kansainvälisissä näyttelyissä jäsenkunnan käytössä ovat
yhteiset ”Proudly made in Finland” -vientisomisteet.

4.4. KV-Foorumi
Finnboatin aloitteesta perustettiin keväällä 2009 vaikuttajaryhmä, joka koostuu Työ- ja elinkeinoministeriön toimialakohtaisia kansainvälistymistukia hallinnoivista organisaatioista.
Ryhmän tavoitteena on muodostaa yhtenäinen kansainvälistymistukea käyttävien yhteisöjen kanta tukien myöntämisestä
ja niiden käyttömahdollisuuksista. Ryhmä on myös mukana
tuen käyttöön liittyvässä tuotekehityksessä. Ryhmään kuuluu
noin 20 organisaatiota mukaan lukien mm. Elinkeinoelämän
Keskusliitto, Teknologiateollisuus, Finpro ry, Suomen Yrittäjät,
Suomalais-venäläinen Kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen Kauppakamari, Keskuskauppakamari ja joukko yksityisiä
alan yrityksiä. Finnboatilla ja Suomen Veneteollisuusyhdistyksellä on ollut vahva rooli ministeriön ja KV-Foorumin
välisissä neuvotteluissa.

r#PPU%ÛTTFMEPSG ZSJUZTUÅ
r"MMUGÕSTKÕO5VLIPMNB ZSJUZTUÅ
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5. KOTIMAAN MARKKINOINNIN
EDISTÄMINEN
5.1. Kuntokartoitus
Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen johdolla keväällä
2014 aloitettu Kuntokartoitus-projekti jatkui. Projekti on kehitetty yhdessä VTT:n veneasiantuntijoiden kanssa. Kuntokartoittajia oli toimintavuoden päättyessä yhteensä 83.
Veneiden kuntokartoittajina voivat toimia Finnboatin jäsenyritysten korjaustoiminnassa mukana olevat asentajat tai
muut asiantuntijat, joilla on vähintään kolmen vuoden alan
kokemus. Veneen kuntokartoitus on tarkan määrämuotoinen
ja sen apuna on Finnboatin kehittämä nettipohjainen kuntokartoitussofta, josta asiakas myös suoraan saa Kuntokartoitusraportin.
Kuntokartoitus kestää veneen koosta riippuen n. 0,5 – 2
tuntia ja se tehdään lähtökohtaisesti silloin kun vene on muutenkin ylhäällä korjausta tai talvitelakointia varten. Kuntokartoitus soveltuu hyvin mm. myynti- ja ostotilanteeseen ja mikäli
veneen omistaja teettää sen vuosittain, antavat käytännössä
kaikki vakuutusyhtiöt veneelle saman alennuksen kuin seuroissa katsastetuille veneillekin.
Kuntokartoittajien kartoitusoikeus on voimassa kaksi vuotta
kerrallaan. Sitä jatketaan, mikäli kartoittaja on osallistunut vähintään kerran vuodessa jatkokoulutukseen, jossa käydään
läpi uusia korjaustekniikoita, aiheeseen liittyvien tuoteryhmien kehitystä ja jaetaan kokemuksia edellisen kauden
kartoituksista.

5.2. suomiveneilee.fi
Vuonna 2014 aloitettua veneilyn hakuportaali -projektia
jatkettiin Mosaic Productions Oy:n kanssa. Tavoitteena on,
että suomiveneilee.fi -sivusta muodostuisi maamme laajin
ainoastaan uusia veneitä, venemoottoreita ja veneilytuotteita
koskeva nettisivusto. Sivuilla ovat myös listat pää- ja jälleenmyyjistä yhteystietoineen. Myös korjaamo- ja telakointipalvelut ja niiden sijainti google mapsissa löytyvät sivuilta, kuten
myös kuntokartoittajien yhteystiedot.
Hakuportaali kehittyy ja täydentyy koko ajan ja sen sisältöä
ylläpitävät Finnboatin jäsenyritykset itse. Sivut soveltuvat
myös monipuoliseen mobiilikäyttöön.

5.3. Finnboat ja sosiaalinen media
Finnboatilla on vuonna 2014 tehty sopimus viestintätoimisto
Medita Communication Oy:n kanssa säännöllisestä alan
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viestinnästä laajasti suomiveneilee.fi -sivulla ja etenkin
facebookissa. Tavoitteena on lisätä veneilyn kiinnostavuutta
ja sitä kautta kauppaa, jakaa tietoa, herättää keskustelua ja
innostaa uusia ihmisiä veneilyn pariin. Tämän lisäksi liitolla
on sopimus freelancer-toimittaja Pasi Nuutisen kanssa
veneilyaiheisen blogin tuottamisesta sosiaaliseen mediaan
kuukausittain.
Käytössä on tässä vaiheessa kolme sosiaalisen median
kanavaa; Facebook, Twitter ja Instagram. Tilien osoitteet ovat:
http://www.facebook.com/suomiveneilee.fi
http://www.twitter.com/FinnboatFi (käyttäjänimi
suomiveneilee.fi)
http://www.instagram.com/suomiveneilee.fi
Twitter- ja Instagram-tilejä ylläpitävät Medita Communication
ja Finnboatin toimisto, mutta Facebookin Suomiveneilee.fitilille on annettu käyttöoikeudet myös jäsenyritysten edustajille.

5.4. Painetut ja sähköiset sopimuslomakkeet
Jäsenkunnan käytössä ovat seuraavat liiton toimeksiannosta
laaditut lomakkeet ja asiakirjat:
r'JOOCPBU5BLVV NZÕTSVPUTJO FOHMBOOJOKBTBLTBO
kielisenä)
r7FOFLBVQBONZZOUJFIEPUKBNZZOUJTPQJNVT NZÕTSVPUTJOkielisenä)
r4PQJNVTFIEPU'JOOCPBU5BLVVONVLBJTJTUBUPJNJUUBKBOKB
jälleenmyyjän välisistä velvollisuuksista sekä toimittajan
viivästysvastuusta (myös ruotsin-, englannin- ja saksankielisenä)
r7FOFWFJTUÅNÕO-BBUVLÅTJLJSKB NBMMJLBOTJPUFPMMJTVVEFO
käyttöön
r7FOFJEFO NPPUUPSFJEFOKBOJJEFOPTJFOLPSKBVTFIEPU NZÕT
ruotsinkielisenä)
r0NJTUBKBO,ÅTJLJSKB NBMMJLBOTJP NZÕTSVPUTJO FOHMBOOJO
ja saksankielisenä)
r4PQJNVTNBMMJWBMNJTUBKBKÅMMFFONZZKÅ NZÕTSVPUTJO 
englannin- ja saksankielisenä)
r4PQJNVTNBMMJWBMNJTUBKBBHFOUUJ NZÕTSVPUTJO FOHMBOOJO
ja saksankielisenä)
r:MFJTFUWFOFFOWVPLSBVTFIEPU NZÕTSVPUTJO FOHMBOOJOKB
saksankielisenä)
r7FSLLPLBVQQBFIEPU NZÕTSVPUTJOLJFMJTFOÅ
r-VPWVUVTUPEJTUVTMPNBLFKBWBJIUPWFOFFOMVPWVUVTUPEJTUVTlomake (myös ruotsinkielisenä).
Käytössä olevat lomakkeet ja asiakirjat ovat kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä niiltä osin, kun ne koskevat kuluttajakauppaa. Finnboat Takuu, Veneiden myyntiehdot ja Veneiden, moottoreiden ja niiden osien korjausehdot vastaavat

nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja kuluttajansuojalakia. Osa
lomakkeista on ladattavissa liiton internet-sivulta www.
finnboat.fi

5.5. Sähköiset Venealan
Myyntisopimuslomakkeet
Finnboatin ja ohjelmistotalo DL Software Oy:n yhteistyösopimuksen mukaan Finnboatin jäsenistöllä on käytettävissä oma
venekaupan tietojärjestelmäratkaisu. DL Prime Finnboat Edition -ohjelmisto perustuu yrityksen aikaisemmin kehittämään
omaan sovellukseen ja siihen on yhdistetty aikaisempina
vuosina jäsenkunnan käytössä olleen Finnboatin Venemyynnin lomakeohjelman kaikki lomakkeet.

5.6. Finnboat-Venerahoitus
18.5.2015 tehdyn sopimuksen mukaan Santander Consumer
Finance on liiton pääasiallinen rahoitusyhteistyökumppani.
Sopimuksen mukaan pankki tarjoaa liiton jäsenyrityksille
rahoituspalveluja ja Finnboatin jäsenyritykset saavat yleisiä
markkinoita edullisemmat luottoehdot vuosittain erikseen
sovittavina kampanja-aikoina.

Venealan Telakka- ja Korjaamoyhdistyksen toimeksiannosta järjestettiin Helsingin venemessujen yhteydessä
13.2. kuudestoista Suuri Korjaamopäivä, jonka aikana alan
yrittäjille opetettiin käytännön esimerkkien avulla veneiden
ja moottoreiden korjaus-, telakointi- ja huoltotoimenpiteisiin
liittyviä ajankohtaisia asioita. Korjaamopäivän osallistujia oli
yhteensä noin sata henkilöä.
Venealan Kauppiasfoorumi järjestettiin 22.3.2017 Hotelli
Tornissa Tampereella. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 19
yritysedustajaa ja päivän aiheet olivat kuluttajalainsäädäntö
ja sen muutokset, vuokratyövoiman käyttö, Suomen tulkinta
veneiden ALV-lainsäädännöstä sekä työaikalainsäädäntö
kaupan alalla.
Medita Communication Oy järjesti jäsenistölle Helsingissä
viisi koulutuspäivää (23.3, 4.4, 6.4, 20.4. ja 23.10.) sosiaalisen median käytöstä markkinoinnissa pääpainotuksena
facebook. Kurssilla opittiin facebook-päivitysten tekemistä,
muokkausta ja kuvitusta sekä maksullisten kampanjoiden
tekemistä, markkinoinnin kohdentamista sekä kilpailujen ja
promootioiden järjestämistä. Osallistujia koulutuksissa oli
noin 25 henkilöä/kurssi ja kurssien järjestämistä on tarkoitus
jatkaa edelleen.

5.7. Koulutus
Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen ensimmäinen
telakkafoorumi järjestettiin 31.1. Hotelli Rantapuistossa
Helsingissä. Kyseessä oli jäsenkunnan sisäinen tilaisuus,
jossa asiantuntijoiden pitämien alustusten pohjalta keskusteltiin ajankohtaisista telakka- ja korjaamotoimintaan liittyvistä
asioista. Päivän aiheina olivat telakkayritysten alihankintasopimukset, alan työsopimukset, korjaamoehdot, telakoiden
riskikartoitus vakuutusten kannalta sekä oman toiminnan
tehokkuus, työn rationalisointi ja työssä jaksaminen. Osallistujia telakkafoorumissa oli 30 henkilöä.

Yhteistyötä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa
jatkettiin toimintavuoden aikana ns. Finnboat-akatemian
muodossa. Kyseessä on yksinomaan venealalle räätälöity
opetusohjelma, jossa on erilaisia koulutuskokonaisuuksia vene- ja moottoritekniikkaan sekä –huoltoihin liittyvistä asioista
ja erikseen oma ohjelmansa yritystoiminnan kehittämisestä,
oman yrityksen johtamisesta jne.

5.8. Rannat puhtaiksi
Käytöstä poistettujen veneiden kierrätysprojektia jatkettiin
yhteistyössä Kuusakoski Oy:n kanssa edelleen. Kuluttajilla
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on mahdollisuus jättää käytöstä poistetut veneensä erikseen
määrättyihin Kuusakoski Oy:n vastaanottopisteisiin maksamalla pieni kierrätysmaksu.

veneilyyn ja sen turvallisuuteen liittyviä tietoiskuja. Tutustumiskäynteihin Vene 17 Båt –messuille osallistui 18 ryhmää,
yhteensä 404 oppilasta.

5.9. Ryhmävakuutus venealan
kauppiaille ja telakoille

6.3. Yhteistyösopimus alan järjestöjen
kanssa

Finnboatin ja Fennian yhteistyösopimuksen mukaan Fennia
markkinoi veneliikkeille ja telakoille räätälöityä kattavaa
vakuutuspakettia. Hankkeella on tarkoitus parantaa alan toimintaedellytyksiä siirtämällä keskeiset riskit vakuutusyhtiöille
ja yhdistää alan riskienhallinta.

Finnboatilla, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:llä, Pidä
Saaristo Siistinä ry:llä ja Suomen Meripelastusseura ry:llä
on 6.2.2015 allekirjoitettu yhteistyösopimus, joka koskee viestinnällisiä kokonaisuuksia erityisesti seuraavilla osa-alueilla:
veneilyn ja vesillä liikkumisen kokonaisvaltainen kehittäminen
ympäristöystävällisemmäksi ja vastuullisemmaksi, veneilyn
yleinen edistäminen, veneilyn turvallisuuden lisääminen,
veneilytaitojen lisääminen, seuratoiminnan ja sen palvelujen
esiintuonti, veneilyn julkisuuskuvan parantaminen, järjestöjen
toiminnan esittely omille kohderyhmille, veneilijän ja venealan
edunvalvonta.

5.10. Nettivene
Finnboatin ja Otavamedian sopimusta nettiyhteistyöstä venekaupassa jatkettiin. Ne jäsenyritykset, jotka ovat nettivene.
com-asiakkaita, saavat kustannuksitta kaksi kokonaisuutta;
osoitteen nettivene.com sisällä on Finnboat-kauppiaiden oma
”Kauppiaspörssi”, joka näkyy vain palveluun mukaan rekisteröityneillä kauppiailla. Sen avulla voidaan hoitaa kauppiaiden
välistä sisäistä kauppaa. Tarjotuista veneistä näkyvät nettohinnat. Toisena elementtinä on ns. hinnoittelutyökalu. Tämä
työkalu kerää kumulatiivisesti toteutuneet kaupat ja sieltä
saadaan merkki/tyyppi/vuosimalli/aluekohtaisesti toteutuneiden kauppojen lopulliset hinnat.

6. VENEILYN EDISTÄMINEN
6.1. Veneilyn Aapinen
Veneilyn Aapisesta ei kertomusvuonna otettu uusintapainosta. Liitto
jakoi Aapisia veloituksetta suoraan
kuluttajille ja omakustannushintaan
viranomaisille, yrityksille, pursiseuroille jne. Veneilyn Aapista on vuosina 1973-1975 ja 1983-2016 painettu
yhteensä 760.500 kpl suomeksi ja
120.000 kpl ruotsiksi. Suomenkielinen Veneilyn Aapinen on myös
www.suomiveneilee.fi sivulla, josta sen voi tulostaa jättämällä
yhteystietonsa tilauksen tehdessään.

6.2. Rantavedestä ulapalle
Yhteistyössä Suomen Messujen kanssa toteutettiin helmikuussa jo 23. kerran peruskoulun ala-asteelle suunnattu veneilynedistämistempaus. Koululuokkia opettajineen kutsuttiin
kolmena arkipäivänä tutustumaan Helsingin venemessuihin,
missä oppilaille annettiin opastetun kiertokäynnin aikana
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7. SUHDETOIMINTA
7.1. Tunnustuspalkinto
Toimintavuonna ei myönnetty tunnustuspalkintoa. Finnboatin
tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 1985, yhteensä 16
kertaa.

7.2. Finnboat Small Boats’ Floating Show
Järjestyksessä 5. Finnboatin jäsenyritysten valmistamien
pienveneiden testaustapahtuma Finnboat Small Boats’
Floating Show toteutettiin Petäyksessä Vanajavedellä 12.15.6. Tapahtuman isäntänä toimi liitto yhdessä osallistuvien
yritysten kanssa. Kaikista käytännön järjestelyistä vastasi
liiton toimisto ja tapahtuma oli osa Veneteollisuuden Kasvuohjelmaa.
Small Boats’ Floating Show –tapahtumaan osallistui 30
toimittajaa 11 eri maasta. Mukana oli yhteensä 12 venevalmistajaa 33 veneellä.

7.3. Markkinatutkimusmatkat ja
yritysvierailut
Telakka- ja korjaamoyhdistyksen jäsenet ovat jo vuodesta
2011 toteuttaneet kotimaassa yritysvierailuja toistensa luokse.
Yhdistyksen 26 yritysedustajasta koostuva ryhmä tutustui
29.3. tehdyllä vierailulla Turun suunnalla Satavan Venepalvelun, Leeveneen, S-Marinin ja Marinepalvelun toimintaan ja
vieraili lopuksi vielä Meyerin Turun telakalla.
Finnboatin jäsenyhdistysten yritysedustajista koostunut 6

henkilön ryhmä kävi toimitusjohtajan johdolla 4.-7.9. Fact
Finding -matkalla Puolassa. Käyntikohteina olivat Delphia
Yachts, BWP, VA-Varuste, Balt Yacht, Atlantic Marine, Scandinavia Yachts ja TES Yacht.

ICOMIAn puheenjohtajan (ja Finnboatin puheenjohtajan)
ominaisuudessa Jouko Huju on puhunut 22.5. Australian
Superyacht Kongressissa Sanctuary Covessa aiheesta
Sustainability in the Marine Industry ja 13.11. METS breakfast
briefingissä aiheesta Global Marine Industry.

Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen 21 henkilön
ryhmä teki 12.-14.11. liiton hallintopäällikön luotsaaman
kaksipäiväisen tutustumis- ja tiedonkeruukierroksen Amsterdamin ympäristössä ja METS-messuilla. Tutustumiskohteina
METS-messujen ohella olivat Orange Nautical Services, de
Bruyn Watersport Service, Schaapshipcare ja Shipshape
Jachtservice.
Liiton jäsenyritysten edustajien 8 hengen ryhmä teki 25.11.3.12. hallituksen puheenjohtajan ja liiton toimitusjohtajan
vetämän markkinatutkimusmatkan Yhdysvaltoihin. Vieraillut
yritykset olivat Maverick Boat Group, Correct Craft, Regal
Marine Industries, Century Boats, Intrepid Power Boats,
Bertram Yachts, Concept Boats, SeeVee Boats, Perko Inc ja
Haulover Marine Center.

7.4. Info-osastot ja tiedotustilaisuudet
Liitolla oli oma info-osasto Düsseldorfin kansainvälisillä venemessuilla yhteisosaston yhteydessä.
Tiedotustilaisuudet alan lehdistölle järjestettiin Düsseldorfin
venemessuilla, Helsingin kansainvälisillä venemessuilla ja
Helsingin uivassa venenäyttelyssä.

Telakka- ja korjaamoyhdistys tutustumassa Shaapshipcaren
toimintaan.

30 toimittajaa 11 eri maasta testasi
veneitä Vanajavedellä viime kesäkuussa.
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8. TIEDOTUSTOIMINTA

Lehden 1. numero (28 sivua) sisälsi vakiopalstojen lisäksi seuraavat artikkelit:

8.1. Sisäinen tiedotustoiminta
Sisäinen tiedotustoiminta on toteutettu sähköpostitse lähetettyjen jäsentiedotteiden avulla.

8.2. Kansainvälinen tiedotustoiminta
Kansainväliseen käyttöön on laadittu lehdistötiedotteita näyttelyjen yhteyteen.

8.3. Kotimainen tiedotustoiminta
Päivittäiseen työhön liittyvien kuluttaja-, tiedotusväline- ja
viranomaiskontaktien lisäksi liitto on julkaissut lehdistötiedotteita sekä antanut haastatteluja ja järjestänyt tiedotustilaisuudet Vene 17 Båt -messujen ja Uiva 2017 Flytande -näyttelyn
yhteydessä.

8.4. Finnboat News
Finnboat News -lehden toimittaminen jatkui vuonna 2017 ja
se ilmestyi kolme kertaa. Toimituksesta vastasivat Jarkko Pajusalo, toimittaja/taittaja Kari Wilén ja Lena Mickelsson-Ouru.
Lehden painos oli 2500 kpl ja se oli nelivärinen.

Vene 17 Båt – veneilykauden avaus
ICOMIA Half Year Trend Report
Yritysesittely: Hanko Boat Yard
Kaarreominaisuudet – aktiivinen ja passiivinen turvallisuus
Proudly made in Finland – Venealan Kasvuohjelma
Agentti- ja jälleenmyyntisopimukset
Lehden 2. numero (28 s.) sisälsi seuraavat artikkelit:
Uiva 2017 Flytande – lupaavia syystunnelmia
ALV-säännöt venekaupassa
Finnboat Small Boats’ Floating Show 2017
Palo-onnettomuuksia standardin valossa
Lehden 3. numeron (28 sivua) artikkelit olivat seuraavat:
Mielenkiintoisia telakkavierailuja
METSTRADE 2017 – suomalaiset tarvikemessuilla
Tietosuojan suuri kevätsiivous
Kuinka hallita Yhdysvaltojen vaatimuksia
Selboat Oy 50 vuotta

Finnboat News jaetaan maamme venealalla työskenteleville ammattilaisille ja alan vaikuttajille veloituksetta. Lehti on
Aikakauslehtien Liiton jäsen.
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8.5. Lehdistöseuranta
Finnboatin toimistossa seurataan jatkuvasti kotimaisten
lehtileikkeiden ja ulkomaisten julkaisujen avulla alan tilannetta. Aineistoa hyödynnetään Finnboat News -lehdessä ja
jäsentiedotteissa. Liittoon tulee säännöllisesti yli 50 painettua
venealan lehteä noin 20 eri maasta. Lisäksi sähköpostitse
saadaan useita venealan verkkojulkaisuja, joita ilmestyy yhä
enenevässä määrin.
Kotimainen lehdistöseuranta on toteutettu Meltwater Groupin
sähköisen mediaseurannan avulla. Liitto tarjoaa jäsenkunnalle kustannuksitta mahdollisuuden seurata venealan kirjoittelua suomalaisissa lehdissä. Meltwater Groupin ylläpitämä
järjestelmä kerää sähköisenä ilmestyvät artikkelit, joista 5
kpl näkyy Finnboatin nettisivuilla kaikille ja jäsenkunta on
päässyt oman salasanansa kautta lukemaan päivittäin kaikki
venealaa koskevat artikkelit. Sopimus Meltwaterin kanssa
irtisanottiin toimintavuoden lopussa ja uusi sopimus uutisseurannasta on tehty Koodiviidakko Oy:n kanssa.

käyttö ja arjen rytmit”. Aiheesta puhumassa oli professori Mika
Pantzar Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Tuttuun tapaan päivän
aikana toteutettiin myös Venealan Osatoimittajien pienimuotoinen tuotenäyttely. Mukana miniparlamentissa oli yhteensä
77 henkilöä.
Syyskokouspäivä ja Boat Builders’ Forum järjestettiin 2.-3.11.
Hotelli Aqva Spassa Viron Rakveressä, jossa Kimmo Patrakka Liikenteen Turvallisuusvirastosta selvitti Trafin tekemää
tutkimusta veneilyn määrästä ja sen vaikutuksista Suomessa.
Syyskokouspäiville osallistui yhteensä 81 yritysedustajaa.

9.3. Liiton kevätkokous 5.4.2017
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Hotelli Rantapuistossa Helsingissä. Kokouksessa oli 67 henkilöä 53 eri yrityksestä. Kevätkokous hyväksyi hallituksen toimintakertomuksen ja
tilit vuodelta 2016 sekä myönsi asianomaisille tili- ja vastuuvapauden.

9.4. Liiton syyskokous 2.11.2017

9. LIITON SISÄINEN TOIMINTA
9.1. Finnboatin stipendirahasto
Liiton hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti toimintavuonna 2017 ei edelleenkään alan huonon taloudellisen
tilanteen vuoksi myönnetty stipendejä.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Hotelli Aqva Spassa
Viron Rakveressä. Kokous keräsi 71 osallistujaa 53 yrityksestä. Kokouksessa liiton puheenjohtajaksi toimintavuodeksi 2018 valittiin Jouko Huju, 1. varapuheenjohtajaksi Kim
Tigerstedt, Oy Maritim Ab ja 2. varapuheenjohtajaksi Raimo
Kielinen, Finn-Marin Oy Ltd. Kokous vahvisti liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä liittymis- ja jäsenmaksut
jäsenyhdistysten yritysjäsenille vuodeksi 2018.

9.2. Veneparlamentit
Kevätkokouspäivänä 5.4. Hotelli Rantapuistossa Helsingissä
pidettiin miniparlamentti aiheena ”Kuluttajien muuttuva ajan-
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Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Hotelli Aqva
Spassa Viron Rakveressa ja siihen osalistui 71 jäsenta
53 yrityksestä.

10. JÄSENKUNTA

11. TALOUS

10.1. Liiton jäsenet

11.1. Tilin- ja toiminnantarkastajat

Liiton jäsenet ovat Suomen Veneteollisuusyhdistys ry, Venealan Osatoimittajat ry, Venealan Kauppiaat ry sekä Venealan
Telakka- ja Korjaamoyhdistys ry.

Kertomusvuoden aikana toimivat syyskokouksen valitsemina
tilin- ja toiminnantarkastajina KHT Bengt Nyholm, Ernst &
Young Oy ja Georg Berger, Hanko Boat Yard Oy varamiehinään Timo Lampén, Rymaco Oy ja Stig Nordblad, Blue
Ocean Oy.

Finnboatissa on em. yhdistysten lisäksi 10 henkilöjäsentä,
kolmetoista kannatusjäsentä, yksi muu jäsen sekä 20 kunniajäsentä. Yhdistysten yritysjäsenten sekä Finnboatin kannatus- ja henkilöjäsenten yhteenlaskettu määrä toimintavuoden
päättyessä oli 262.

10.2. Kunniajäsenet
Liiton kunniajäsenet ovat Gösta G. Andersson (1976†), Jussi
Nemes (1977†), Torsten Hjorth (1978†), Thure Lindström
(1979†), Jaakko Kiiski (1980†), Tor-Björn Fagerström
(1986†), Pentti Siltala (1986), Harry Ölander (1988†), CarlErik Wilén (1990†), Olle Emmes (1991), Bjarne Nordgren
(1992†), Kyllikki Korhonen (1992†), Walter Johansson
(1994†), Kaj Gustafsson (2001), Joel Nemes (2003), Tor von
Zweygbergk (2008), Lillemor Sarin (2010), Esko Syrjäsuo
(2011), Kim Örthén (2013) ja Georg Berger (2015).

11.2. Ulkopuoliset avustajat
Liiton tilintarkastajana on toiminut KHT Bengt Nyholm,
kirjanpitoa on hoitanut Tilitoimisto Avion Oy ja lainopillisena
neuvonantajana on ollut Borenius Oy.

11.3. Kiinteä omaisuus
Liiton toimistohuoneisto 218 m2 osoitteessa Käenkuja 8 A 47,
00500 Helsinki, on liiton omistuksessa.

11.4. Tilinpäätös 2017
Liiton talous käy ilmi oheisesta taseesta, tuloslaskelmasta ja
tilin- ja toiminnantarkastuskertomuksesta (liitteet 1-3).
Hallitus

Vuosikokousillallinen nautittiin Rakveren linnan suuressa
juhlasalissa 81 Finnboatilaisen voimin.

LIITTEET: tase, tulos, tilin- ja toiminnantarkastuskertomus
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VENEALAN KESKUSLIITTO FINNBOAT RY
TASE

31.12.2017

31.12.2016

12 064,89

8 202,81

1 207 458,11

358 812,92

1 219 523,00

367 015,73

14 902,52
178 196,06

7 670,24
189 790,46

LYHYTAIKAISET SAAMISET

193 098,58

197 460,70

RAHAT JA PANKKISAAMISET
Rahat ja pankkisaamiset

511 552,84

1 564 566,97

VAIHTUVAT VASTAAVAT

704 651,42

1 762 027,67

1 924 174,42

2 129 043,40

16 818,79
1 646 982,03
-65 962,33

16 818,79
1 608 841,99
38 140,04

1 597 838,49

1 663 800,82

LYHYTAIKAINEN

148 042,58
40 987,62
48 672,32
88 633,41
326 335,93

304 356,23
32 252,37
89 723,81
38 910,17
465 242,58

VIERAS PÄÄOMA

326 335,93

465 242,58

1 924 174,42

2 129 043,40

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto
SIJOITUKSET
Muut osakkeet ja osuudet
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
LYHYTAIKAISET
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Vararahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
OMA PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA
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VENEALAN KESKUSLIITTO FINNBOAT RY
TULOSLASKELMA

1.1.2017-31.12.2017

1.1.2016-31.12.2016

131 842,50

133 664,15

-69 161,80
-1 005,41
-65 065,20
-135 232,41

-72 413,59
-683,57
-67 416,97
-140 514,13

-3 389,91

-6 849,98

263 175,88

407 181,05

17 540,66
-198 500,35
-3 016,22
-153 968,31
-337 944,22

6 201,00
-208 591,50
-2 050,70
-174 335,82
-378 777,02

VARAINHANKINNAN
TUOTTOJÄÄMÄ

-74 768,34

28 404,03

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT

16 399,92

22 251,61

KULUT

-4 204,00

-2 322,68

SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTTOJÄÄMÄ

12 195,92

19 928,93

-65 962,33

41 482,98

0,00

-3 342,94

-65 962,33

38 140,04

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTO
KULUT
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Yhteensä
VARSINAISEN TOIMINNAN
KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
TUOTOT
KULUT
Avustukset
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Yhteensä

TILIKAUDEN TUOTTOJÄÄMÄ
TULOVEROT
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n
jäsenille
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n (ytunnus 0222458-5) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän
kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa
tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä,
että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä,
ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajaksi. Lisäksi:

Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni
mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

rUVOOJTUBOKBBSWJPJOWÅÅSJOLÅZUÕLTFTUÅUBJWJSIFFTUÅKPIUVWBU
tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelen
ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys
jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä,
tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se
antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja
täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

rNVPEPTUBOLÅTJUZLTFOUJMJOUBSLBTUVLTFOLBOOBMUBSFMFWBOtista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan
lausunnon yhdistyksen valvonnan tehokkuudesta.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan
yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa
tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa
kuin tehdä niin.
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rBSWJPJOTPWFMMFUUVKFOUJMJOQÅÅUÕLTFOMBBUJNJTQFSJBBUUFJEFO
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
rUFFOKPIUPQÅÅUÕLTFOTJJUÅ POLPIBMMJUVLTFOPMMVUBTJBONVkaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan
jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta
joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä
jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista

epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta
koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni.
Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin.
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa
siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
rBSWJPJOUJMJOQÅÅUÕLTFO LBJLLJUJMJOQÅÅUÕLTFTTÅFTJUFUUÅWÅU
tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta
ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana
olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean
ja riittävän kuvan.
Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka
tunnistan tilintarkastuksen aikana.

TOIMINNANTARKASTAJAN
KERTOMUS
Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n
jäsenille
Olen toiminnantarkastajana tarkastanut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Hallituksen laatima tilinpäätös
sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani
tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja
hallinnosta.
Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti.
Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä
ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia
virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty
hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain
säännösten perusteella.

Helsingissä 7. maaliskuuta 2018
Bengt Nyholm
KHT

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa 65 962,33
euron alijäämää, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen
laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla
oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä
vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltani
tilikaudelta.
Helsingissä 7. maaliskuuta 2018
Georg Berger
toiminnantarkastaja
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1. FÖRBUNDETS ORGANISATION
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschorganisationen för båtbranschens industri och handel
i vårt land. Förbundets uppgift är att samla branschens
företag under samma tak och att befrämja deras verksamhet och frisk konkurrens samt att befrämja båtlivet
och dess säkerhet i vårt land.
Finnboats föregångare Båtbyggeriägareföreningen grundades år 1946 för att säkra krigsskadeståndsleveranserna till
Sovjetunionen. Båt- och motorföreningen i Finland inledde
sin verksamhet och upptogs i föreningsregistret år 1961 och
till förbundsorganisationen övergick man år 1991. År 2017
utgjorde det 56:e verksamhetsåret för Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.
Förbundets högsta beslutande organ är förbundets möte,
som sammanträder två gånger per år. Vid förbundets möte
har föreningarnas förbundsmötesrepresentanter rösträtt och
dessa väljs vid föreningarnas egna årsmöten.

1.1. Förbundets styrelse och
föreningarnas styrelser
Till förbundets styrelse hör förutom ordförande och två
viceordförande 12 medlemmar, som representerar de olika
föreningarnas styrelser. Styrelsens sammansättning år 2017
var:
Jouko Huju
ordförande
Kim Tigerstedt
1. viceordförande
Raimo Kielinen
2. viceordförande
Johan Carpelan
Ben Fagerström
Marina Forsström
Markku Hämäläinen
Kim Koskinen
Anders Kurtén
Joni Leeve
Terho Liukkonen
Thomas Sarin
Jani Snell
Raimo Sonninen
Mikael Winqvist

kallad personmedlem
Oy Maritim Ab
Oy Finn-Marin Ltd
Oy Botnia Marin Ab
Oy Marino Ab
TG-Marin Oy
Oy Brandt Ab
Vetus Oy
Inhan Tehtaat Oy Ab
Leevene Oy
Suvi-Veneet Oy
Ab Sarins Båtar Oy
Juha Snell Oy
Bella-Veneet Oy
AMT-Veneet Oy.

Medlemsföreningarnas styrelser under verksamhetsåret
2017 var:
Finlands Båtindustriförening rf:
Ben Fagerström
Oy Marino Ab
ordförande
Thomas Sarin
Ab Sarins Båtar Oy
viceordförande
Johan Carpelan
Oy Botnia Marin Ab
Raimo Kielinen
Oy Finn-Marin Ltd
Anders Kurtén
Inhan Tehtaat Oy Ab
Raimo Sonninen
Bella-Veneet Oy
Mikael Winqvist
AMT-Veneet Oy
Samt suppleanterna:
Kaj Gustafsson
Terho Liukkonen
Jani Snell

Nauticat Yachts Oy
Suvi-Veneet Oy
Juha Snell Oy

Båtbranschens Komponentleverantörer rf:
Kim Koskinen
Vetus Oy
ordförande
Ari Bragge
Powerduo Oy
viceordförande
Cay Bärlund
Volvo Penta Ab Finland
Tapio Etsola
Tapimer Oy
Jukka Herrala
Sail Tech Oy
Kim Tigerstedt
Oy Maritim Ab
Peter Westerlund
US-Parts Oy
Samt suppleanterna:
Karl-Johan Rosenström
Bo Warelius
Marinhandlarna rf:
Marina Forsström
ordförande
Minna Lahin
viceordförande
Robi Gripenberg
Leif Karlsson
Ville Lehti
Risto Paronen
Jouko Viljamaa
Samt suppleanterna:
Henri Jokinen
Juha Pulli

John Nurminen Marine Oy
Six-Cap Oy

TG-Marin Oy
Oy Maritim Ab
X-Yachts Finland Oy
Karlsson Trading Oy Ab
Oy Waltic Ab
Lahden Bike Marine Oy
Venepori Oy

Astrumvene Oy
Nordec Nautic Oy

Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen tre gånger
och styrelsens arbetsutskott en gång. Som styrelsens sekreterare fungerar förbundets verkställande direktör.
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Förbundets styrelse
ordförande
Jouko Huju

Båtbranschens
Komponentleverantörer rf
ordförande
Kim Koskinen
Vetus Oy

Finlands
Båtindustriförening rf
ordförande
Ben Fagerström
Oy Marino Ab

Marinhandlarna rf
ordförande
Marina Forsström
TG-Marin Oy

Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:
Joni Leeve
Leevene Oy
ordförande
Pekka Kosunen
Hopeasalmen Telakka Oy
viceordförande
Sami Louhelainen
Emsalö Båtupplag Ab
Martin Rosenstedt
M-Yachts Oy
Antti Saarisalo
Ajolanranta Oy
Jani Taurén
Veleiro Oy
Samt suppleanterna:
Tiina Hyytiä
Jonas Slotte

Venetelakka Salmeri Oy
Skuru Marine Oy.

Båtbranschens Varvsoch serviceförening rf
ordförande
Joni Leeve
Leevene Oy

12. LÄGESRAPPORT
2.1. Båtbranschen

1.2. Kansliet
Finnboats verkställande direktör är Jarkko Pajusalo och Lena
Mickelsson-Ouru är förbundets administrationschef. Förbundets kansliassistent var fram till 25.4 Mirva Konka och fr.o.m.
1.6 Tiina Krooks.
Håkan Löfgren har arbetat i förbundets kansli 1.2–30.6 som
temporär försäljningschef med den huvudsakliga uppgiften
att marknadsföra den förnyade Helsingfors flytande båtutställning åt branschens företag.

Finlands båtexport drar bra: värdet på exporten steg år 2017
med över åtta procent. Den inhemska försäljningen hölls på
tidigare nivå, men i branschen förhåller man sig hoppfull till
utsikterna. Två trender förstärktes ytterligare senaste år - de
i aluminium byggda motorbåtarnas popularitet fortsatte att
växa och de i Finland tillverkade stora segelbåtarna skördade
framgångar på världsmarknaderna.
Man har tillverkat aluminiumbåtar industriellt i Finland från
och med år 1955 och både tillverkarnas antal och andelen
sålda motorbåtar med aluminiumskrov växer fortfarande.
Speciellt starkt kunnande och stor konkurrenskraft har vi
också inom långfärdsbåtar och stora, högkvalitativa segelbåtar; segelbåtarnas andel antalsmässigt av exporten är endast
en halv procent, men utgör drygt en tredjedel av exportens
värde.
Finnboats medlemskårs – båttillverkarnas, varvens och
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branschhandelns – totalomsättning (moms 0 %, beräknad
enligt tillverknings- och importpriser) uppgick till 535 milj.
euro år 2017. Branschen sysselsatte ca 3500 personer.

unika, men man måste via samverkan kunna utveckla tjänsterna och marknadsföringen av våra kust- och insjöområden.
Båtregistreringarna i hemlandet

Malta, Sverige och Norge de viktigaste exportländerna
Enligt tullstatistiken var de starkaste exportländerna Malta,
Sverige och Norge. Till Malta exporterades år 2017 endast
åtta båtar, men medelpriset på dem var nästan 9 miljoner
euro per stycke.
Exporten till Sverige är till sitt värde nästan lika stor, men
styckemässigt såg vi alldeles andra siffror: till vår västra
granne köptes nästan 4900 i Finland tillverkade båtar och
exportinkomsterna steg till 69 miljoner euro. Från Sverige
importerades 93 båtar till Finland och värdet av importen var
dryga 5 miljoner euro. Exporten till Norge besväras av stegringen av kronans värde som pågått i åratal samt ekonomins
starka beroende av offshore-verksamheten. Värdet av exporten till Norge år 2017 sjönk med ca 13 procent. Däremot steg
exporten till Storbritannien och Ryssland starkt.
I handeln med Ryssland ligger vi efter toppåren, men det
finns tecken på att marknaden normaliseras. Också USA är
en växande marknad, även om den euromässiga exporten
sjönk då man i slutet av år 2016 exporterade dit en jakt värd
fem miljoner.
Den inhemska båtförsäljningen på en stabil nivå
Under slutsommaren 2017 såg man tecken på en uppgång i
den inhemska båtförsäljningen, men hela årets båtförsäljning
stannade styckemässigt på fjolårs nivå. Den euromässiga
försäljningen av hela branschens produkter och tjänster sjönk
med 0,6 % och totalomsättningen steg med 3 %.
Även utombordsmotorernas försäljningsstatistik visar på den
långsamma tillväxten: till hemlandet levererades år 2017 tre
procent fler motorer än ett år tidigare.
Försäljningen av segelbåtar var fortfarande mycket svag. Endast 11 nya över 20-fots båtar nyregistrerades. Jämfört med
toppåren är försäljningen av nya segelbåtar mycket svag.
Detta säger dock inte allt om situationen på branschen, ty
under samma tid har antalet importerade andrahands segelbåtar vuxit. Detta ökar för sin del efterfrågan på branschens
handel och tjänster samt på turistservicen.
Finlands ekonomi befinner sig i stark tillväxt, konsumenternas förtroende ligger högt och båtindustrins exportutsikter
är fortfarande positiva. I hemlandet har vi en väldig potential
för båtturismen, som vi inte kunnat tillgodogöra oss. Skärgårdens och insjöområdenas sjöleder är internationellt sett

Båtregistreringarna hölls år 2017 antalsmässigt nästan på
samma nivå som året innan och slutade på 3578 registrerade båtar.
Mest registrerades motorbåtar (2754 st), 692 vattenjetar
registrerades liksom 67 st RIB/luftfyllda båtar.
Antalsmässigt fanns den största ökningen bland vattenjetar
(+43 st/6,6 %)
Det totala antalet sålda segelbåtar i Finland (över 20 fot)
stannade på 11 båtar, vilket är mycket lite jämfört med toppåren. Samtidigt har handeln med andrahands båtar av god
kvalitet vuxit och blivit internationell.
Försäljningen av småbåtar (roddbåtar och båtar under 4,5 m)
sjönk till fjolårs nivå och stannade på 2810 stycken(-6 %).
Exportens värde
Båtexportens euromässiga faktureringsvärde år 2017 var
enligt uppgifter från företagen 239 milj. euro, vilket betyder en
förändring på +7 % jämfört med år 2016. Exportens andel av
vår båtindustris totalproduktion år 2017 och var 73 %.
Enligt tullstatistiken över år 2017 var exportens värde 257
miljoner euro (+8 %).
Exporten till Malta steg till drygt 70 miljoner euro och därmed
gick Malta förbi Sverige som Finlands främsta exportland.
Under år 2017 exporterades totalt 9465 båtar till 42 olika länder. Segelbåtarnas andel av export var antalsmässigt endast
0,53 % men värdemässigt 33 %.
Exportstatistiken för de tio största ländernas del ser ut
som följande:
Land
Malta
Sverige
Norge
Storbritannien
Tyskland
Ryssland
USA
Frankrike
Schweiz
Holland

st
8
4873
3311
106
291
233
10
105
97
37

milj.euro
71,8
68,8
51,0
8,8
8,3
6,0
4,8
4,5
4,3
3,2

förändring
+96,7 %
+10,2 %
-12,8 %
+94,5 %
+7,1 %
+84,3 %
-27,0 %
-17,6 %
+34,4 %
–12,0 %
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Båtimporten
Enligt tullstatistiken uppgår båtimportens värde för år 2017 till
62,45 milj.euro (+40,4 %).
Alla båtar som kostar under 840 euro har utelämnats ur
denna statistik.
Till Finland importerades huvudsakligen vattenjetar från
Mexiko och Japan samt en del båtar från speciellt Polen och
Sverige. Av de vattenjetar som importeras till Finland säljs
största delen vidare till övriga Europa.
Importstatistiken för de fem största länderna för år 2017
ser ut som följande:
Land
Mexiko
Polen
Sverige
Japan
USA

st
4062
229
93
370
803

milj.euro
29,1
8,0
5,6
3,5
2,6

förändring
+28,5 %
+20,0 %
+232,2 %
+241,6 %
+30,4 %

Utombordsmotorernas partileveranser
Via de finländska importörerna levererades till återförsäljning totalt 22596 utombordsmotorer (+1,0 %). Till hemlandet
levererades av dessa 11000 (+3 %) motorer.
De finländska importörerna exporterar motorer till bl.a. Ryssland och Balticum. Av de i Finland och närområdena sålda
utombordsmotorerna är drygt 80 % motorer under 40 hk och
här säljs också klart färre högeffektiva utombordsmotorer än
på båtbranschens största marknader.
Till Finland levererades 1275 st över 100 hk utombordsmotorer, vilket betyder en tillväxt på 5 % jämfört med förra året.
Finnboats medlemsföretags omsättning 2017 i milj.euro
(moms 0 %, enligt tillverkar- och importörpriser):
Hemlandet, milj.euro Exporten, milj.euro
Båtar
89,6 (+8,6 %)
238,8 (+7,4 %)
Motorer
51,5 (-8,2 %)
19,2 (+5,2 %)
Utrustning
75,2 (-13,5 %)
25,7 (+8,3 %)
Tjänster o.dyl. 34,7 (+28,2 %)
0,4 (–33,5 %)
Totalt
251,0 (-3,0 %)
284,1 (+7,3 %)
HELA BRANSCHEN TOTALT: 535 milj.euro (+3,3 %)

personalen för det kommande året. Förväntningarna inom
branschen är lätt positiva och sysselsättningen väntas fortfarande lite förbättras.
Personalen år 2018
rBWGÕSFUBHFOVQQTLBUUBEFBUUQFSTPOBMFOWÅYFS
(21 % föregående år)
rVQQTLBUUBEFBUUEFONJOTLBS 
rVQQTLBUUBEFBUUEFOIÇMMTPGÕSÅOESBE 
Omsättningen år 2018
rBWGÕSFUBHFOVQQTLBUUBEFBUUPNTÅUUOJOHFOTUJHFS
(51 % föregående år)
rVQQTLBUUBEFBUUEFOTKVOLFS 
rVQQTLBUUBEFBUUEFOIÇMMTPGÕSÅOESBE  
I 9 % av företagen som svarat har man tillgripit permitteringar
av personalen (15 % föregående år).

2.2. Det tekniska samarbetet
Man fortsatte samarbetet med VTT enligt avtal som slutits
27.9.1991 och uppdaterats 12.2.2010. Enligt avtalet representerar VTT förbundet och båtindustrin och övervakar dess
intressen i ICOMIA:s tekniska, miljö- och superyacht-kommittéer samt i ISO TC188 Small Craft-arbetsgruppen, svarar för
en täckande uppföljning av arbetet och informerar medlemsföreningarnas medlemmar om sin verksamhet i samband
med årsmötena eller vid behov.
Finnboats Tekniska Kommitté, som 1998 grundades på
uppdrag av Båtindustriföreningen, sammanträdde en gång
under berättelseåret i samband med Båtteknikdagen 9.11.
Medlemmar i kommittén är båtindustrins representanter,
representanter från VTT och Trafiksäkerhetsverket. VTT har
också under förbundets vår- och höstmötesdagar informerat
medlemskåren om aktuella ärenden.
En till hela medlemskåren riktad Båtteknikdag arrangerades
9.11 i VTT:s utrymmen i Tammerfors, med teman standardgranskning, utnyttjandet av virtuell verklighet i båtplaneringen, 3D-utskrivning av båtdelar och digitalisering av produktionen. I tillfället deltog ca 35 företagsrepresentanter.

2.3. Statistikföring och
marknadsrapportering

Utsikterna inom branschen för år 2018

Förbundet har under verksamhetsåret som medlemsservice
för föreningarna uppgjort följande statistik och marknadsrapporter:

Finnboat har på traditionellt sätt gjort en förfrågan bland
sina medlemmar om planerna angående omsättningen och

rNÇOBUMJHBTBNNBOESBHÕWFSCÇUFYQPSUTUBUJTUJLFOTBNUÇSTsammandrag
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rNÇOBUMJHBTBNNBOESBHÕWFSCÇUJNQPSUFOTBNUÇSTTBNmandrag
rNÇOBUMJHTUBUJTUJLÕWFSNPUPSPDITNÇCÇUBSTUJMMWFSLOJOH
och försäljning samt årssammandrag (Finlands Båtindustriförening rf)
rTUBUJTUJLÕWFSTFHFMCÇUTUJMMWFSLOJOH JNQPSUPDIGÕSTÅMKOJOH 
årssammandrag
rNÇOBUMJHBTBNNBOESBHÕWFSVUPNCPSETNPUPSFSTQBSUJleveransstatistiken, kvartalsvis enligt ekonomiområden,
årssammandrag och modellårsstatistiken (Båtbranschens
Komponentleverantörer rf)
rEFOVUMÅOETLBQSFTTÕWFSTJLUFO
rLPOKVOLUVSGÕSGSÇHBOJOPNCÇUCSBOTDIFO 'JOMBOET#ÇU
industriförening rf)
rGSJUJETGBSLPTUFSTNÇOBUMJHBGÕSTUBSFHJTUSFSJOHBSJ'JOMBOE
rCÇUCSBOTDIFOTTUBUJTUJLPDINBSLOBETSBQQPSUFSJOHÇU
ICOMIA.

3. KONTAKTER TILL
ORGANISATIONER OCH
MYNDIGHETER
3.1. Medlemskap
r'ÕSCVOEFUÅSNFEMFNJ'JOTLSZTLB)BOEFMTLBNNBSFO
r'ÕSCVOEFUÅSNFEMFNJ5ZTLàOTLB)BOEFMTLBNNBSFO
r'ÕSCVOEFUÅSNFEMFNJ'ÕSFUBHBSOBJ'JOMBOESG
r'ÕSCVOEFUÅSNFEMFNJEFOBNFSJLBOTLBTZTUFSPSHBOJTBUJPnen National Marine Manufacturers’ Association.
r'JOOCPBU/FXTÅSNFEMFNJ5JETLSJGUFSOBT'ÕSCVOE
r7FSLTUÅMMBOEFEJSFLUÕSFOÅSFYQFSUNFEMFNJ4FHMJOHPDI
Båtsport i Finland rf:s långfärdsbåtssektion.
r"ENJOJTUSBUJPOTDIFGFOÅSTUZSFMTFTFLSFUFSBSFJGÕSFOJOHFO
Båtjournalisterna rf.

3.2. ICOMIA (International Council of
Marine Industry Associations)
Finnboat har aktivt deltagit i branschens internationella takorganisations ICOMIA:s verksamhet, ända sedan organisationen grundades år 1967. Jouko Huju är ICOMIA:s styrelseordförande. Styrelsen sammanträdde under år 2017 tre gånger;
28.2. i Dubai, 24.5. i samband med årsmötet i Gold Coast
City och 5.10. i Paris. Därtill samlades ICOMIAs styrelse
och olika kommittéer under METS-utställningen i november i
Amsterdam.
Man kan bekanta sig med ICOMIA:s verksamhet och målsättning på adressen www.icomia.com
I ICOMIA/IFBSO–kongressen i Gold Coast City i Australien
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23-26.5. samt i ICOMIA:s möte i Amsterdam 15.11. representerade Jouko Huju, Jarkko Pajusalo och Max Johansson
förbundet.
Max Johansson VTT, representerar Finlands båtindustri i
ICOMIA:s tekniska, miljö- och superyacht-kommittéer. Max
Johansson deltog i ICOMIA:s tekniska kommittés, miljökommitténs samt superyacht-kommitténs möten i Gold Coast City
i samband med årsmötet samt i Amsterdam i samband med
METS-mässan.
Max Johansson deltog i Düsseldorf i ISO-standardiseringsmöten som följande: 26-27.1 WG24 Field of vision from helm
position, WG3 Prevention of falling overboard, WG3 cockpits,
WG 20 Windows portlights hatches deadlights and doors och
därtill TC188/WG18 - Scantlings part 7 och 10 –arbetsgruppernas möten.
ISO TC-188 Small Craft allmänna möte (Plenary meeting)
och de olika standardiseringsgruppernas möten arrangerades i juni i Berlin. År 2017 var den enda representanten för
Finland från Trafi.
I Amsterdam deltog Max Johansson 13–17.11 i följande
möten: WG18 Scantlings Part 5, SC2 WG4 Max Propulsion
Power, WG3 Cockpits, SC2 WG5 Seacocks samt SC2WG5
Bilge pumping system.

3.3 European Boating Industry
Finnboat är också medlem i båtbranschens gemensamma
europeiska organ EBI (European Boating Industry). EBI:s
högkvarter finns i Bryssel.
Man kan bekanta sig med EBI:s verksamhet på webbplatsen
www.europeanboatingindustry.eu

3.4. Trafiksäkerhetsverket TraFi
Jarkko Pajusalo från Finnboat och Georg Berger från Hanko
Boat Yard ha varit båtbranschens representanter i Båtlivsnätverket, som leds av Trafi. Under år 2017 samlades Båtlivsnätverket tre gånger och vid mötena behandlades ärenden
som berör båtlivets säkerhet samt den pågående helhetsförnyelsen av Båttrafiklagen. Förnyelsen inverkar inte direkt på
båtindustrin, men lagen styr båtlivskonsumentens beteende.
Med lagförnyelsen strävar man till att förtydliga olika lagars
och förordningars hierarki under en lag, klargöra specifikt
farkostchefens ansvar samt definiera vilka farkoster sorterar
under lagen. Dessutom vill man lätta på den lagstyrning som
berör hyrbåtar. Arbetet fortsätter och det är meningen att
lagen skall träda i kraft år 2019.

4 UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN
4.1. Vene 17 Båt
Finnboat är uppdragsgivare för Helsingfors Internationella
Båtmässa. I kraft varande avtal om att arrangera båtmässor i Helsingfors under åren 2017–2021 undertecknades
28.8.2014 med Andelslaget Finlands Mässa.
Vene 17 Båt arrangerades 10-19.2.2017. Utställningsarealen
var 24 542 kvm, de direkta utställarnas antal var 380.
Mässan besöktes av totalt 71 402 personer.
Utställningskommitténs sammansättning var som följande:
Jouko Huju
Ben Fagerström
Markku Hämäläinen

Finnboat rf
ordförande
Finnboat rf/Industrin
Finnboat rf/
Komponentleverantörerna
Niko Kantola
Finlands Mässa
Kim Koskinen
Finnboat rf/
Komponentleverantörerna
Anders Kurtén
Finnboat rf/Industrin
Lena Mickelsson-Ouru Finnboat rf
Jarkko Pajusalo
Finnboat rf
Kim Tigerstedt
Finnboat rf/
Komponentleverantörerna
Anni Vepsäläinen
Finlands Mässa
Tomi Frick
Finlands Mässa
sekreterare.
Helsingfors internationella båtmässa är medlem i IFBSO
(International Federation of Boat Show Organisers).

4.2. Uiva 2017 Flytande
Förbundet arrangerade Helsingfors Flytande Båtutställning
17-20.8 i HSK:s klubbhamn på Hallonnäset, Drumsö. Marknadsföringen av utställningen inleddes i februari i samband
med Helsingfors båtmässa, medelst mässbroschyrer och
informationsblad. Det var den i ordningen 40. Flytande båtutställningen Finnboat arrangerade i Helsingfors.
Jubileumsåret till ära förverkligades den 18.8 i samarbete
med Venemestari-tidskriften en för alla utställare öppen
kvällsfest på Blekholmen. Företagen som deltagit i varje
Helsingfors flytande båtutställning (Heinlahden Veneveistämö
Oy, Oy Marino Ab, Maritim Oy, Volvo Penta) uppvaktades
med små presenter.
Förbundet har kontrakt på att arrangera den flytande utställningen hos HSK åren 2017–2019.

I utställningen deltog 155 företag. Båtarnas antal var 279 och
land- samt tillbehörsmontrarna upptog en areal på 2828 kvm.
Besökarantalet var 11 272. Levikintarkastus Oy kontrollerade
utställningens uppgifter. Företag som hör till Finnboats medlemsföreningar erhöll en 25 % medlemsrabatt på platshyran.
Utställningsarbetsgruppens sammansättning var som följande:
Björn Ekroth
Tomi Henttinen
Jouko Huju
Tiina Krooks
Lena Mickelsson-Ouru
Joni Nuorivaara
Jarkko Pajusalo
Kim Tigerstedt
Juha Vuorinen

HSK rf
HSK rf
Finnboat rf
Finnboat rf
Finnboat rf
HSK rf
Finnboat rf
Finnboat rf
HSK rf.

Förbundet har ett samarbetsavtal med Oy Volvo Cars Finland
Ab som uppgjorts år 2009. Volvo-samarbetet koncentreras
i huvudsak främst runt Helsingfors Flytande båtutställning.
Volvo erbjuder också projektartat specialutrustade eller –prissatta personbilar åt Finnboats medlemmar.
Utställningskatalogen för Helsingfors flytande båtutställning
gjordes i samarbete med Venemestari-tidskriften. Katalogen
distribuerades som bilaga åt Helsingin Sanomats prenumeranter och den utdelades kostnadsfritt på utställningsområdet. Utställningsbilagans distribution uppgick till totalt 155
000 st.

4.3. Internationella utställningar
Från och med början av år 2017 förflyttades beviljandet av
internationaliseringsstöd som kan ansökas för företagens
gemensamma projekt från TEKES till Team Finland-organisationen, som är underställd arbets- och näringsministeriet.
Samtidigt skärptes kriterierna för beviljandet ytterligare och
projektadministratörernas roll förändrades väsentligt.
Förbundet ansökte på uppdrag av Finlands Båtindustriförening av Team Finland stöd för projektet Boat Exports Finland
– Båtindustrins Tillväxtprogram totalt 400 000 euro. Programmet omfattar förutom traditionella gemensamma montrar på
internationella båtmässor även marknadsundersökningsresor
och skolning i användning av sociala media.
Med hjälp av internationaliseringsstöd förverkligades följande
exportbefrämjande evenemang:
r#PPU%ÛTTFMEPSG
(9 företag)
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r"MMUGÕS4KÕO4UPDLIPMN GÕSFUBH
r'JOOCPBU4NBMM#PBUT'MPBUJOH4IPX)BUUVMB
(12 företag)
r.BSLOBETVOEFSTÕLOJOHTSFTB1PMFO GÕSFUBHT
representanter)
r)BOTFCPPU)BNCVSH GÕSFUBH
r#PBU#VJMEFST'PSVN3BLWFSF GÕSFUBHT
representanter)
r.&54"NTUFSEBN GÕSFUBH
r.BSLOBETVOEFSTÕLOJOHTSFTB64" GÕSFUBHT
representanter).
Man har för avsikt att fortsätta Båtindustrins Tillväxtprogram
år 2018.
Vid internationella utställningar medlemskåren utnyttjade gemensamma exportdekorationerna ”Proudly made in Finland”.

4.4. KV-Forum
På initiativ av Finnboat grundades våren 2009 en diskussions- och påverkargrupp, som består av Arbets- och
näringsministeriets verksamhetsspecifika organisationer,
som administrerar internationaliseringsstöden. Gruppens
målsättning är att skapa en gemensam ståndpunkt bland de
sammanslutningar som använder internationaliseringsstödet
om beviljandet av stödet och användningsmöjligheterna av
detsamma. Gruppen vill också delta i den produktutveckling som berör användandet av stödet. Till gruppen hör ca
20 organisationer inklusive Finlands Näringsliv, Teknologiindustrin, Finpro rf, Finsk-ryska Handelskammaren, Finsksvenska Handelskammaren, Centralhandelskammaren och
en hel del privata företag i branschen. Centralförbundet och
Finlands Båtindustriförening har haft en stark roll i diskussionerna mellan ministeriet och KV-Forum.

5. BEFRÄMJANDET AV DEN
INHEMSKA MARKNADSFÖRINGEN
5.1. Konditionskartläggning
Konditionskartläggningsprojektet, som våren 2014 startades
under ledning av Båtbranschens Varvs- och serviceförening,
fortsatte. Projektet har utvecklats tillsammans med VTT:s
båtspecialister. Det fanns totalt 83 konditionskartläggare vid
slutet av verksamhetsåret.
Montörer vilka deltar i Finnboats medlemsföretags reparationsverksamhet eller övriga experter med minst tre års
erfarenhet kan fungera som konditionskartläggare. Kondi-

tionskartläggningen följer ett strikt format och stöder sig på
en nätbaserad mjukvara för konditionskartläggning, som
Finnboat utvecklat och ur vilken kunden också direkt får en
Konditionskartläggningsrapport.
Konditionskartläggningen räcker beroende på båtstorlek ca
0,5–2 timmar och den görs företrädesvis då båten i varje
fall är upplagd för reparation eller vinterförvaring. Konditionskartläggningen lämpar sig väl för bl.a. försäljnings- eller
anskaffningssituationer och ifall ägaren låter göra den årligen
beviljar i praktiken alla försäkringsbolag samma rabatt som
för i klubbarna besiktigade båtar.
Konditionskartläggarnas kartläggningsrätt gäller för två år i
taget. Rätten fortfar ifall kartläggaren deltagit minst en gång
i fortsättningsskolningen, där man går igenom nya reparationstekniker och utvecklingen av de produktgrupper som
anknyter till ämnet, samt delar med sig erfarenheter från
kartläggningarna under den förra säsongen.

5.2. suomiveneilee.fi
Båtlivets sökportalprojekt som inleddes 2014 fortsatte
tillsammans med Mosaic Productions Oy. Målsättningen är
att suomiveneilee.fi i framtiden skall vara landets största
nätsida vars innehåll berör endast nya båtar, båtmotorer och
båtlivprodukter. På sidorna finns även förteckningar över
huvud- och återförsäljare inklusive kontaktinformation. Man
hittar också service- och varvstjänsterna på sidorna och
deras läge i google maps, likväl som konditionskartläggarnas
kontaktuppgifter.
Sökportalen utvecklas och kompletteras hela tiden och
innehållet upprätthålls av Finnboats medlemsföretag. Sidorna
lämpar sig också för mångsidig mobilanvändning.

5.3. Finnboat och den sociala median
Finnboat har ett avtal med Medita Communications Oy uppgjort år 2014 om kontinuerlig informationsverksamhet i stor
utsträckning på suomiveneilee.fi-nätsidan och framför allt
facebook. Målsättningen är att lyfta intresset för båtlivet och
därigenom öka handeln, dela ut information, väcka diskussion och engagera nya människor i båtlivet. Utöver detta har
förbundet ett avtal med freelance-journalisten Pasi Nuutinen
om att producera en månatlig blogg med båtlivsinnehåll till
den sociala median.
I detta skede står till vårt förfogande tre kanaler av den
sociala median; Facebook, Twitter och Instagram. Kontonas
adresser är:
http://www.facebook.com/suomiveneilee.fi
http://www.twitter.com/FinnboatFi
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(användarnamn suomiveneilee.fi)
http://www.instagram.com/suomiveneilee.fi

en, vilka under tidigare år använts av medlemskåren.

5.6. Finnboat-Båtfinansiering
Twitter- och Instagram-kontona upprätthålls av Medita
Communication och Finnboats kansli, men till Facebooks
Suomiveneilee.fi-kontot ger man ut användarrättigheter även
åt representanter för medlemsföretagen.

5.4. Tryckta och elektroniska
kontraktsformulär
Vår medlemskår har till sitt förfogande följande formulär och
dokument, som uppgjorts på uppdrag av förbundet:
r'JOOCPBU(BSBOUJO PDLTÇQÇTWFOTLB FOHFMTLBPDIUZTLB
r#ÇUIBOEFMOTGÕSTÅMKOJOHTWJMMLPSPDIGÕSTÅMKOJOHTBWUBM
(också på svenska)
r"WUBMTWJMMLPSFOMJHU'JOOCPBU(BSBOUJOBOHÇFOEFGÕSQMJLUFMTFS
mellan leverantör och återförsäljare samt leverantörens dröjsmålsansvar (också på svenska, engelska och tyska)
r#ÇUWBSWFUT,WBMJUFUTIBOECPL FONPEFMMNBQQGÕSJOEVTUSJO
(på finska)
r3FQBSBUJPOTWJMMLPSGÕSCÇUBS NPUPSFSPDIEFMBSBWEFN
(också på svenska)
r#ÇUÅHBSFOT)BOECPL FONPEFMMNBQQ PDLTÇQÇTWFOTLB 
engelska och tyska)
r"WUBMTNPEFMMGÕSUJMMWFSLBSFÇUFSGÕSTÅMKBSF
(också på svenska, engelska och tyska)
r"WUBMTNPEFMMGÕSUJMMWFSLBSFBHFOU PDLTÇQÇTWFOTLB FOHFMska och tyska)
r"MMNÅOOBCÇUVUIZSOJOHTWJMMLPS PDLTÇQÇTWFOTLB FOHFMTLB
och tyska)
r/ÅUIBOEFMTWJMMLPS PDLTÇQÇTWFOTLB
r¸WFSMÇUFMTFJOUZHPDIÕWFSMÇUFMTFJOUZHGÕSCZUFTCÇU PDLTÇQÇ
svenska).
Formulären och dokumenten är godkända av konsumentombudsmannen till den del de berör konsumenthandeln.
Finnboat Garantin, Båthandelns försäljningsvillkor och Reparationsvillkoren för båtar, motorer och delar av dem uppfyller
EU-lagstiftningen och konsumentskyddslagen. En del av
formulären kan man ladda ner från förbundets internetsidor
www.finnboat.fi

5.5. De elektroniska Båtbranschens
Försäljningsavtalsformulär
Enligt samarbetsavtalet mellan Finnboat och programföretaget DL Software Oy har Finnboats medlemskår till sitt
förfogande ett eget datasystem för båthandeln. DL Prime
Finnboat Edition-programmet grundar sig på företagets egna,
tidigare utvecklade applikation och till den har man fogat alla
formulär från Finnboats Formulärprogram för båtförsäljning-
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Enligt ett avtal uppgjort 18.5.2015 är Santander Consumer
Finance förbundets huvudsakliga finansieringspartner. Man
erbjuder förbundets medlemsföretag finansieringstjänster och Finnboats medlemsföretag får mera fördelaktiga
kreditvillkor jämfört med den allmänna marknaden, under
kampanjperioder som årligen skilt avtalas.

5.7. Skolning
Båtbranschens Varvs- och serviceförenings första varvsforum arrangerades 31.1 i Hotel Rantapuisto i Helsingfors.
Det var ett internt evenemang för medlemskåren där man
med experters inledningar som grund diskuterade aktuella
ärenden som berör varvs- och serviceverksamheten. Dagens
teman utgjordes av varvsföretagens underleverantörsavtal,
branschens arbetsavtal, servicevillkoren, varvens riskkartläggning med avseende på försäkringarna samt den egna
verksamhetens effektivitet, arbetets rationalisering och att
orka på jobbet. 30 personer deltog i varvsforumet.
På uppdrag av Båtbranschens Varvs- och serviceförening
arrangerades under Helsingfors båtmässa den 13.2 den
sextonde Stora Servicedagen, där man skolade branschens
företagare med hjälp av praktiska exempel i aktuella frågor
som berör båtar och motorers reparations-, uppläggningsoch serviceverksamhet. Deltagare i servicedagen var totalt
ca 100 personer.
Båtbranschens Handlarforum arrangerades 22.3.2017 i Hotel
Torni i Tammerfors. Totalt 19 företagsrepresentanter deltog i
evenemanget och dagens teman var konsumentlagstiftningen och förändringarna i den, användningen av hyresarbetskraft, Finlands tolkning av båtars MOMS-lagstiftning samt
arbetstidslagstiftningen inom handeln.
Medita Communication Oy arrangerade i Helsingfors fem till
medlemskåren riktade skolningsdagar (23.3, 4.4, 6.4, 20.4
och 23.10) i användandet av den sociala median i marknadsföringen, med huvudvikt på facebook. Under kursen lärde
man sig att göra facebook-uppdateringar, redigering och
illustrering samt att göra avgiftsbelagda kampanjer, inriktning
av marknadsföring samt att göra promoveringar. I skolningen
deltog ca 25 personer/kurs och det är meningen att arrangera kurser även i fortsättningen.
Samarbetet med Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (Tammerfors Vuxenutbildningscentral) fortsatte under verksamhetsåret i form av den s.k. Finnboat-akademin. Det är fråga om
ett läroprogram skräddarsytt enbart för båtbranschen, som
inkluderar olika skolningshelheter om båt- och motorteknik

samt –service och separat ett eget program om utvecklandet
av företagsverksamheten, ledandet av ett eget företag o.s.v.

5.8. Städa stränderna
Återvinningsprojektet för ur bruk tagna båtar fortsatte i samarbete med Kuusakoski Oy. Konsumenterna kan mot en liten
återvinningsavgift lämna avyttrade båtar till mottagningsstationer specificerade av Kuusakoski Oy.

5.9. Gruppförsäkring för båtbranschens
handlare och varv
Enligt samarbetsavtalet mellan Finnboat och Fennia marknadsför Fennia ett för båthandlarna och varven heltäckande
försäkringspaket. Genom detta projekt vill man förbättra
branschens verksamhetsförutsättningar genom att överföra
de primära riskerna på försäkringsbolagen och förena branschens riskhantering.

5.10. Nettivene
Man fortsatte samarbetsavtalet mellan Finnboat och Otavamedia gällande båthandelns nätsamarbete. De av förbundets medlemsföretag, som är kunder hos nettivene.com, får
kostnadsfritt två helheter; inom adressen nettivene.com finns
Finnboat-marinhandlarnas egen ”Kauppiaspörssi” (Handlarbörs), som ses bara av de handlare som är registrerade. Via
den kan man sköta den interna handeln mellan handlarna.
För offererade båtar ser man nettopriserna. Som andra
element finns ett s.k. prissättningsverktyg. Detta verktyg
samlar kumulativt in de avslutade affärerna och där får man
de slutliga priserna för de genomförda affärerna enligt märke/
typ/årsmodell/region.

6. BEFRÄMJANDET AV BÅTLIVET
6.1. Båtlivets ABC
Under berättelseåret tog man ingen ny upplaga av Båtlivets ABC.
Förbundet delade ut Båtlivets ABC gratis direkt åt konsumenterna och till självkostnadspris åt myndigheter, företag, segelföreningar o.s.v. Båtlivets ABC har under åren 1973-1975 och
1983-2016 tryckts i 760 500 exemplar på finska och 120 000
exemplar på svenska. Den finskspråkiga Veneilyn Aapinen finns
på webbplatsen www.suomiveneilee.fi och kan skrivas ut därifrån
genom att lämna sina kontaktuppgifter vid beställningen.

6.2. Från strandvattnet ut i öppen sjö
I samarbete med Finlands Mässa förverkligades i februari
redan för den 23:e gången en båtlivsbefrämjande kampanj

riktad till grundskolans lågstadium. Skolklasser inklusive
deras lärare inbjöds under tre vardagar att bekanta sig med
Helsingfors båtmässa, där eleverna fick under en rundvandring information om båtlivet och därmed förknippade
säkerhetsaspekter. Under Vene 17 Båt-mässan deltog totalt
404 elever, 18 grupper i mässbesöken.

6.3. Samarbetsavtal med branschens
organisationer
Finnboat, Segling och Båtsport i Finland rf, Håll Skärgården
Ren rf och Finlands Sjöräddningssällskap rf har ett samarbetsavtal, som berör informationsmässiga helheter speciellt
inom följande delområden: en helhetsutveckling av båt- och
sjölivet mot bättre miljömedvetenhet och ansvarskännande,
en allmän utveckling av båtlivet, utvecklingen av båtlivets
säkerhet, förbättring av båtlivsfärdigheter, exponering av
klubbverksamheten och dess tjänster, förbättring av båtlivets
offentliga image, presentation av organisationernas verksamhet för de egna målgrupperna, båtfolkets och båtbranschens
intressebevakning.

7. PR-VERKSAMHET
7.1. Hederspriset
Under verksamhetsåret utdelades inte hederspriset. Finnboats hederspris har utdelats fr.o.m. år 1985, totalt 16 gånger.

7.2. Finnboat Small Boats’ Floating Show
Den i ordningen femte Finnboat Small Boats’ Floating Show,
testtillfället för småbåtar tillverkade av Finnboats medlemsföretag, förverkligades i Petäys, Vanajavesi farvatten 12–15.6.
Som värd för evenemanget stod förbundet tillsammans med
företagen. För alla praktiska arrangemang svarade förbundets kansli och evenemanget var en del av Båtbranschens
Tillväxtprogram.
I Finnboat Small Boats’ Floating Show-evenemanget deltog
30 redaktörer från 11 länder. Totalt 12 båttillverkare deltog
med 33 båtar.

7.3. Marknadsundersökningsresor och
företagsbesök
Medlemmarna i Varvs- och serviceföreningen har fr.o.m. år
2011 i hemlandet förverkligat företagsbesök till varandra. En
grupp bestående av föreningens 26 företagsrepresentanter
bekantade sig den 29.3 i Åbo-trakten med verksamheten hos
Satavan Venepalvelu, Leevene, S-Marin och Marinepalvelu
samt besökte till slut även Meyers Åbovarv.
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En 6 personers grupp bestående av företagsrepresentanter
för Finnboats medlemsföretag gjorde 4-7.9 under ledning av
förbundets verkställande direktör en Fact Finding–resa till
Polen. Besöksmål var Delphia Yachts, BWP, VA-Varuste, Balt
Yacht, Atlantic Marine, Scandinavia Yachts och TES Yacht.
En grupp på 21 personer från Båtbranschens Varvs- och
serviceförening gjorde 12–14.11 under ledning av förbundets
administrationschef en tvådagars besöks- och studieresa i
Amsterdam-trakten och till METS-mässan. Utöver METSmässan bekantade man sig med Orange Nautical Services,
de Bruyn Watersport Service, Schaapshipcare och Shipshape Jachtservice.

8. INFORMATIONSVERKSAMHET
8.1. Intern informationsverksamhet
Den interna informationsverksamheten har förverkligats med
medlemsinfon per e-post.

8.2. Internationell informationsverksamhet
För internationellt bruk har man framställt pressmeddelanden
i samband med utställningar.

8.3. Inhemsk informationsverksamhet

En 8-personers grupp av förbundets medlemsföretags representanter gjorde 25.11–3.12 under ledning av styrelseordföranden och förbundets verkställande direktör en marknadsundersökningsresa till USA. Man besökte företagen Maverick
Boat Group, Correct Craft, Regal Marine Industries, Century
Boats, Intrepid Power Boats, Bertram Yachts, Concept Boats,
SeeVee Boats, Perko Inc och Haulover Marine Center.

Utöver konsument-, media- och myndighetskontakterna i
samband med det dagliga arbetet har förbundet publicerat
pressmeddelanden samt gett talrika intervjuer och arrangerat
presstillfällen i anslutning till Vene 17 Båt-mässan och Uiva
2017 Flytande-utställningen.

7.4. Info-avdelningarna och –tillfällen
Förbundet hade en info-avdelning på Dusseldorf internationella båtmässa i samband med den gemensamma mässsavdelningen.

Man fortsatte att utge Finnboat News -tidskriften och den
utkom med tre nummer år 2017. För redigeringen svarade
Jarkko Pajusalo, redaktören/ombrytaren Kari Wilén och Lena
Mickelsson-Ouru. Tidskriftens trycks i fyrfärg i 2500 exemplar.
En innehållsteckning finns på sidan 19.

Informationstillfällen för branschens press arrangerades
under Dusseldorf båtmässa, Helsingfors internationella båtmässa och Helsingfors flytande båtutställning.

Finnboat News utdelas gratis åt branschproffs och åt
inflytelserika personer i branschen. Tidskriften är medlem i
Tidskrifternas Förbund.

I egenskap av ICOMIA:s ordförande (och Finnboats ordförande) har Jouko Huju den 22.5 talat på Australian Superyacht
Kongress i Sanctuary Cove om ämnet Sustainability in the
Marine Industry och den 13.11 på METS Breakfast Briefing
om ämnet Global Marine Industry.

8.5. Pressöversikten

8.4. Finnboat News

På Finnboats kansli följer man kontinuerligt upp branschen
via pressurklipp ur inhemska publikationer och i utländska
tidskrifter. Materialet utnyttjas i Finnboat News och i medlemsinformationerna. Det kommer regelbundet över 50 olika
båttidskrifter från ca 20 länder till kansliet. Dessutom får vi
via e-post flera av båtbranschens webbpublikationer, som
utkommer i en allt stridare ström.
Den inhemska pressuppföljningen har förverkligats genom
Meltwater Oy:s elektroniska mediauppföljning. Förbundet
erbjuder medlemskåren en möjlighet att kostnadsfritt följa
med vad som skrivs om båtbranschen i finländska tidningar.
Systemet som Meltwater Group upprätthåller samlar ihop
artiklarna som publiceras elektroniskt, och 5 av dem syns
för alla på Finnboats nätsidor medan medlemskåren kan
medelst eget lösenord dagligen läsa alla artiklar som berör
båtbranschen. Avtalet med Meltwater sades upp i slutet av
verksamhetsåret och ett nytt avtal om nyhetsuppföljningen
har slutits med Koodiviidakko Oy.
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9. FÖRBUNDETS INTERNA
VERKSAMHET
9.1. Finnboats stipendiefond
Enligt beslut av förbundets styrelse utdelades inte under
verksamhetsåret 2017 några stipendier, på grund av den
dåliga ekonomiska situationen.

9.2. Båtparlamenten
Under vårmötesdagen den 5.4 på Hotel Rantapuisto i Helsingfors hölls ett miniparlament under rubriken ”Konsumenternas föränderliga tidsanvändning och vardagens rytmer”.
Ämnet föredrog av professor Mika Pantzar från Konsumentforskningscentret. Som tidigare förverkligades också under
dagen Komponentleverantörernas småskaliga produktutställning. 77 personer deltog i miniparlamentet.
Höstmötesdagarna och Boat Builders’ Forum förverkligades
2-3.11 på Hotel Aqva Spa i Rakvere, Estland, där Kimmo
Patrakka från Trafiksäkerhetsverket redogjorde för Trafis
undersökning om båtlivets omfattning och dess inverkningar i
Finland. Totalt 81 företagsrepresentanter deltog i höstmötesdagarna.

9.3. Förbundets vårmöte 5.4.2017
Det stadgeenliga vårmötet hölls i Hotel Rantapuisto i Helsingfors. Vid mötet deltog 67 personer från 53 olika företag.
Vårmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och
bokslutet för år 2016 och beviljade ansvarsfrihet åt vederbörliga personer.

9.4. Förbundets höstmöte 3.11.2017
Det stadgeenliga höstmötet hölls i Hotel Aqva Spa i Rakvere,
Estland. Mötet samlade 71 deltagare från 53 företag. Vid mötet valdes till förbundets ordförande för verksamhetsåret 2018
Jouko Huju, till 1. viceordförande Kim Tigerstedt, Oy Maritim
Ab samt till 2. viceordförande Raimo Kielinen, Finn-Marin Oy
Ltd. Mötet fastställde budgeten och verksamhetsplanen samt
anslutnings- och medlemsavgifterna för medlemsföreningarnas företagsmedlemmar för år 2018.

Finnboat har förutom ovan nämnda föreningar ytterligare 10
personmedlemmar, 13 understödsmedlemmar, en övrig medlem samt 20 hedersmedlemmar. Antalet företagsmedlemmar
i föreningarna samt Finnboats understöds- och personmedlemmar var totalt 262 vid verksamhetsårets slut.

10.2. Hedersmedlemmarna
Förbundets hedersmedlemmar är Gösta G. Andersson
(1976†), Jussi Nemes (1977†), Torsten Hjorth (1978†),
Thure Lindström (1979†), Jaakko Kiiski (1980†), Tor-Björn
Fagerström (1986†), Pentti Siltala (1986), Harry Ölander
(1988†), Carl-Erik Wilén (1990†), Olle Emmes (1991), Bjarne
Nordgren (1992†), Kyllikki Korhonen (1992†), Walter Johansson (1994†), Kaj Gustafsson (2001), Joel Nemes (2003), Tor
von Zweygbergk (2008), Lillemor Sarin (2010), Esko Syrjäsuo
(2011), Kim Örthén (2013) och Georg Berger (2015).

11. EKONOMIN
11.1. Revisorerna och verksamhetsgranskarna
Under berättelseåret verkade de vid höstmötet valda CGR
Bengt Nyholm, Ernst & Young Oy och Georg Berger, Hanko
Boat Yard Oy som revisorer och verksamhetsgranskare och
som suppleanter Timo Lampén, Rymaco Oy och Stig Nordblad, Blue Ocean Oy.

11.2. Externa medhjälpare
CGR Bengt Nyholm har verkat som förbundets revisor, bokföringen har skötts av Bokföringsbyrå Avion Oy och Borenius
Oy har verkat som juridisk rådgivare.

11.3. Fast egendom
Förbundets kansliutrymmen 218 m2 vid adressen Göksgränd
8 A 47, 00500 Helsingfors, är i förbundets ägo.

11.4. Bokslut 2017
Förbundets ekonomi framgår ur bifogad balansräkning, resultaträkning och revisions- och verksamhetsgranskningsberättelse (bilagorna 1-3).

10. MEDLEMSKÅREN
Styrelsen

10.1. Förbundets medlemmar
Medlemmar i förbundet är Finlands Båtindustriförening rf,
Finlands Komponentleverantörer rf, Marinhandlarna rf samt
Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf.

BILAGOR: balansräkning, resultaträkning, revisions- och
verksamhetsgranskningsberättelse
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