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Arvoisat jäsenet ja yhteistyökumppanit,
Vuosi 2020 jää historiaan sukupolvikokemuksena, joka valitettavasti jatkuu vielä vuoden
2021 puolella. Vuosi lähti liikkeelle hyvin positiivisissa merkeissä, Vene 20 Båt -messujen
kävijämäärät kasvoivat lähes 10 % ja venekauppa lähti messuilla hyvään vauhtiin. Koronapandemian levitessä keväällä 2020 Suomessa ja muualla maailmassa siirryttiin koronan
ja koronarajoitusten aikaan, mikä pysäytti kansainvälisen matkailun lähes totaalisesti.
Suomessa otettiin käyttöön Uudenmaan rajojen sulku 28.3.-19.4.2020, mikä lamautti myös
venekaupan. Uudenmaan rajojen sulun teho koronaepidemian hillitsemisessä on kyseenalaistettu jälkeenpäin ja kun sulku purettiin, niin venekauppa kääntyi poikkeuksellisen
vahvaan kasvuun. Käytettyjen veneiden omistajanvaihdokset kasvoivat 32 % koko vuonna,
venerekisteröinnit kasvoivat 19 % ja Finnboatin jäsenkunnan liikevaihto nousi 11 %. Suomen vahva mökkeily- ja veneilykulttuuri auttaa epidemian hillitsemisessä ja kun kesämökkien käyttöaste nousi matkustusrajoitusten seurauksena, niin ulkomaan lomamatkoista
säästynyttä rahaa käytettiin myös veneiden ja niiden varusteiden päivittämiseen.
Matkailu- ja ravintola-ala sekä tapahtuma-ala ovat olleet kovimpien kärsijöiden joukossa, kun koronarajoitukset ja koronan aiheuttama varovaisuus pysäyttivät liiketoiminnan.
Matkailun kokemaa iskua pehmensi kotimaan matkailun suosio, joka ei kuitenkaan riittänyt
täysimääräisesti korvaamaan ulkomaisten matkailijoiden tuomaa tulovirtaa. Tapahtuma-ala
joutui jopa matkailua vaikeampaan tilanteeseen ja koska kaikki yleisötapahtumat lokeroidaan helposti samaan kategoriaan, niin myös messuja peruttiin pitkin vuotta. Suomi oli lähes ainoa maa maailmassa, jossa järjestettiin venemessut talvella ja uiva näyttely kesällä.
Helsingin Uiva Venenäyttely toteutettiin koronaturvallisesti ulkoilmassa ja myös UIVA:ssa
nähtiin veneiden poikkeuksellisen vahva kysyntä.
Vientimessujen tilanne oli vaikea. Boot Düsseldorf ehdittiin pitää ennen korona-aikaa,
mutta Tukholman Allt för sjön joutui sulkemaan ovet kesken näyttelyn. Syksyn uivat
näyttelyt päämarkkinoillamme Ruotsissa ja Norjassa jäivät pitämättä ja Southamptonin
viranomaiset päätyivät kieltämään näyttelyn päivää ennen avajaisia. Veneiden vienti lähti
kasvuun vasta vuoden toisella puoliskolla ja tullitilastoissa vienti jäi vielä hieman miinukselle, mutta jäsenkunnan raportoima koko vuoden veneviennin arvo kääntyi jo kasvuun.
Vaikka korona tuntui värittävän lähes kaikkea elämää vuonna 2020, niin useita venealaa
koskevia hankkeita lähti käyntiin vuoden aikana, joten liiton edunvalvontatyöhön kuului
paljon muutakin kuin koronarajoituksiin liittyvää dialogia. Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti Liikenteen turvallisuusstrategiatyön ja Fossiilittoman Liikenteen Tiekartan
valmistelun ja EU tasolla käynnistyi huvivenedirektiivin uusintatyö. Kaikilla näillä on
kauaskantoisia vaikutuksia veneilijöihin ja venealaan, joten Finnboat on ollut aktiivisena
toimijana työryhmissä. Finnboat päätti loppuvuonna 2020 lähteä mukaan myös Muoviteollisuus ry:n vetämään ja Ympäristöministeriön rahoittamaan KiMuRa-hankkeeseen, joka
tähtää toimivan muovikomposiittijätteen keräyksen ja hyötykäytön järjestämiseen Suomessa. Aikaisemmat järjestelmät ovat rakentuneet käytettyjen veneiden kierrätyksen varaan,
minkä johdosta lujitemuovia ei ole pystytty keräämään riittäviä määriä ja riittävän tasaisella
syötteellä jätettä hyödyntävän prosessiteollisuuden tarpeisiin. Tulevaisuuden keräysjärjestelmien tarvitsema kriittinen massa tulee käytöstä poistuvien tuulivoimaloiden lapamateriaaleista, mikä mahdollistaa myös muiden komposiittituotteiden kierrätyksen.
Haluan kiittää liiton henkilökuntaa, jäsenkuntaa ja yhteistyökumppaneita vuodesta
2020. Vuosi jää historiaan hyvin erikoisena vuotena, mutta tätä kirjoittaessani keväällä
2021 on paluu uuteen normaaliin jo alkamassa ja ensimmäistä kertaa koronakriisin aikana
käydään keskustelua siitä, miten yhteiskunnan rajoituksia lähdetään asteittain purkamaan.
			

Helsingissä 9.4.2021

Jarkko Pajusalo

Bästa medlemmar och samarbetspartners,
År 2020 stannar i minnet som en generationserfarenhet, vilken tyvärr fortsätter ännu in på
år 2021. Året inleddes i mycket positiva tecken, besökarantalet på Vene 20 Båt-mässan växte
med nästa 10 % och båthandeln kom väl igång på mässan. Då coronapandemin bredde ut sig
under våren 2020 i Finland och i den övriga världen förflyttade vi oss till tiden för coronabegränsningarna, vilket stoppade upp den internationella turismen nästan totalt. I Finland tog
vi i bruk stängningen av Nylands gränser 28.3–19.4.2020, vilket förlamade även båthandeln.
Stängningen av Nylands gränser för att hejda coronapandemin har ifrågasatts efteråt och
när stängningen upphävdes vände båthandeln till en exceptionellt stark tillväxt. Ägarbyten
av andrahandsbåtar växte med 32 % under hela året, båtregistreringarna växte med 19 % och
Finnboats medlemskårs omsättning steg med 11 %. Finlands starka stug- och båtlivskultur
bidrar till att stävja epidemin och då användningsgraden av sommarstugorna steg på grund
av resebegränsningarna användes den pengar som inbesparats på utlandsresor även för att
uppdatera båtarna och deras utrustning.
Rese- och restaurangbranscherna samt evenemangbranschen hör till de som lidit mest,
då coronabegränsningarna och den av coronan förorsakade försiktigheten stoppade upp
affärsverksamheten. Det slag turismen upplevde dämpades av den inhemska turismens popularitet, vilken dock inte till fullo räckte till för att ersätta inkomstströmmen från de utländska turisterna. Evenemangbranschen hamnade till och med i en ännu svårare situation än
turismen och då alla publikevenemang lätt placeras i samma fack inhiberades även mässor
under hela året. Finland var nästan det enda landet, där det arrangerades en båtmässa under
vintern och en flytande utställning på sommaren. Helsingfors Flytande Båtutställning förverkligades coronasäkert utomhus och också under FLYTANDE upplevde vi en exceptionell stor
efterfrågan på båtar.
För exportmässorna var situationen svår. Boot Düsseldorf hann man arrangera innan coronatiden, men Stockholms Allt för sjön tvingades stänga mitt under utställningen. Höstens
flytande utställningar på våra huvudmarknader i Sverige och Norge kunde inte arrangeras
och Southamptons myndigheter beslöt förbjuda utställningen en dag innan öppningen. Båtexporten tog fart först under årets andra hälft och i tullstatistiken stannade exporten ännu lite
på minus. Men hela årets båtexport som medlemskåren rapporterade vände redan uppåt.
Även om coronan har färgat nästan hela livet år 2020 kom flera projekt inom båtbranschen igång under året, så till förbundets intressebevakningsarbete hörde även mycket annat
än den med coronabegränsningarna förknippade dialogen. Kommunikationsministeriet startade det säkerhetsstrategiska arbetet och förberedandet av den Fossilfria Trafikens Vägkarta,
och på EU-nivå inleddes förnyelsearbetet av fritidsbåtdirektivet. Allt detta har långtgående
inverkningar på båtfararna och båtbranschen, så Finnboat är en aktiv aktör inom arbetsgrupperna. Finnboat beslöt år 2020 att delta även i det av Muoviteollisuus ry ledda och av Miljöministeriet finansierade KiMuRa-projektet, vars målsättning är att bygga upp ett fungerande
uppsamling och nyttoanvändning av plastkompositavfall i Finland. Tidigare system har byggt
på återvinning av begagnade båtar, varför man inte kunnat samla in tillräckliga mängder med
tillräckligt jämn imatning av glasfiber för processindustrin som utnyttjar avfallet. Den kritiska
massa som framtida system behöver kommer att härstamma från avvecklade vindkraftsverks
vingmaterial, vilket även möjliggör återvinningen av övriga kompositprodukter.
Jag vill tacka förbundets personal, medlemskår och samarbetspartners för år 2020. Året
stannar i historien som ett mycket speciellt år, men då detta skrivs våren 2021 börjar vi redan
återgå till det nya normala och för första gången under coronakrisen diskuterar man om hur
samhällets begränsningar stegvis skall avvecklas.
		

Helsingfors den 9.4.2021

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 2020 oli
Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n 59. 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 2020 oli:
Kim Koskinen
puheenjohtaja
Kim Tigerstedt
1. varapuheenjohtaja
Mikael Winqvist
2. varapuheenjohtaja
Johan Carpelan
Ben Fagerström
Markku Hämäläinen
Anders Kurtén
Joni Leeve
Terho Liukkonen
Jari Löfroos
Risto Paronen
Juha Pulli
Thomas Sarin
Jani Snell
Juha Väyrynen

Vetus Oy
Oy Maritim Ab
AMT-Veneet Oy
Oy Botnia Marin Ab
Oy Marino Ab
Brandt Group
Baltic Yachts Oy Ab
Leevene Oy
Suvi-Veneet Oy
Finnmaster Boats Oy
Lahden Bikemarine Oy
Nordec Nautic Oy
Ab Sarins Båtar Oy
Juha Snell Oy
Bella-Veneet Oy.

Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa ja hallituksen
työvaliokunta kerran. Lisäksi pidettiin yksi sähköpostitse
toteutettu ylimääräinen hallituksen kokous. Hallituksen sihteerinä toimii liiton toimitusjohtaja.

Kuvassa vasemmalta Juha Väyrynen, Johan Carpelan, Jani
Snell, Kim Tigerstedt, Ben Fagerström, Terho Liukkonen,
Markku Hämäläinen, Kim Koskinen, Thomas Sarin, Anders
Kurtén, Mikael Winqvist ja Joni Leeve. Kuvasta puuttuvat
Jari Löfroos, Risto Paronen ja Juha Pulli.

Jäsenyhdistysten johtokunnat toimintavuonna 2020 olivat:
Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:
Mikael Winqvist
AMT-Veneet Oy
puheenjohtaja
Ben Fagerström
Oy Marino Ab
varapuheenjohtaja
Johan Carpelan
Oy Botnia Marin Ab
Terho Liukkonen
Suvi-Veneet Oy
Kari Rouvali
SF- Lämmitin Oy
Thomas Sarin
Sarins Båtar Ab
Jani Snell
Juha Snell Oy
Sekä varajäsenet:
Markku Hämäläinen
Jari Löfroos
Juha Väyrynen

Venealan Osatoimittajat ry:
Kim Koskinen
Vetus Oy
puheenjohtaja
Kim Tigerstedt
Oy Maritim Ab
varapuheenjohtaja
Ari Bragge
Powerduo Oy
Cay Bärlund
Volvo Penta Ab Finland
Tapio Etsola
Tapimer Oy
Bo Warelius
Six-Cap Oy
Peter Westerlund
US-Parts Oy
Sekä varajäsenet:
Marcus Bäckman
Sebastian Kinstedt
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Brandt Group
Finnmaster Boats Oy
Bella-Veneet Oy

Raymarine Finland Oy
Norcap Oy Ab

Venealan Kauppiaat ry:
Juha Pulli
Nordec Nautic Oy
puheenjohtaja
Berndt Mérus
Targa Center Oy
varapuheenjohtaja
Erkan Fere
Bike & Boat World Oy
Robi Gripenberg
X-Yachts Finland Oy
Ville Lehti
Oy Waltic Ab
Risto Paronen
Lahden Bike Marine Oy

Liiton hallitus
puheenjohtaja
Kim Koskinen
Vetus Oy

Sekä varajäsenet:
Janne Korhonen
Jyri Nordström

Suomen
Veneteollisuusyhdistys ry
puheenjohtaja
Mikael Winqvist
AMT-Veneet Oy

Vääksyn Konepiste Oy
Oy Waltic Ab

Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:
Joni Leeve
Leevene Oy
puheenjohtaja
Pekka Kosunen
Hopeasalmen Telakka Oy
varapuheenjohtaja
Tiina Hyytiä
Salmeri Oy
Antti Saarisalo
Ajolanranta Oy
Jani Taurén
Veleiro Oy
Esa Vilmusenaho
Säynätsatama Oy
Sekä varajäsenet:
Tomi Krohn
Andreas Nyström

Venealan Osatoimittajat ry
puheenjohtaja
Kim Koskinen
Vetus Oy

Kvarken Marin Ab
Hanko Boat Yard Oy.

Sääntömääräisessä vuosikokouksessa 5.11. Helsingissä päätettiin lopettaa Venealan Osatoimittajat ry ja Venealan Kauppiaat ry -yhdistysten toiminta ja muodostaa uusi Venealan
Kauppiaat ja Osatoimittajat ry -yhdistys, johon nämä kaksi
purkautuvaa yhdistystä sulautuvat. Yhdistyksen toiminta
alkaa vuonna 2021.

Venealan Kauppiaat ry
puheenjohtaja
Juha Pulli
Nordec Nautic Oy

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

Venealan Telakka- ja
korjaamoyhdistys ry
puheenjohtaja
Joni Leeve
Leevene Oy

Liiton toimiston henkilökunta vasemmalta Lena MickelssonOuru, Jarkko Pajusalo ja Tiina Krooks.
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2. TILANNEKATSAUS
2.1. Veneala
Suomen veneala sai koronasta sekä haittaa että hyötyä.
Kevään äkkipysäyksen jälkeen loppuvuosi oli vahvaa kasvua:
yritysten liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja alkuvuodesta
pahiten kärsinyt venevientikin pääsi takaisin kasvuun toisella
vuosipuoliskolla. Veneala työllistää Suomessa noin 3500
henkeä ja Finnboatin jäsenyritysten liikevaihto on yli 600
miljoonaa euroa.
Kotimaan matkailun ja mökkeilyn suosio nostivat alle 7 m
moottoriveneiden kaupan kaksinumeroisiin kasvulukuihin.
Kansainvälinen kauppa koki maailmanlaajuisen laskun, mutta
toimitusketjut pääsivät uudelleen vauhtiin toisella vuosipuoliskolla. Koko vuoden vienti jäi kuitenkin hieman miinukselle.
Tullitilaston mukaan viennin arvo laski 2,8 % ja Suomesta
vietiin veneitä vuonna 2020 kaikkiaan 256 miljoonalla eurolla.
Veneitä vietiin yhteensä yli 10000 kappaletta kaikkiaan 38
maahan. Yritysten ilmoittama venealan koko vuoden vientilaskutus oli arvoltaan 319 miljoonaa euroa, josta veneviennin
osuus oli 273 miljoonaa euroa.
Tärkeimmät vientimarkkinat ovat edelleen länsinaapurimme Ruotsi ja Norja. Ruotsin viennin arvo kääntyi jo 32 %
kasvuun ja markkinalle vietiinkin yli 5000 venettä. Norjan
alkuvuoden viennin lasku taittui loppuvuonna, mutta viennin
arvo jäi silti vielä 4 % miinukselle.

toimitukset kasvoivat tukkutoimitustilastojen perusteella 4 %
vuonna 2020.
Käytettyjen veneiden kaupasta ei ole aivan vastaavia tilastoja
saatavissa, mutta Traficomin ylläpitämän venerekisterin
mukaan veneiden omistajavaihdokset kasvoivat yli 30 %.
Tätä tukevat myös Finnboatin venevälitystä tekevien yritysten
näkemykset kaupan kasvusta. Isompien veneiden toimitusajat ovat pitkiä, mikä on osasyy siihen, että niiden ensirekisteröinnit eivät olleet kasvussa vuonna 2020. Kasvanut
kotimaan kysyntä johti käytettyjen veneiden kaupan erittäin
voimakkaaseen yli 30 % kasvuun.
Perämoottorit edelleen suosiossa
Finnboatin jäsenkunnan raportoima perämoottoreiden tukkutoimitustilasto kertoo pienten perämoottoriveneiden suosiosta: Suomessa myytävistä perämoottoreista lähes 80 prosenttia on enintään 60-hevosvoimaisia, mutta pitkän aikavälin
trendinä on pienten perämoottorien toimitusmäärien lasku.
Vastaavasti sähköperämoottoreiden suosio erityisesti soutuveneiden moottoreina jatkaa kasvamistaan ja niiden tukkutoimitukset nousivat 26 % jo 6530 kappaleeseen vuonna 2020.
Heittokalastajien suosimien sähköisten keulamoottorien
tukkutoimitukset kasvoivat peräti 92 % 2130 kappaleeseen.
Polttomoottorikäyttöisiä perämoottoreita toimitettiin Suomeen
10019 kappaletta vuonna 2020 ja kasvu oli yli 75kW/100
hevosvoiman moottoreissa. Suurempien perämoottorien suosion kasvu näkyy kokonaismyynnin arvon nousuna.

Luksuspurjeveneiden vienti
Vesikulkuneuvojen tuonti kääntyi laskuun
Pohjanmaan luksusluokan purjeveneiden valmistajien
vientimenestys jatkuu. Suurimpana vientimarkkinana 2020
pysyi Iso-Britannia kahdella purjeveneellä, joiden yhteisarvo
oli 28 miljoonaa euroa. Toisella sijalla oli neljän purjeveneen
ja 13 miljoonan euron arvolla Italia. Malta nousi takaisin
purjeveneiden vientimarkkinoiden kolmannelle sijalle yhden 5
miljoonan euron arvoisen veneen toimituksella.
Kotimaan venerekisteröinnit kasvoivat 19 %
Kotimaan venekauppa koki täydellisen äkkipysäyksen koronan ja koronarajoitusten aiheuttamana keväällä 2020. Koko
vuosi nousi kuitenkin vahvaan kasvuun veneiden rekisteröintimäärien kasvaessa 19 prosentilla. Uusia vesikulkuneuvoja rekisteröitiin viime vuonna jo lähes 5000 kappaletta
ja vahvimmat kasvuluvut nähtiin alle 7 m moottoriveneiden
kokoluokassa ja vesijeteissä. Traficomin ylläpitämään venerekisteriin on merkittävä yli 5,5-metriset tai yli 20 hv moottorilla
varustetut veneet. Finnboatin jäsenkunnan raportoima tukkutoimitustilasto kattaa myös muut kuin rekisteröitävät veneet
ja korkeintaan 5,5 m kokoluokan moottori- ja pienveneiden
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Suomeen tuotiin viime vuonna eniten vesikulkuneuvoja
Meksikosta. Meksikon tuonnin arvo laski 31 % ja lähes 3500
kappaleesta käytännössä kaikki olivat vesijettejä. Niistä suurin osa tullattiin EU-alueelle Suomen kautta ja vietiin edelleen
muualle Eurooppaan ja Suomeen myytäväksi uusia jettejä jäi
hieman yli tuhat kappaletta.

Yamaha FXSVHO

Muu noin 5000 kappaleen tuonti oli pääasiassa pienveneitä.
Niissä suurin tuontimaa oli Puola, josta tuonnin arvo kasvoi
25 % (9,8 miljoonaa euroa, 297 kpl).
Vientitilasto 10 suurimman maan osalta vuonna 2020:

Ruotsi
Norja
Iso-Britannia
Saksa
Italia
Venäjä
Ranska
Malta
Alankomaat
Sveitsi

M€
75,7
48,2
37,8
16,1
13,4
10,9
5,9
5,3
4,4
4,5

kpl
5116
2808
171
485
6
853
98
3
133
61

Kasvu-%
32 %
-4 %
1%
39 %
-21 %
17 %
44 %
60 %
-52 %

Koko vienti

256

10491

-2,8 %

Tuontitilasto 5 suurimman maan osalta vuonna 2020:
M€
kpl
Meksiko
28,1
3480
Puola
9,8
297
Iso-Britannia
4,4
386
USA
2,6
483
Ruotsi
2,2
329
			
Koko tuonti
54,8
9092

Kasvu-%
-31 %
25 %
219 %
28 %
3%

kasvavan 49 prosentissa yrityksistä ja 44 prosenttia uskoo
liikevaihdon pysyvän ennallaan.
Työllisyyden odotetaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla.
67 % yrityksistä arvioikin henkilöstön määrän pysyvän samana ja 31 % arvioi henkilöstön määrän kasvavan vuonna 2021.
Henkilöstön arvioi pienenevän vain 2 % yrityksistä.
Henkilöstö vuodelle 2021
• 31 % yrityksistä arvioi henkilöstön määrän kasvavan (19 %
edellisvuonna)
• 2 % yrityksistä arvioi henkilöstömäärän pienenevän (1 %)
• 67 % yrityksistä arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan
(80 %).
Liikevaihto vuodelle 2021
• 49 % yrityksistä arvioi liikevaihdon kasvavan (48 % edellisvuonna)
• 7 % yrityksistä arvioi liikevaihdon pienenevän (9 %)
• 44 % yrityksistä arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan
(43 %).
Henkilöstön lomautuksia on vuonna 2020 toteutettu 19 %:ssa
barometriin vastanneista 145 yrityksestä (7 % edellisenä
vuonna), mikä kertoo koronan ja koronarajoitusten aiheuttamista haasteista keväällä 2020.

-19 %

Yritysten liikevaihto
Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2020 milj. euroa
(alv 0 %, valmistaja- ja maahantuojahinnoin):
SUOMI
Veneet
127 (+26 %)
Varusteet
62 (-5 %)
(sis mm raaka-aineet ja projektitoimitukset)
Moottorit
83 (+4 %)
Palvelut ym.
43 (-10 %)
Yhteensä
314 (+7 %)

VIENTI
273 (+17 %)
19 (+ 0 %)
21 (-10 %)
5 (+274 %)
319 (+15 %)

Koko ala yhteensä 633 milj. € (+11 %)
Venealan suhdannebarometri ennakoi kovimman kasvun
taittumista
Finnboat on kerännyt jäsenistöltään liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia arvioita vuodelle 2021. Venealan suhdannebarometri vuodelle 2021 ennakoi positiivisia näkymiä,
mutta kovimman kasvun taittumista. Liikevaihdon arvioidaan

Finnboat 7

8 Finnboat

2.2. Tekninen yhteistyö
Kansainvälistä teknistä yhteistyötä jatkettiin Eurofins Expert
Services Oy kanssa 27.9.1991 tehdyn ja 12.2.2010 päivitetyn sopimuksen mukaisesti toimintavuoden loppuun, jolloin
sopimus irtisanottiin. Sopimuksen mukaan Eurofins Expert
Services edustaa liittoa ja veneteollisuutta ja valvoo sen etuja
ICOMIA:n teknisessä, ympäristö- ja superyacht-komiteassa
sekä ISO TC188 Small Craft – työryhmissä, vastaa työn
kattavasta seurannasta ja tiedottaa työskentelystään jäsenyhdistysten jäsenille vuosikokouksissa sekä muulloin tarpeen
vaatiessa.
Veneteollisuusyhdistyksen toimeksiannosta vuonna 1998 perustettu Finnboatin Tekninen Komitea ei koronavirustilanteen
vuoksi kokoontunut kertomusvuoden aikana. Komitean jäseninä on veneteollisuuden edustajia sekä edustajat Eurofins
Expert Serviceltä ja Liikenteen turvallisuusvirastosta.

2.3. Tilastointi ja markkinaraportointi
Liitto on jäsenpalveluna yhdistyksille toimintavuoden aikana
laatinut seuraavat tilastot ja markkinaraportit:
• yhteenvedot venevientitilastoista kuukausittain ja vuosiyhteenvedot
• yhteenvedot vene- ja moottorituontitilastoista kuukausittain
ja vuosiyhteenvedot
• moottori- ja pienveneiden valmistus- ja myyntitilasto
kuukausittain ja vuosiyhteenvedot (Suomen Veneteollisuusyhdistys ry)
• perämoottoreiden, sisäperä- ja sisämoottoreiden tukkutoimitustilastojen yhteenvedot kuukausittain, talousalueittainen neljännesvuosittain ja vuosiyhteenvedot (Venealan
Osatoimittajat ry)
• kansainvälinen lehdistökartoitus
• veneteollisuuden suhdannekysely (Suomen Veneteollisuusyhdistys ry)
• vesikulkuneuvojen ensirekisteröinnit Suomessa kuukausittain
• venealan tilastointi ja markkinaraportointi ICOMIA:lle.

3. YHTEYDENPITO JÄRJESTÖIHIN
JA VIRANOMAISIIN
3.1. Yhteisöjäsenyydet
• Liitto on Suomalais-Venäläisen Kauppakamarin jäsen.
• Liitto on Veneilytoimittajat ry:n kannatusjäsen.
• Liitto on Suomen Yrittäjät ry:n jäsen.
• Liitto on amerikkalaisen sisarjärjestön National Marine
Manufacturers’ Associationin jäsen.
• Finnboat News on Aikakauslehtien Liiton jäsen.
• Toimitusjohtaja on IMCI:n (International Marine Certification
Institute) johtokunnan jäsen.
• Hallintopäällikkö on Veneilytoimittajat ry –yhdistyksen johtokunnan sihteeri.

3.2. ICOMIA (International Council of
Marine Industry Associations)
Finnboat on ollut aktiivisesti mukana
alan kansainvälisen kattojärjestön
ICOMIAn toiminnassa sen perustamisesta 1967 lähtien. ICOMIAn
toimintaan ja tavoitteisiin voi tutustua
osoitteessa www.icomia.com
ICOMIA/IFBSO -kongressi toteutettiin koronatilanteen vuoksi
virtuaalisena 22.5. ja kongressissa Finnboatia edusti Jarkko
Pajusalo.
Jarkko Pajusalo osallistui toimintavuonna myös seuraaviin
virtuaalisesti toteutettuihin ICOMIA:n kokouksiin: ICOMIA:n
yleiskokous, Tilastokomitea, Grow Boating komitea ja Exporters komitea.
Markku Hentinen, Eurofins Expert Services Oy edusti
Suomen veneteollisuutta ICOMIAn teknisessä, ympäristö- ja
superyacht- komiteassa. ISO TC-188 Small Craft eri standardointityöryhmien kokoukset järjestettiin
vuonna 2020 nettiportaalin kautta.

3.3. European Boating
Industry
Finnboat on myös jäsenenä venealan
eurooppalaisessa yhteiselimessä EBI:ssa
(European Boating Industry). EBI:n
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päämaja sijaitsee Brysselissä. EBI:n vuosikokouksessa 21.1.
Düsseldorfissa Suomen venealaa edusti Jarkko Pajusalo.
EBI:n toiminnan perusteisiin voi tutustua osoitteessa www.
europeanboatingindustry.eu

3.4. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Traficomin vetämässä Veneilyverkostossa ovat Venealan
edustajina toimineet Jarkko Pajusalo Finnboatista ja Georg
Berger Hanko Boat Yardista. Veneilyverkoston kokouksissa
käsiteltiin veneilyn turvallisuuteen liittyviä asioita sekä Vesiliikennelain kokonaisuudistusta. Uusi vesiliikennelaki astui
voimaan 1.6.2020. Uudistus ei suoraan vaikuta veneteollisuuteen, mutta laki ohjaa veneilevän kuluttajan käyttäytymistä. Lakiuudistus selkeyttää erillisten lakien ja asetusten
hierarkiaa yhden lain alle, täsmentää erityisesti aluksen
päällikön vastuuta sekä lain piirissä olevien alusten määritelmiä. Lisäksi lakiuudistus keventää vuokraveneitä koskevaa
sääntelyä helpottaen näin erityisesti kuluttajilta kuluttajille
tapahtuvaa venevuokrausta. Miehittämättöminä vuokrattavien veneiden osalta on luovuttu katsastusvaatimuksista ja
CE-merkintävaatimuksista, mistä Finnboat ilmaisi huolensa
lakiprosessin aikana.

3.5. Liikenne- ja viestintäministeriö
Finnboat on osallistunut aktiivisesti helmikuussa 2020
käynnistyneeseen Liikenne- ja viestintäministeriön vetämään Vesiliikenteen Turvallisuusstrategiatyöhön, joka on
osa kansallista Liikenneturvallisuusstrategiahanketta. Työn
tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kokonaisvaltaisesti ja luoda edellytyksiä liikenteen turvalliseen kehitykseen
tulevaisuudessa. Työ jatkuu 1.12.2021 saakka ja tuloksena on
Liikenneturvallisuusstrategia vuosille 2022-2026.
Vesiliikenteen osalta strategiassa käsitellään pelkästään
huviveneilyä ja työryhmän työn pääpaino on löytää toimenpiteitä, jotka edistävät liikenneturvallisuutta. Työryhmä on jo
tunnistanut selkeän puutteen vesiliikenteen turvallisuuskampanjoiden rahoituksessa ja kampanjoiden kohdentamisessa.
Myöskään nykyiset vesiliikenteen onnettomuustilastot eivät
anna riittävää pohjaa, jotta valistustyö saataisiin kohdennettua riskiryhmiin. OTKES:n 2010-2011 tekemän laajennetun
tutkimuksen perusteella suurin osa vesiliikenteen kuolemista
tapahtui 100 m etäisyydellä rannasta ja useimmiten kyse oli
mökkeilijöistä, jotka liikkuvat lähellä tuttua rantaa pienellä
soutu- tai moottoriveneellä: veneisiin liittyvistä onnettomuuksista suurin osa ei liittynyt varsinaiseen veneilyyn vaan rannan lähellä pienellä veneellä toimimiseen. OTKES on käynnistänyt vastaavan laajennetun tutkimuksen kaikista vuonna
2021 tapahtuvista tapaturmaisista hukkumiskuolemista.
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Suomen hallituksen kunnianhimoinen tavoite on, että Suomi
on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittaisiin merkittäviä teknologisia muutoksia
erityisesti energiatuotannossa ja liikenteessä. Liikenne- ja
viestintäministeri asetti työryhmän, jonka tavoitteena oli löytää keinot kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä ja liikenteen muuttamiseksi
nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä. Finnboat otti
osaa vesiliikenteen työryhmään, jonka suositukset muodostivat osan 29.10.2020 julkaistusta Fossiilittoman Liikenteen
Tiekartta- työryhmän loppuraportista.
Finnboat korostaa, että veneily Suomessa tuottaa tutkitusti 126 000 tonnin hiilidioksidipäästöt. Luku on 0,2 % koko
Suomen päästöistä ja 4 % kaikista vesiliikenteen päästöistä,
joten veneala ei ratkaise kasvihuonepäästöjen tavoitetta,
mutta luonnollisesti kaikkien alojen on tuettava tavoitteiden
toteutumista. Puolet vapaa-ajan veneilyn päästöistä aiheutuu
bensiinikäyttöisistä perämoottoreista ja puolet dieselkoneista.
Fossiilitonta dieseliä on jo markkinoilla ja saatavuuden kasvaessa se voi ratkaista ison osan dieselkoneiden kasvihuonepäästöistä, mutta fossiilisen bensiinin korvaajaa saadaan
vielä odotella vuosia. Vastaavasti sähkö valtaa markkinoita
pienissä perämoottoreissa, mutta sähköpropulsion kustannustehokkaan tehoalueen laajentaminen vaatii läpimurtoja
akkujen energiatiheyden parantamiseksi.

3.6 Komposiittimateriaalien kierrätys ja
käytöstä poistetut veneet
EU Komissio on asettanut työryhmän 2020 selvittämään
komposiittimateriaalien kierrätystä. Komposiittimateriaalien
kierrätettävyys korostuu yhä useampien tuulivoimaloiden
saavuttaessa käyttöikänsä lopun. Työryhmän vetovastuu
on EU komission meri- ja kalastusasioiden pääosasto DG
Marella ja käytöstä poistettujen veneiden kierrätysjärjestelmien osalta työryhmän vetovastuun jakaa European Boating
Industry (EBI). Finnboat ottaa osaa työryhmän toimintaan,
joka jatkuu vuonna 2021. Tämän lisäksi Finnboat ottaa osaa
Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaoston 2020 perustamaan
ja Ympäristöministeriön rahoittamaan komposiittimateriaalien kierrätyshankkeeseen (KiMuRa – Kierrätetty Murskattu
Raaka-aine Muovikomposiittijätteen kerääminen ja hyödyntäminen), jonka tavoitteena on rakentamaa Suomeen toimiva
ja kustannustehokas muovikomposiittijätteen kierrätysjärjestelmä. Tähän mennessä vastaavat järjestelmät, joissa myös
Finnboat on ollut mukana, ovat keskittyneet vain käytöstä
poistettuihin veneisiin ja kaatuneet niiden vähäisiin määriin ja
epätasaiseen keräykseen.

4. NÄYTTELYTOIMINTA

4.2. Uiva 2020 Flytande

4.1. Vene 20 Båt

Koronapandemiasta huolimatta liitto järjesti Helsingin Uivan
Venenäyttelyn 13.-16.8. HSK:n kerhosatamassa Lauttasaaren
Vattuniemessä. Näyttelyn markkinointi aloitettiin helmikuussa
Helsingin venemessujen yhteydessä messuesittein, tiedottein
ja avaamalla näyttelylle internet-sivut. Kyseessä oli 43. 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. Uusi
sopimus venemessujen järjestämisestä vuosina 2022-2026
allekirjoitettiin 18.8.2020.
Vene 20 Båt järjestettiin 7.-16.2. Näyttelyn pinta-ala oli 27
533 m2, suoria näytteilleasettajia oli 289. Messuihin tutustui
yhteensä 70 875 kävijää.
Näyttelytoimikunnan kokoonpano oli seuraava:
Anders Kurtén
Ben Fagerström
Markku Hämäläinen
Niko Kantola
Kim Koskinen
Lena Mickelsson-Ouru
Jarkko Pajusalo
Kim Tigerstedt
Anni Vepsäläinen
Mikael Winqvist
Risto Wuolle
Tomi Frick

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

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

Sopimus näyttelyn järjestämisestä HSK:lla vuosina 20202023 on allekirjoitettu 12.11.2019.
Näyttely oli koronatilanteesta johtuen luonnollisesti normaalia
pienempi, mutta mukana näyttelyssä oli silti 119 suoraa ja 9
epäsuoraa näytteilleasettajaa. Veneitä oli 231 ja maa- sekä
tarvikeosastoja 2756 m2. Kävijämäärä oli yhteensä 10 486.
MediaAudit Finland Oy tarkasti näyttelyä koskevat tiedot.
Finnboatin jäsenyhdistyksiin kuuluvat yritykset saivat paikanvuokrista 25% jäsenalennuksen.
Näyttelytyöryhmän kokoonpano oli seuraava:
Kari Lehtonen
Hannu Laurila
Tiina Krooks
Anders Kurtén
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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myönnetään vain pk-yrityksille.

Liitolla on Oy Volvo Car Finland Ab:n kanssa 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.
Helsingin uiva venenäyttely on IFBSO:n jäsen.

4.3. Kansainväliset näyttelyt
Vuoden 2019 alusta lähtien ei Business Finland enää myönnä tukea yritysten yhteishankkeisiin ollenkaan, vaan jokaisen
yksittäisen yrityksen on anottava tuki itselleen erikseen. Tuki

Koronapandemia pysäytti kansainvälisen näyttelytoiminnan
oikeastaan täysin ja kaikki messutapahtumat peruutettiin
maailmanlaajuisesti maaliskuun alusta 2020 alkaen. Finnboatin koordinoimana pystyttiin toteuttamaan vain yhteisosastot
Boot/Düsseldorf 18.-26.1. (10 yritystä) ja Allt för Sjön/Tukholma 6.-15.3. (13 yritystä). Ruotsin viranomaisten määräyksestä Tukholman messut jouduttiin keskeyttämään tosin
keskeyttämään jo neljän näyttelypäivän jälkeen 10.3.

4.4. KV-Foorumi
KV-Foorumi on Finnboatin aloitteesta perustettu vaikuttajaryhmä, joka koostuu toimialakohtaisia kansainvälistymistukia hallinnoivista organisaatioista. Ryhmän tavoitteena on
muodostaa yhtenäinen kansainvälistymistukea käyttävien
yhteisöjen kanta tukien myöntämisestä ja niiden käyttömahdollisuuksista. Ryhmään kuuluu noin 20 organisaatiota
mukaan lukien mm. Elinkeinoelämän Keskusliitto, Teknologiateollisuus, Suomen Yrittäjät, Suomalais-venäläinen Kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen Kauppakamari, Keskuskauppakamari ja joukko yksityisiä alan yrityksiä.
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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 Eurofins Expert Services Oy:n veneasiantuntijoiden kanssa. Kuntokartoittajia oli toimintavuoden päättyessä
noin 60.
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.
Finnboat järjesti Kuntokartoittajille 3.3. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa koulutuspäivän, jonka aiheina olivat varsinaisen kuntokartoituksen ja runkokatsastuksen suorittaminen
sekä SPV:n runkokatsastuksen periaatteet. Osallistujat olivat
sekä jo kuntokartoittajana toimivat henkilöt että täysin uudet
kuntokartoituksesta kiinnostuneet. Koulutuspäivä keräsi 21
osallistujaa. Ensimmäinen runkokatsastuskoulutus järjestettiin 13.12.2019 Astrum keskuksessa Salossa.
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja Finnboatin välinen sopimus kuntokartoittajien valtuuttamisesta suorittaa myös SPV:n
sääntöjen mukaisia veneiden runkokatsastuksia on solmittu
15.2.2019.

5.2. suomiveneilee.fi
Vuonna 2014 aloitettua veneilyn hakuportaali -projektia jatkettiin Kehätieto Oy:n kanssa. Tavoitteena on, että suomiveneilee.fi -sivu on maamme laajin ainoastaan uusia veneitä,
venemoottoreita ja veneilytuotteita koskeva nettisivusto.
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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. Suomiveneilee-portaalissa oleva Veneilijän tietopankki on päivitetty ja muun
muassa Veneilyn Aapisesta on tehty päivitetty online-versio,
joka on nyt luettavissa sivuilta.

5.3. Suuri koeajopäivä
Kuluttajille suunnattu maksuton suuri veneiden koeajotapahtuma järjestettiin yhteistyössä liiton, jäsenyritysten ja Suomen
Messujen kanssa 5.-6.6. Helsingissä Lauttasaaressa.
Tapahtuma keskittyi Veneentekijäntien yritysten satamiin ja
piha-alueisiin. Koeajopäivänä jäsenyritykset järjestivät nonstop-periaatteella koeajokierroksia kuluttajille edustamillaan
venemerkeillä. Tapahtuma onnistui THL:n yleisötilaisuuksia
koskevaa koronaohjeistusta noudattaen hyvin. Yksittäisiä
koeajoja noin 30 tapahtumaan osallistuneella veneellä tehtiin
lähes 300 ja koeajoihin osallistui yli 700 henkilöä. Suuri
Koeajopäivä pyritään koronatilanteesta riippuen toteuttamaan
jälleen keväällä 2021.

5.4. Finnboat ja sosiaalinen media
Finnboatilla on sopimus Viestintätoimisto Medita Oy:n kanssa
säännöllisestä alan 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 ja Finnboatin
toimisto, mutta Facebookin Suomiveneilee.fi-tilille on annettu
käyttöoikeudet myös jäsenyritysten edustajille.

5.5. Painetut ja sähköiset sopimuslomakkeet
Jäsenkunnan käytössä ovat seuraavat liiton toimeksiannosta
laaditut lomakkeet ja asiakirjat:

• Finnboat-Takuu (myös ruotsin-, englannin- ja saksankielisenä)
• Venekaupan myyntiehdot ja myyntisopimus (myös ruotsinkielisenä)
• Osamaksukaupan sopimusehdot (myös ruotsinkielisenä)
• Sopimusehdot Finnboat-Takuun mukaisista toimittajan ja
jälleenmyyjän välisistä velvollisuuksista sekä toimittajan
viivästysvastuusta (myös ruotsin-, englannin- ja saksankielisenä)
• Veneveistämön Laatukäsikirja, mallikansio teollisuuden
käyttöön
• Veneiden, moottoreiden ja niiden osien korjausehdot (myös
ruotsinkielisenä)
• Omistajan Käsikirja, mallikansio (myös ruotsin-, englanninja saksankielisenä)
• Sopimusmalli valmistaja-jälleenmyyjä (myös ruotsin-, englannin- ja saksankielisenä)
• Sopimusmalli valmistaja-agentti (myös ruotsin-, englanninja saksankielisenä)
• Yleiset veneenvuokrausehdot (myös ruotsin-, englannin- ja
saksankielisenä)
• Verkkokauppaehdot (myös ruotsinkielisenä)
• Luovutustodistuslomake ja vaihtoveneen luovutustodistuslomake (myös ruotsinkielisenä)
• Yleiset telakointiehdot (myös ruotsinkielisenä)
• Venevälityksen toimeksiantosopimus (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

5.6. Koulutus
Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen neljäs telakkafoorumi järjestettiin 16.1. Ammattiopisto Omniassa Kirkkonummella. Telakkafoorumi on jäsenkunnan sisäinen tilaisuus,
jossa asiantuntijoiden pitämien alustusten pohjalta keskustellaan ajankohtaisista telakka- ja korjaamotoimintaan liittyvistä
asioista. Päivän 16.1. aiheina olivat kuluttajariidat veneiden
korjaus-, huolto- ja telakointitoiminnassa, veneiden vastaanotto- ja luovutustapahtumat sekä yrittäjän jaksaminen,
tilannetaidot ja mielenhallinta. Osallistujia telakkafoorumissa
oli 31 henkilöä.
Venealan Telakka- ja Korjaamoyhdistyksen toimeksiannosta järjestettiin Helsingin venemessujen yhteydessä 10.2.
yhdeksästoista Suuri Korjaamopäivä, jonka aikana alan
yrittäjille opetettiin käytännön esimerkkien avulla veneiden
ja moottoreiden korjaus-, telakointi- ja huoltotoimenpiteisiin
liittyviä ajankohtaisia asioita. Korjaamopäivän osallistujia oli
ennätykselliset 119 henkilöä.

5.7. 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.
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6. VENEILYN EDISTÄMINEN
6.1. Veneilyn Aapinen
Suomenkielisestä Veneilyn Aapisesta otettiin kertomusvuonna
10 000 kappaleen ja ruotsinkielisestä 5 000 kappaleen
uusintapainokset. Liitto jakoi
Aapisia veloituksetta suoraan
kuluttajille ja omakustannushintaan viranomaisille, yrityksille,
pursiseuroille jne. Veneilyn
Aapista on vuosina 1973-1975
ja 1983-2020 painettu yhteensä 770 500 kpl suomeksi ja 125
000 kpl ruotsiksi. Suomenkielinen Veneilyn Aapinen on myös
luettavissa www.suomiveneilee.fi sivulla.

6.2. Rantavedestä ulapalle
Yhteistyössä Suomen Messujen kanssa toteutettiin helmikuussa jo 26. kerran peruskoulun ala-asteelle suunnattu veneilynedistämistempaus. Koululuokkia opettajineen kutsuttiin
kolmena arkipäivänä tutustumaan Helsingin venemessuihin,
missä oppilaille annettiin opastetun kiertokäynnin aikana
veneilyyn ja sen turvallisuuteen liittyviä tietoiskuja. Tutustumiskäynteihin Vene 20 Båt –messuille osallistui 12 ryhmää,
yhteensä 250 oppilasta.
Vilskettä Vesillä on valtakunnallinen vesiturvallisuus- ja
lukutaitohanke. Kansanedustaja Sari Multala on hankkeen
virallinen lähettiläs ja hankkeen tukijoita ovat Finnboatin
lisäksi Lukuliike/Opetushallitus, Suomen Luokanopettajat ry
sekä Suomen Rehtorit ry. Valtakunnallisen, kaikki Suomen
alakoulut kattavan kolmivuotisen Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahankkeen tavoitteena on lahjoittaa vuosittain laatikollinen (25 kpl) Vilskettä Vesillä -opetuskirjaa kaikkiin Suomen
alakouluihin (1500). Kirjoja on kolme erilaista ja ne voidaan
lukea muun koulutyön ohella luokittain yhdessä, ikäluokka
kerrallaan. Kirjat innostavat lapsia liikkumaan ja ohjaavat
kouluja yhteistyöhön paikallisten vesiurheilu-, purjehdus- ja
veneilyseurojen kanssa. Hankkeen vetäjä ja tuottaja on Lissu
Suursalmi, lissu@vaahtopaat.fi

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

7. SUHDETOIMINTA
7.1. Tunnustuspalkinto
Toimintavuonna ei myönnetty tunnustuspalkintoa. Finnboatin
tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 1985, yhteensä 16
kertaa.

7.2. Finnboat Floating Show
Järjestyksessä 26. Finnboat Floating Show kansainväliselle
alan lehdistölle oli tarkoitus järjestää Nauvossa 8.-12.6, mutta
ensimmäistä kertaa tapahtuma jouduttiin peruuttamaan ja
syynä oli tietysti maailmanlaajuinen koronapandemia.

7.3. Markkinatutkimusmatkat ja
yritysvierailut
Telakka- ja korjaamoyhdistyksen jäsenet ovat jo vuodesta
2011 toteuttaneet kotimaassa yritysvierailuja toistensa luokse.
Kertomusvuonna tätä ”kotimaan” kierrosta ei koronavirustilanteen takia järjestetty. Samasta syystä perinteinen syksyllä
tehty Telakka- ja korjaamoyhdistyksen Eurooppaan suunnattu markkinatutkimusmatka jäi toteuttamatta.

7.4. Info-osastot ja tiedotustilaisuudet
Liitolla oli oma info-osasto Düsseldorfin venemessuilla.
Tilaisuudet alan lehdistölle järjestettiin Düsseldorfin näyttelyssä, Helsingin kansainvälisillä venemessuilla sekä Helsingin
uivassa venenäyttelyssä.

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

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

Lehden 2. numero (28 s.) sisälsi seuraavat artikkelit:
Uiva 2020 Flytande – tosiostajat liikenteessä
Yritysesittely: Dieselbar Oy
Yritysesittely: Inkoon Venehotelli Oy
Vilkkaat koeajopäivät Lauttasaaressa
Tekniikka: Uudistuksia regulaatiossa
Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta
Lehden 3. numeron (24 sivua) artikkelit olivat seuraavat:

Päivittäiseen työhön liittyvien kuluttaja-, tiedotusväline- ja
viranomaiskontaktien lisäksi liitto on julkaissut lehdistötiedotteita sekä antanut haastatteluja ja järjestänyt tiedotustilaisuudet Vene 20 Båt -messujen ja Uiva 2020 Flytande -näyttelyn
yhteydessä.

Yritysesittely: Alucat Catamarans Oy
Elinkeinoharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty
esine
Vene 21 Båt meni verkkoon
Naviwheel – digitaalinen venehallinta
Komposiittijäte kiertämään
Lujitemuovin kierrätys
Tekniikka: Huvivenedirektiivin muutosehdotukset.

8.4. Finnboat News

8.5. Lehdistöseuranta

Finnboat News -lehden toimittaminen jatkui vuonna 2020 ja
se ilmestyi kolme kertaa. Toimituksesta vastasivat Jarkko Pajusalo, toimittaja/taittaja Kari Wilén, Lena Mickelsson-Ouru ja
Tiina Krooks. Lehden painos oli 2500 kpl ja se oli nelivärinen.

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.

8.3. Kotimainen tiedotustoiminta

Finnboat News jaetaan maamme venealalla työskenteleville ammattilaisille ja alan vaikuttajille veloituksetta. Lehti on
Aikakauslehtien Liiton jäsen.
Lehden 1. numero (32 sivua) sisälsi vakiopalstojen lisäksi
seuraavat artikkelit:
Vene 20 Båt – veneilykausi avautui lupaavasti
Kuluttajamarkkinoinnissa sallittu hintavertailuaika
Lujitemuovirakenteen käyttöikä
ICOMIA kuulumisia
Uusi vesiliikennelaki korostaa vastuullista veneilyä

Kotimainen lehdistöseuranta on toteutettu Koodiviidakko Oy:n sähköisen mediaseurannan avulla. Liitto tarjoaa
jäsenkunnalle kustannuksitta mahdollisuuden seurata alan
kirjoittelua suomalaisissa lehdissä. Koodiviidakon ylläpitämä
järjestelmä kerää sähköisenä ilmestyvät venealaa ja veneilyä
käsittelevät artikkelit, jotka näkyvät Finnboatin jäsensivuilla
koko jäsenkunnalle.
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9. LIITON SISÄINEN TOIMINTA
9.1. Finnboatin stipendirahasto
Liiton hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti toimintavuonna ei myönnetty stipendejä.

9.2. Veneparlamentit
Liiton kevät- ja syyskokouspäivät peruutettiin koronapandemian vuoksi.

9.3. Liiton kevätkokous 5.11.2020
Sääntömääräinen kevätkokous siirrettiin pidettäväksi samana
päivänä syyskokouksen kanssa torstaina 5.11. Kokous
pidettiin Hotelli Clarionissa Helsingissä ja siihen voi osallistua myös Teams-linkin kautta etänä. Kevätkokous hyväksyi
hallituksen toimintakertomuksen ja tilit vuodelta 2019 sekä
myönsi asianomaisille tili- ja vastuuvapauden.

9.4. Liiton syyskokous 5.11.2020
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin välittömästi kevätkokouksen päätyttyä. Kokous keräsi paikan päälle 34 osallistujaa 25 yrityksestä, linkin kautta läsnä oli 25 edustajaa 19
yrityksestä. Kokouksessa liiton puheenjohtajaksi toimintavuodeksi 2021 valittiin Kim Koskinen, Vetus Oy, 1. varapuheenjohtajaksi Kim Tigerstedt, Oy Maritim Ab ja 2. varapuheenjohtajaksi Mikael Winqvist, AMT-Veneet Oy. Kokous vahvisti
liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä liittymis- ja
jäsenmaksut jäsenyhdistysten yritysjäsenille vuodeksi 2021.

10. JÄSENKUNTA
10.1. Liiton jäsenet
Liiton jäsenet toimintavuoden päättyessä olivat Suomen Veneteollisuusyhdistys ry, Venealan Osatoimittajat ry, Venealan
Kauppiaat ry sekä Venealan Telakka- ja Korjaamoyhdistys ry.
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa 5.11. Helsingissä päätettiin lopettaa Venealan Osatoimittajat ry ja Venealan Kauppiaat ry -yhdistysten toiminta ja muodostaa uusi Venealan
Kauppiaat ja Osatoimittajat ry -yhdistys, johon nämä kaksi
purkautuvaa yhdistystä sulautuvat. Yhdistyksen toiminta
alkaa vuonna 2021.

kannatus- ja henkilöjäsenten yhteenlaskettu määrä toimintavuoden päättyessä oli 282.

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), Georg Berger (2015) ja Jouko
Huju (2018).

11. TALOUS
11.1. Tilin- ja toiminnantarkastajat
Finnboatin ylimääräinen yhdistyksen kokous 10.2.2021
valitsi liiton tilintarkastajaksi KHT Terhi Latvalan, Tuokko Oy
ja hänen varamiehekseen Tuokko Oy:n edustajan. Liiton
toiminnantarkastaja on Georg Berger, Hanko Boat Yard Oy
varamiehenään Kim Örthén, Marine Center Oy.

11.2. Ulkopuoliset avustajat
Liiton taloudellisena neuvonantajana on toiminut KHT Bengt
Nyholm, kirjanpitoa on hoitanut Tilitoimisto Aallon Helsinki 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 2020
Liiton talous käy ilmi oheisesta taseesta, tuloslaskelmasta ja
tilin- ja toiminnantarkastuskertomuksesta (liitteet 1-4).
					Hallitus
LIITTEET: tase, tulos, tilin- ja toiminnantarkastuskertomus

Finnboatissa on em. yhdistysten lisäksi 9 henkilöjäsentä,
yhdeksänn kannatusjäsentä, kaksi muuta jäsentä sekä 21
kunniajäsentä. Yhdistysten yritysjäsenten sekä Finnboatin
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VENEALAN KESKUSLIITTO FINNBOAT RY
TASE		

31.12.2020

31.12.2019

7 070,69

9 427,59

1 062 599,41

1 203 347,00

1 069 670,10

1 212 774,59

569,64
5 616,15
2 812,01

6 662,96
0,00
335 174,50

8 997,80

341 837,46

RAHAT JA PANKKISAAMISET
Rahat ja pankkisaamiset

415 488,51

535 005,61

VAIHTUVAT VASTAAVAT

424 486,31

876 843,07

1 494 156,41

2 089 617,66

16 818,79
1 394 550,44
11 732,99

16 818,79
1 467 629,61
-13 344,83

1 423 102,22

1 471 103,57

Saadut ennakot
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
LYHYTAIKAINEN		

0,00
34 512,63
0,00
36 541,56
71 054,19

438085,92
46 774,18
98 505,29
35 148,70
618 514,09

VIERAS PÄÄOMA		

71 054,19

618 514,09

1 494 156,41

2 089 617,66

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

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Vararahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
OMA PÄÄOMA		
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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VENEALAN KESKUSLIITTO FINNBOAT RY
TULOSLASKELMA

1.1.2020-31.12.2020

1.1.2019-31.12.2019

-142 558,61
-235,69
-55 871,49
-198 665,79

-75 203,10
-785,63
-76 239,23
-152 227,96

-198 665,79

-152 227,96

134 280,51
554 512,81

134 687,48
609 954,69

-140 744,55
-2 121,21
-442 812,71
-585 678,47

-215 846,45
-2 356,91
-440 656,02
-658 859,38

103 114,85

85 782,79

TUOTOT		
KULUT		

108 830,08
-1 546,15

54 685,94
-1 696,07

SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINNAN
TUOTTOJÄÄMÄ

107 283,93

52 989,87

11 732,99

-13 455,30

-

110,47

11 732,99

-13 344,83

VARSINAINEN TOIMINTA
KULUT
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Yhteensä
VARSINAISEN TOIMINNAN
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
JÄSENMAKSUTUOTOT
MUUT TUOTOT
KULUT
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Yhteensä
VARAINHANKINNAN
TUOTTOJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TILIKAUDEN TUOTTOJÄÄMÄ
TULOVEROT
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

Finnboat 21

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n
jäsenille
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Venealan Keskusliitto Finnboat
ry:n (y-tunnus 0222458-5) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja
liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa
ylijäämää 11.732,99 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti,
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan
velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan
velvollisia 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
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purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä,
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 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 käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme
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.
• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että
pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen valvonnan
tehokkuudesta.
• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimam-

me tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä,
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta
epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy,
meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen,
ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät
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.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien
mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 2021
Oy Tuokko Ltd - Tilintarkastusyhteisö
Terhi Latvala
KHT

TOIMINNANTARKASTAJAN
KERTOMUS
Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n
jäsenille
Olen toiminnantarkastajana tarkastanut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. 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.
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa 11 732,99
euron ylijäämää, 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 18. maaliskuuta 2021
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 2020
utgjorde det 59: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 2020
var:
Kim Koskinen
ordförande
Kim Tigerstedt
1. viceordförande
Mikael Winqvist
2. viceordförande
Johan Carpelan
Ben Fagerström
Markku Hämäläinen
Anders Kurtén
Joni Leeve
Terho Liukkonen
Jari Löfroos
Risto Paronen
Juha Pulli
Thomas Sarin
Jani Snell
Juha Väyrynen

Vetus Oy
Oy Maritim Ab
AMT-Veneet Oy
Oy Botnia Marin Ab
Oy Marino Ab
Brandt Group
Baltic Yachts Oy Ab
Leevene Oy
Suvi-Veneet Oy
Finnmaster Boats Oy
Lahden Bikemarine Oy
Nordec Nautic Oy
Ab Sarins Båtar Oy
Juha Snell Oy
Bella-Veneet Oy.

Medlemsföreningarnas styrelser under verksamhetsåret
2020 var:
Finlands Båtindustriförening rf:
Mikael Winqvist
AMT-Veneet Oy
ordförande
Ben Fagerström
Oy Marino Ab
viceordförande
Johan Carpelan
Oy Botnia Marin Ab
Terho Liukkonen
Suvi-Veneet Oy
Kari Rouvali
SF-Lämmitin Oy
Thomas Sarin
Sarins Båtar Ab
Jani Snell
Juha Snell Oy
Samt suppleanterna:
Markku Hämäläinen
Jari Löfroos
Juha Väyrynen

Brandt Group
Finnmaster Boats Oy
Bella-Veneet Oy

Båtbranschens Komponentleverantörer rf:
Kim Koskinen
Vetus Oy
ordförande
Kim Tigerstedt
Oy Maritim Ab
viceordförande
Ari Bragge
Powerduo Oy
Cay Bärlund
Volvo Penta Ab Finland
Tapio Etsola
Tapimer Oy
Bo Warelius
Six-Cap Oy
Peter Westerlund
US-Parts Oy
Samt suppleanterna:
Marcus Bäckman
Sebastian Kinstedt
Marinhandlarna rf:
Juha Pulli
ordförande
Berndt Mérus
viceordförande
Erkan Fere
Robi Gripenberg
Ville Lehti
Risto Paronen
Samt suppleanterna:
Janne Korhonen
Jyri Nordström

Raymarine Finland Oy
Norcap Oy Ab

Nordec Nautic Oy
Targa Center Oy
Bike & Boat World Oy
X-Yachts Finland Oy
Oy Waltic Ab
Lahden Bike Marine Oy

Vääksyn Konepiste Oy
Oy Waltic Ab

Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen fyra gånger
och styrelsens arbetsutskott en gång. Dessutom hölls ett extra styrelsemöte, som förverkligades via e-post. Som styrelsens sekreterare fungerar förbundets verkställande direktör.
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Förbundets styrelse
ordförande
Kim Koskinen
Vetus Oy

Båtbranschens
Komponentleverantörer rf
ordförande
Kim Koskinen
Vetus Oy

Finlands
Båtindustriförening rf
ordförande
Mikael Winqvist
AMT-Veneet Oy

Marinhandlarna rf
ordförande
Juha Pulli
Nordec Nautic Oy

Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:
Joni Leeve
Leevene Oy
ordförande
Pekka Kosunen
Hopeasalmen Telakka Oy
viceordförande
Tiina Hyytiä
Salmeri Oy
Antti Saarisalo
Ajolanranta Oy
Jani Taurén
Veleiro Oy
Esa Vilmusenaho
Säynätsatama Oy
Samt suppleanterna:
Tomi Krohn
Andreas Nyström

Kvarken Marin Ab
Hanko Boat Yard Oy.

Vid det stadgeenliga årsmötet 5.11 i Helsingfors beslöts att
avsluta föreningarna Båtbranschens Komponentleverantörer
rf:s och Marinhanlarna rf:s verksamhet och bilda den nya
föreningen Båtbranschens Handlare och Komponentleverantörer rf, till vilken det två avslutade föreningarna uppgick.
Föreningens verksamhet börjar år 2021.

1.2. Kansliet
Finnboats verkställande direktör är Jarkko Pajusalo och Lena
Mickelsson-Ouru är förbundets administrationschef. Förbundets kansliassistent är Tiina Krooks.
Håkan Löfgren har arbetat i förbundets kansli 1.2–30.6 som
temporär försäljningschef med den huvudsakliga uppgiften
att marknadsföra Helsingfors flytande båtutställning åt branschens företag.
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Båtbranschens Varvsoch serviceförening rf
ordförande
Joni Leeve
Leevene Oy

2. LÄGESRAPPORT
2.1. Båtbranschen
Finlands båtbransch hade både nytta och besvär av coronan.
Efter vårens plötsliga stopp har slutåret präglats av en stark
tillväxt: företagens omsättning steg med 11 procent och även
båtexporten, som under början av året led stort, uppnådde
en tillväxt under årets senare hälft. Båtbranschen sysselsätter
i Finland cirka 3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning överstiger 600 miljoner euro.
Den inhemska turismens och stuglivets popularitet lyfte
handeln med motorbåtar under 7 meter till tvåsiffriga tillväxtnoteringar. Den internationella handeln upplevde en global
nedgång, men leveranskedjorna kom igen igång under årets
andra hälft. Årsexporten i sin helhet stannade dock lite på minus. Enligt tullstatistiken sjönk värdet av exporten med 2,8 %
och år 2020 exporterades från Finland båtar till ett värde av
256 miljoner euro. Drygt 10 000 båtar exporterades till totalt
38 länder. Värdet av båtbranschens exportfakturering som
företagen rapporterar steg under hela året till 319 miljoner

euro, varav båtexportens andel var 273 miljoner euro.
De viktigaste exportmarknaderna utgörs fortfarande av våra
västliga grannar Sverige och Norge. Värdet av exporten
till Sverige vände redan till en tillväxt på 32 % och till den
marknaden exporterades över 5000 båtar. Nedgången i
exporten till Norge under början av året planade ut under
slutet av året, men värdet av exporten stannade ändå 4 % på
minussidan.
Exporten av lyxjakter
Exportframgångarna för tillverkarna av lyxjakter i Österbotten
fortsätter. Storbritannien med två segelbåtar och totalvärde
28 miljoner euro behöll sin position som den största exportmarknaden år 2020. På andra plats kom Italien med fyra
segelbåtar till ett värde av 13 miljoner euro. Malta klättrade
tillbaka upp på tredje plats i segelbåtarnas exportmarknadsstatistik i och med leveransen av en båt värd 5 miljoner euro.

fortsätter för roddbåtar ämnade elutombordsmotorernas
popularitet att växa och partileveranserna av dem steg med
26 % till 6530 stycken under år 2020. Partileveranserna av
elektriska frontmotorer som spinnfiskarna uppskattar växte
med hela 92 % till 2130 stycken.
År 2020 levererades till Finland 10019 stycken förbränningsutombordsmotorer och tillväxten fanns inom segmentet över
75 kW/100 hästkrafters motorer. Den ökade populariteten av
större utombordsmotorer syns i ökningen av totalförsäljningens värde.
Importen av vattenfarkoster vände neråt
Till Finland importerades senaste år mest vattenfarkoster
från Mexiko. Värdet av importen från Mexiko sjönk 31 % och
av nästan 3500 stycken var i praktiken alla vattenjetar. Av
dem förtullades största delen till EU-området via Finland och
exporterades vidare till övriga Europa, medan lite drygt tusen
jetar stannade till försäljning i Finland.

Båtregistreringarna i hemlandet steg med 19 %
Den inhemska båthandeln upplevde ett totalstopp under
våren 2020 på grund av coronan och coronarestriktionerna.
Hela året präglades dock av en stark tillväxt då registreringsmängden av båtar steg med 19 procent. Nästan 5000 nya
vattenfarkoster registrerades senaste år och de starkaste
tillväxtsiffrorna såg man bland motorbåtar under 7 meter och
vattenjetar. I båtregistret som upprätthålls av Traficom skall
båtar över 5,5 meter eller båtar utrustade med en motor över
20 hk registreras. Den partileveransstatistik som Finnboats
medlemmar rapporterade täcker även andra än registreringsskyldiga båtar och enligt partileveransstatistiken steg
leveranserna av motor- och småbåtar på högst 5,5 meter
med 4 % under år 2020.
Alldeles motsvarande statistik över handeln med andrahandsbåtar står inte att få, men enligt båtregistret som
Traficom upprätthåller växte ägarbyten av båtar med över 30
%. Detta stöds även av de åsikter om handelns tillväxt som
de Finnboat-företag som sysslar med båtförmedling har. Leveranstiderna för större båtar är långa, vilket är en delorsak
till att deras nyregistreringar inte växte under år 2020. Den
ökade inhemska efterfrågan ledde till en kraftig 30 % tillväxt
inom handeln med begagnade båtar.
Utombordsmotorerna fortfarande populära
Partileveransstatistiken som Finnboats medlemskår rapporterar berättar om de små utombordsbåtarnas popularitet: Av de
utombordsmotorer som säljs i Finland är nästan 80 procent
på högst 60 hästkrafter, men långtidstrenden är att de små
utombordsmotorernas leveransmängder minskar. Däremot

Den övriga importen av ca 5000 stycken var i huvudsak småbåtar. Största importlandet var Polen, där importens värde
växte med 25 % (9,8 miljoner euro, 297 st).
Exportstatistik över de 10 största länderna år 2020:

Sverige
Norge
Storbritannien
Tyskland
Italien
Ryssland
Frankrike
Malta
Nederländerna
Schweiz

M€
75,7
48,2
37,8
16,1
13,4
10,9
5,9
5,3
4,4
4,5

st
5116
2808
171
485
6
853
98
3
133
61

Tillväxt-%
32 %
-4 %
1%
39 %
-21 %
17 %
44 %

Hela exporten

256

10491

-2,8 %

60 %
-52 %

Importstatistik över de 5 största länderna år 2020:

Mexiko
Polen
Storbritannien
USA
Sverige

M€
28,1
9,8
4,4
2,6
2,2

st
3480
297
386
483
329

Tillväxt-%
-31 %
25 %
219 %
28 %
3%

Hela importen

54,8

9092

-19 %

Finnboat 27

28 Finnboat

Företagens omsättning
Finnboats medlemsföretags omsättning 2020 i milj.euro
(moms 0 %, enligt tillverkar- och importörpriser):
FINLAND
EXPORTEN
Båtar
127 (+26 %)
273 (+17 %)
Utrustning
62 (-5 %)
19 (0 %)
(inkl. bl.a. råmaterial och projektleveranser)
Motorer
83 (+4 %)
21 (-10 %)
Tjänster o.dyl.
43 (-10 %)
5 (+274 %)
Totalt
314 (+7 %)
319 (+15 %)
HELA BRANSCHEN TOTALT: 633 milj.euro (+11 %)
Båtbranschen konjunkturbarometer förutser att den
snabbaste tillväxten bryts
Finnboat har gjort en förfrågan bland sina medlemmar om
planerna angående omsättningen och personalen år 2021.
Båtbranschens konjunkturbarometer för år 2021 förutser
positiva utsikter, men att den starkaste tillväxten bryts. Man
uppskattar att omsättningen stiger i 49 procent av företagen
och 44 procent tror att den hålls oförändrad.
Man förväntar sig att sysselsättningen hålls på en bra nivå.
67 % av företagen uppskattar att personalens storlek hålls
oförändrad och 31 % uppskattar att personalen växer under
år 2021. I endast 2 % av företagen uppskattar man att personalen minskar.
Personalen år 2021
• 31 % av företagen uppskattade att personalen växer (19 %
föregående år)
• 2 % uppskattade att den minskar (1 %)
• 67 % uppskattade att den hålls oförändrad (80 %)
Omsättningen år 2021
• 49 % av företagen uppskattade att omsättningen stiger
(48 % föregående år)
• 7 % uppskattade att den sjunker (9 %)
• 44 % uppskattade att den hålls oförändrad (43 %).

avtalet representerar Eurofins Experts Services 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, sammankom inte under verksamhetsåret på grund av coronavirussituationen. Medlemmar i kommittén är båtindustrins representanter, representanter från Eurofins Expert Services och Trafiksäkerhetsverket.

2.3. Statistikföring och
marknadsrapportering
Förbundet har under verksamhetsåret som medlemsservice
för föreningarna uppgjort följande statistik och marknadsrapporter:
• månatliga sammandrag över båtexportstatistiken samt årssammandrag
• månatliga sammandrag över båt- och motorimporten samt
årssammandrag
• månatlig statistik över motor- och småbåtars tillverkning och
försäljning samt årssammandrag (Finlands Båtindustriförening rf)
• månatliga sammandrag över utombords-, inombords- och
in-umotorers partileveransstatistiken, kvartalsvis enligt
ekonomiområden och årssammandrag och (Båtbranschens
Komponentleverantörer rf)
• den utländska pressöversikten
• konjunkturförfrågan inom båtbranschen (Finlands Båtindustriförening rf)
• fritidsfarkosters månatliga första registreringar i Finland
• båtbranschens statistik och marknadsrapportering åt
ICOMIA.

I 19 % av de 145 företag som svarat på barometern har man
år 2020 tillgripit permitteringar av personalen (7 % föregående år), vilket berättar om de utmaningar coronan och
coronarestriktionerna medförde våren 2020.

2.2. Det tekniska samarbetet
Man fortsatte samarbetet med Eurofins Expert Services Oy
enligt avtal som slutits 27.9.1991 och uppdaterats 12.2.2010
till slutet av verksamhetsåret, då avtalet sades upp. Enligt
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3. KONTAKTER TILL
ORGANISATIONER OCH
MYNDIGHETER
3.1. Medlemskap
• Förbundet är medlem i Finsk-ryska Handelskammaren.
• Förbundet är understödjande medlem i Båtjournalisterna rf.
• Förbundet är medlem i Företagarna i Finland rf.
• Förbundet är medlem i den amerikanska systerorganisationen National Marine Manufacturers’ Association.
• Finnboat News är medlem i Tidskrifternas Förbund.
• Verkställande direktören är styrelsemedlem i IMCI
(International Marine Certification Institute).
• Administrationschefen är styrelsesekreterare i föreningen
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. Man kan bekanta sig med ICOMIA:s
verksamhet och målsättning på adressen www.icomia.com
ICOMIA/IFBSO-kongressen förverkligades virtuellt den 22.5
på grund av coronasituationen och Jarkko Pajusalo representerade Finnboat vid kongressen.
Jarkko Pajusalo deltog under verksamhetsåret även i följande virtuellt förverkligade ICOMIA-möten: ICOMIA:s allmänna
möte, Statistikkommittéen, Grow Boating-kommittéen och
Exporters-kommittéen.
Markku Hentinen, Eurofins Expert Services Oy representerade Finlands båtindustri i ICOMIA:s tekniska, miljö- och
superyacht-kommittéer. ISO TC-188 Small Craft olika
standardiseringsgruppernas möten arrangerades år 2020 via
nätportal.

3.3 European Boating Industry
Finnboat är också medlem i båtbranschens gemensamma
europeiska organ EBI (European Boating Industry). EBI:s
högkvarter finns i Bryssel. Vid EBI:s årsmöte 21.1. i Düsseldorf representerades Finlands båtbransch av Jarkko
Pajusalo.
Man kan bekanta sig med EBI:s verksamhet på webbplatsen
www.europeanboatingindustry.eu
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3.4. Transport- och kommunikationsverket TraFicom
Jarkko Pajusalo från Finnboat och Georg Berger från Hanko
Boat Yard har varit båtbranschens representanter i Båtlivsnätverket, som leds av Traficom. Vid Båtlivsnätverkets möten
behandlades ärenden som berör båtlivets säkerhet samt
helhetsförnyelsen av Båttrafiklagen. Den nya Sjötrafiklagen
trädde i kraft 1 juni 2020.
Förnyelsen inverkar inte direkt på båtindustrin, men lagen
styr båtlivskonsumentens beteende. Lagförnyelsen förtydligar
olika lagars och förordningars hierarki under en lag, klargör
specifikt farkostchefens ansvar samt definierar vilka farkoster
sorteras under lagen. Dessutom lättar lagförnyelsen den lagstyrning som berör hyrbåtar och underlättar sålunda speciellt
båtuthyrningen av konsumenten till konsumenten. För båtar
som hyrs obemannade avstår man från besiktningskraven
och kraven på CE-märkning, för vilket Finnboat uttryckte sin
oro under lagberedningen.

3.5. Kommunikationsministeriet
Finnboat har aktivt deltagit i Sjötrafikens Säkerhetsstrategiarbete som leds av Kommunikationsministeriet och inleddes i februari 2020, och vilket är en del av det nationella
Trafiksäkerhetsstrategiprojektet. Avsikten med arbetet är att
förbättra trafiksäkerheten på ett övergripande sätt och skapa
förutsättningar för trafikens trygga utveckling i framtiden.
Arbetet fortsätter till och med 1.12.2021 och resultatet utgör
Trafiksäkerhetsstrategin för åren 2022–2026.
För sjötrafikens del omfattas i strategin endast fritidsbåtlivet
och arbetsgruppens huvuduppgift är att finna åtgärder, som
förbättrar trafiksäkerheten. Arbetsgruppen har redan identifierat en klar brist i finansieringen av sjötrafikens säkerhetskampanjer och inriktningen av dem. Inte heller den nuvarande olycksstatistiken över sjötrafiken ger en tillräcklig grund för
att upplysningsarbetet skulle kunna riktas till riskgrupperna.
Enligt den utvidgade utredningen Olycksutredningscentralen
OTKES gjorde 2010–2011 sker de flesta dödsfallen i sjötrafiken på 100 m avstånd från stranden och oftast var det fråga
om stugmänniskor, som rörde sig nära den bekanta stranden
i en liten rodd- eller motorbåt: största delen av olyckorna som
är förknippade till båtar är inte kopplade till det egentliga
båtlivet utan en sysselsättning nära stranden i en liten båt.
OTKES har startat en motsvarande utvidgad undersökning
över alla olycksrelaterade drunkningsdödsfall år 2021.
Den finska regeringens ambitiösa målsättning är, att Finland
är kolneutralt t.o.m. år 2035. För att uppnå målet skulle det
behövas betydande teknologiska förändringar inom speciellt
energiproduktionen och trafiken. Kommunikationsministe-

riet grundade en arbetsgrupp, vars målsättning är att finna
medlen för att halvera den inhemska trafikens växthusutsläpp
t.o.m. år 2030 och för att nå nollutsläpp för trafiken t.o.m.
år 2045. Finnboat deltog i arbetsgruppen för sjötrafik, vars
rekommendationer utgjorde en del av Fossilfria Trafikens
Vägkartagruppens slutrapport, som publicerades 29.10.2020.
Finnboat framhåller, att båtlivet i Finland enligt forskning
producerar 126 000 ton koldioxidutsläpp. Mängden utgör
0,2 % av hela Finlands utsläpp och 4 % av hela sjötrafikens
utsläpp, varför båtbranschen inte löser målsättningen med
växthusutsläppen, men naturligtvis skall alla branscher stöda
förverkligandet av målsättningen. Hälften av utsläppen från
fritidsbåtlivet förorsakas av bensindrivna utombordsmotorer
och hälften av dieselmaskiner. Det finns redan fossilfri diesel
på marknaden och då tillgången förbättras kan detta lösa en
stor del av dieselmotorernas växthusutsläpp, men en ersättare för fossil bensin får vi ännu vänta på i många år. Analogt
erövrar elektriciteten marknader bland de små utombordsmotorerna, men för att man skall kunna utvidga elpropulsionens
kostnadseffektiva verkningsområde behövs genombrott för att
förbättra batteriernas energitäthet.

3.6. Återvinningen av kompositmaterial
och ur användning tagna båtar
EU kommissionen har 2020 tillsatt en arbetsgrupp för att
utreda återvinningen av kompositmaterial. Återvinningsmöjligheten av kompositmaterial accentueras när allt flera
vindkraftverk når slutet på sin livslängd. Ledningsansvaret för
arbetsgruppen ligger hos EU kommissionens havs- och fiskeangelägenheters huvudavdelning DG Mare och för återvinningssystemen för båtar tagna ur användning delar European
Boating Industry (EBI) på ledningsansvaret. Finnboat deltar i
arbetsgruppens verksamhet, som fortgår år 2021. Dessutom
deltar Finnboat i återvinningsprojektet (KiMuRa – Kierrätetty
Murskattu Raaka-aine Muovikomposiittijätteen kerääminen ja
hyödyntäminen) som Muoviteollisuus ry:s Kompositavdelning
grundade 2020 och som Miljöministeriet finansierar. Projektets målsättning är att bygga upp i Finland ett fungerande och
kostnadseffektivt återvinningssystem för plastkompositer. Hittills har motsvarande system, där Finnboat deltagit, koncentrerat sig på båtar som tagits ur användning och som stupat
på den ringa mängden båtar och den haltande insamlingen.

4 UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN
4.1. Vene 20 Båt
Finnboat är uppdragsgivare för Helsingfors Internationella
Båtmässa. Gällande avtal att arrangera båtmässorna i
Helsingfors åren 2017–2021 är undertecknat med Andelslaget Finlands Mässa den 28.4.2014. Det nya avtalet om att
arrangera båtmässorna åren 2022–2026 undertecknades
18.8.2020.
Vene 20 Båt arrangerades 7-16.2. Utställningsarealen var
27 533 kvm, de direkta utställarnas antal var 289. Mässan
besöktes av totalt 70 875 personer.
Utställningskommitténs sammansättning var som följande:
Anders Kurtén
Ben Fagerström
Markku Hämäläinen
Niko Kantola
Kim Koskinen
Lena Mickelsson-Ouru
Jarkko Pajusalo
Kim Tigerstedt
Anni Vepsäläinen
Mikael Winqvist
Risto Wuolle
Tomi Frick

Finnboat rf
ordförande
Finnboat rf/Industrin
Finnboat rf/
Komponentleverantörerna
Finlands Mässa
Finnboat rf/
Komponentleverantörerna
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sekreterare.

Helsingfors internationella båtmässa är medlem i IFBSO
(International Federation of Boat Show Organisers).
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4.2. Uiva 2020 Flytande
Trots coronapandemin arrangerade förbundet Helsingfors
Flytande Båtutställning 13-16.8 i HSK:s klubbhamn på Hallonnäset, Drumsö. Marknadsföringen av utställningen inleddes i februari i samband med Helsingfors båtmässa, medelst
mässbroschyrer och informationsblad samt öppnandet av
utställningens webb-sidor. Det var den i ordningen 43:e Flytande båtutställningen Finnboat arrangerade i Helsingfors.
Avtalet om att arrangera utställningen hos HSK 2020–2023
är undertecknat 12.11.2019.
Utställningen var så klart mindre än normalt på grund av
coronaläget, men trots det deltog 119 direkta och 9 indirekta
utställare i båtutställningen. Båtarnas antal var 231 och
land- samt tillbehörsmontrarna upptog en areal på 2756 kvm.
Besökarantalet var 10 486. MediaAudit Finland Oy kontrollerade utställningens uppgifter. Företag som hör till Finnboats medlemsföreningar erhöll en 25 % medlemsrabatt på
platshyran.
Utställningsarbetsgruppens sammansättning var som följande:
Kari Lehtonen
Hannu Laurila
Tiina Krooks
Anders Kurtén
Lena Mickelsson-Ouru
Joni Nuorivaara
Jarkko Pajusalo
Kim Tigerstedt
Juha Vuorinen
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HSK rf.

Förbundet har ett samarbetsavtal med Oy Volvo Car Finland
Ab. 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.
Helsingfors flytande båtutställning är medlem i IFBSO.

4.3. Internationella utställningar
Från och med början av år 2019 beviljar Business Finland
inga stöd för företagens gemensamma projekt utan varje
enskilda företag måste separat ansöka om stödet. Stödet
beviljas endast för sm-företag.
Coronapandemin stoppade egentligen upp all internationell
utställningsverksamhet och alla mässevenemang annullerades globalt från och med början av mars 2020. Koordinerade av Finnboat kunde man förverkliga de gemensamma
montrarna endast på Boot/Düsseldorf 18–26.1 (10 företag)
och Allt för sjön/Stockholm 6–15.3 (13 företag). På order av
de svenska myndigheterna hamnade man dock att avbryta
mässan redan efter fyra utställningsdagar den 10.3.

4.4. KV-Forum
KV-Forum är en på Finnboats initiativ grundad påverkargrupp, som består av 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.
Till gruppen hör ca 20 organisationer inklusive Finlands
Näringsliv, Teknologi-industrin, Företagarna i Finland, Finskryska Handelskammaren, Finsk-svenska Handelskammaren,
Centralhandelskammaren och en hel del privata företag i
branschen.

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 Eurofins
Expert Services Oy:s båtspecialister. Det fanns totalt ca 60
konditionskartläggare vid slutet av verksamhetsåret.
Montörer vilka deltar i Finnboats medlemsföretags reparationsverksamhet eller övriga experter med minst tre års
erfarenhet kan fungera som konditionskartläggare. Konditionskartläggningen 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.
Finnboat arrangerade den 3.3 i Tammerfors Vuxenutbildningscentral en skolningsdag för Konditionskartläggarna,
vars tema var utförandet av den egentliga konditionskartläggningen och skrovbesiktningen samt principerna för SBF:s
skrovbesiktning. Deltagarna var såväl personer som redan
fungerar som konditionskartläggare som helt nya personer
som är intresserade av konditionskartläggningen. Skolningsdagen samlade 21 deltagare. Den första skrovbesiktningsskolningen arrangerades 13.12.2019 i Astrum centret i Salo.
Avtalet mellan Segling och Båtsport i Finland rf och Finnboat om att befullmäktiga konditionskartläggarna kan utföra
även SBF:s reglementsenliga skrovbesiktningar av båtar har
undertecknats 15.2.2019.

5.2. suomiveneilee.fi

mans med Kehätieto 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. Båtfararens informationsbank i suomiveneilee-portalen har uppdaterats och man har bl.a. gjort en online-version av Båtlivets
ABC, som nu kan läsas på sidorna.

5.3 Den stora provkörningsdagen
Det till konsumenter riktade stora båttestevenemanget
arrangerades i samarbete med förbundet, medlemsföreningarna och Finlands Mässa 5-6.6 i Helsingfors, Drumsö.
Evenemanget var koncentrerat till Båtbyggarvägens företags
hamnar och gårdsområden. Under testdagarna arrangerade
medlemsföretagen provkörningsturer enligt nonstop-principen med de båtmärken de representerar. Evenemanget
lyckades väl genom att följa THL:s rekommendationer för
publikevenemang. Det gjordes nästan 300 enskilda provkörningar med ca 30 båtar som deltog i evenemanget och
i provkörningarna deltog över 700 personer. man strävar till
att arrangera Den Stora Provkörningsdagen igen våren 2021
beroende på coronasituationen.

5.4. Finnboat och den sociala median
Finnboat har ett avtal med Viestintätoimisto Medita Oy 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
(användarnamn suomiveneilee.fi)
http://www.instagram.com/suomiveneilee.fi

Båtlivets sökportalprojekt som inleddes 2014 fortsatte tillsam-
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Twitter- och Instagram-kontona upprätthålls av Medita och
Finnboats kansli, men till Facebooks Suomiveneilee.fi-kontot
ger man ut användarrättigheter även åt representanter för
medlemsföretagen.

5.5. Tryckta och elektroniska
kontraktsformulär
Vår medlemskår har till sitt förfogande följande formulär och
dokument, som uppgjorts på uppdrag av förbundet:
• Finnboat-Garantin (också på finska, engelska och tyska)
• Båthandelns försäljningsvillkor och försäljningsavtal
(också på finska)
• Avtalsvillkor – avbetalningsköp (också på finska)
• Avtalsvillkor enligt Finnboat-Garantin angående förpliktelser
mellan leverantör och återförsäljare samt leverantörens
dröjsmålsansvar (också på finska, engelska och tyska)
• Båtvarvets Kvalitetshandbok, en modellmapp för industrin
(på finska)
• Reparationsvillkor för båtar, motorer och delar av dem
(också på finska)
• Båtägarens Handbok, en modellmapp (också på finska,
engelska och tyska)
• Avtalsmodell för tillverkare-återförsäljare
(också på finska, engelska och tyska)
• Avtalsmodell för tillverkare-agent (också på finska, engelska
och tyska)
• Allmänna båtuthyrningsvillkor (också på finska, engelska
och tyska)
• Näthandelsvillkor (också på finska)
• Överlåtelseintyg och överlåtelseintyg för bytesbåt (också på
finska)
• Allmänna varvsvillkor (också på finska)
• Uppdragsavtal om båtförmedling (också på finska).
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

5.6. Skolning
Båtbranschens Varvs- och serviceförenings fjärde varvsforum arrangerades 16.1 i Omnia yrkesskola i Kyrkslätt.
Varvsforum är ett internt evenemang för medlemskåren
där man med experters inledningar som grund diskuterar
aktuella ärenden som berör varvs- och serviceverksamheten.
Den 16.1 var teman konsumenttvister vid båtars reparations-,
service- och uppläggningsverksamhet, båtars emottagnings-
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och utlämningssituationer samt företagarens välmående,
situationskunskap och mentala kontroll. 31 personer deltog i
varvsforumet.
På uppdrag av Båtbranschens Varvs- och serviceförening
arrangerades under Helsingfors båtmässa den 10.2 den
nittonde 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
rekordartade 119 personer.

5.8. 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 togs en ny upplaga om 10 000 exemplar
av finskspråkiga Veneilyn Aapinen och en ny upplaga om
5 000 exemplar av den svenskspråkiga versionen 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 1983-2020 tryckts i 770 500 exemplar på
finska och 125 000 exemplar på svenska. Den finskspråkiga
Veneilyn Aapinen kan man också läsa på webbplatsen www.
suomiveneilee.fi.

6.2. Från strandvattnet ut i öppen sjö
I samarbete med Finlands Mässa förverkligades i februari
redan för den 26: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 20 Båt-mässan deltog totalt
250 elever, 12 grupper i mässbesöken.

Ståhej på Sjön är ett landsomfattande sjösäkerhets- och
läsinlärningsprojekt. Riksdagsledamot Sari Multala är officiell
ambassadör för projektet och det Projektets stöds av förutom
Finnboat också av Läsrörelsen/Utbildningsstyrelsen, Finlands
Klasslärare rf samt Finlands Rektorer rf. Målsättningen för det
landsomfattande Ståhej på Sjön-klassläseboksrörelsen, som
omfattar alla Finlands lågstadier, är att årligen donera en låda
(25 st) Ståhej på Sjön-läroböcker åt varje lågstadium (1500)
i Finland. Böckerna är tre olika till antalet och de kan läsas
vid sidan av det övriga skolarbetet klassvis tillsammans, en
åldersklass i taget. Böckerna inspirerar barnen att röra på
sig och styr skolorna till samarbete med lokala sjösports-,
seglar- och båtföreningar. Projektet dras och produceras av
Lissu Suursalmi, lissu@vaahtopaat.fi

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 Floating Show
Den 26:e Finnboat Floating Show för den internationella
branschpressen skulle arrangeras i Nagu 8–12.6, men för
första gången måste evenemanget annulleras, så klart på
grund av den globala coronapandemin.

7.3. Marknadsundersökningsresor och
företagsbesök
Medlemmarna i Varvs- och serviceföreningen har fr.o.m. år
2011 i hemlandet förverkligat företagsbesök till varandra.
Under berättelseåret arrangerades inte denna ”nationella”
runda på grund av coronasituationen. Av samma orsak förverkligades inte Varvs- och serviceföreningens traditionella
marknadsundersökningsresa till Europa.

7.3. Info-avdelningarna och –tillfällen
Förbundet hade en info-avdelning på Düsseldorf båtmässa.
Informationstillfällen för branschens press arrangerades
under Düsseldorf utställningen, Helsingfors internationella
båtmässa samt Helsingfors flytande båtutställning.
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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
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 20 Båt-mässan och Uiva
2020 Flytande-utställningen.

8.4. Finnboat News
Man fortsatte att utge Finnboat News -tidskriften och den
utkom med tre nummer år 2020. För redigeringen svarade
Jarkko Pajusalo, redaktören/ombrytaren Kari Wilén, Lena
Mickelsson-Ouru och Tiina Krooks. Tidskriften trycks i fyrfärg
i 2500 exemplar. En innehållsteckning finns på sidan 17.
Finnboat News utdelas gratis åt branschproffs och åt
inflytelserika personer i branschen. Tidskriften är medlem i
Tidskrifternas Förbund.

8.5. Pressöversikten
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
Koodiviidakko Oy:s elektroniska mediauppföljning. Förbundet
erbjuder medlemskåren en möjlighet att kostnadsfritt följa
med vad som skrivs om båtbranschen i finländska tidningar.
Systemet som Koodiviidakko upprätthåller samlar ihop artiklarna om båtbranschen och båtlivet som publiceras elektroniskt och som finns på Finnboats medlemssidor tillgängliga
för hela medlemskåren.
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9. FÖRBUNDETS INTERNA
VERKSAMHET
9.1. Finnboats stipendiefond
Enligt beslut av förbundets styrelse utdelades inte stipendier
under verksamhetsåret 2020.

9.2. Båtparlamenten
Förbundets vår- och höstmötesdagar annullerades på grund
av coronapandemin.

9.3. Förbundets vårmöte 5.11.2020
Det stadgeenliga vårmötet förflyttades att hållas samma
dag som höstmötet den 5.11. Mötet hölls på Hotell Clarion
i Helsingfors och man kunde delta även på distans via en
Teams-länk. Vårmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet för år 2019 och beviljade ansvarsfrihet
åt vederbörliga personer.

9.4. Förbundets höstmöte 5.11.2020
Det stadgeenliga höstmötet hölls genast då vårmötet avslutats. Mötet samlade på plats 34 deltagare från 25 företag, via
länken deltog 25 representanter från 19 företag. Vid mötet
valdes till förbundets ordförande för verksamhetsåret 2021
Kim Koskinen, Vetus Oy, till 1. viceordförande Kim Tigerstedt,
Oy Maritim Ab samt till 2. viceordförande Mikael Winqvist,
AMT-Veneet Oy. Mötet fastställde budgeten och verksamhetsplanen samt anslutnings- och medlemsavgifterna för
medlemsföreningarnas företagsmedlemmar för år 2021.

10. MEDLEMSKÅREN

11. EKONOMIN

10.1. Förbundets medlemmar

11.1. Revisorerna och verksamhetsgranskarna

Medlemmar i förbundet vid utgången av verksamhetsåret var
Finlands Båtindustriförening rf, Finlands Komponentleverantörer rf, Marinhandlarna rf samt Båtbranschens Varvs- och
serviceförening rf.
Vid det stadgeenliga årsmötet 5.11 i Helsingfors beslöts att
avsluta föreningarna Båtbranschens Komponentleverantörer
rf:s och Marinhanlarna rf:s verksamhet och bilda den nya
föreningen Båtbranschens Handlare och Komponentleverantörer rf, till vilken det två avslutade föreningarna uppgick.
Föreningens verksamhet börjar år 2021.
Finnboat har förutom ovan nämnda föreningar ytterligare
9 personmedlemmar, 9 understödsmedlemmar, två övriga
medlemmar samt 21 hedersmedlemmar. Antalet företagsmedlemmar i föreningarna samt Finnboats understöds- och
personmedlemmar var totalt 282 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), Georg Berger (2015) och Jouko
Huju (2018).

Finnboats extraordinära föreningsmöte 10.2.2021 valde
till revisorer CGR Terhi Latvala, Tuokko Oy och till hennes
suppleant Tuokko Oy:s representant. Georg Berger, Hanko
Boat Yard Oy är förbundets verksamhetsgranskare med Kim
Örthén, Marine Center Oy som sin suppleant.

11.2. Externa medhjälpare
CGR Bengt Nyholm har verkat som förbundets ekonomiska
rådgivare, bokföringen har skötts av Bokföringsbyrå Aallon
Helsinki 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 2020
Förbundets ekonomi framgår ur bifogad balansräkning, resultaträkning och revisions- och verksamhetsgranskningsberättelse (bilagorna 1-4).
					Styrelsen
BILAGOR: balansräkning, resultaträkning, revisions- och
verksamhetsgranskningsberättelse
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www.finnboat.fi
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
info@finnboat.fi

