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Arvoisat jäsenet ja yhteistyökumppanit,

Vuosi 2019 oli kotimaassa hienoisen kasvun ja viennissä jopa hyvin voimakkaan kasvun ai-
kaa. Kun kotimaan venerekisteröinnit nousivat 4 %, niin pienten, alle 5,5 metristen, mökki-
veneiden tukkutoimitukset kasvoivat jopa 20 %. Venealan viennin arvon kasvu oli kymmen-
kertainen verrattuna koko Suomen vientiin. Suomen vienti kasvoi vuoden 2019 tullitilasto-
jen valossa 2 % ja vastaavasti veneiden viennin arvo nousi jopa 20 %. Kotimaan tarvike- ja 
palvelumyynnin sekä viennin kasvun ansiosta myös Finnboatin jäsenten raportoima koko 
venealan liikevaihto kasvoi yli 10 %.  
 Viennin edistämisen tukijärjestelmä muuttui 2019, mikä rajoitti yritysten osallis-
tumista vientimessuille. Kasvuohjelmien jälkeen vientimessujen lähes ainoaksi tukimuo-
doksi jäi Business Finlandin tarjoama Messuavustus, joka ainoana Business Finlandin 
tuista on rajattu täysin midcap- ja suuryritysten ulottumattomiin. Samanaikaisesti kun tuen 
edellytyksenä on neljän tukikelpoisen PK-yrityksen ryhmän täyttyminen, niin yritysten 
messuosallistuminen keskittyy pakostakin vain tuttuihin ja turvallisiin, alan suurimpiin 
messuihin, jolloin uusien markkinoiden avaaminen vaikeutuu.
 Kotimaan veneilyn edistämisessä tehtiin merkittävä edistysaskel järjestämällä 
toukokuussa 2019 ensimmäinen Suuri Koeajopäivä Helsingin Lauttasaaressa yhdessä 
Veneentekijäntien Avajaisten kanssa. Kahden toukokuisen koeajopäivän aikana toteutettiin 
yli 40 veneen voimin yli 500 koeajoa, jotka veivät koeajolle yli 1000 henkilöä. Koeajajista 
arviolta puolet oli uusia veneilijöitä, mutta joukossa oli myös veneiden omistajia, jotka tuli-
vat ostoaikeissa testaamaan tiettyjä veneitä. Helsingin Uivassa Venenäyttelyssä avasimme 
näytteilleasettajien pyynnöstä veneiden koeajomahdollisuuden myös näyttelyn aukioloai-
kana ja Uiva 2019 Flytande -näyttelyn perjantaista muodostuikin varsin vilkas koeajopäivä, 
joka toi uivaan näyttelyyn aivan uutta dynamiikkaa. Ei liene sattumaa, että myös kävijämää-
rät kasvoivat kolmatta vuotta peräkkäin nousten jo 14,000 kävijän tasolle.
 Tätä kirjoittaessani maaliskuussa 2020 maailman tilanne on muuttunut erittäin 
vakavaksi. Koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi epidemiaksi ja useat maat ovat 
ottaneet käyttöön poikkeustiloja, joiden tarkoituksena on kansalaisten toimintaa ja fyysistä 
kanssakäymistä rajoittamalla varmistaa, että epidemia pysyy terveydenhuollon kapasi-
teetin puitteissa. Myös Suomessa on maaliskuussa ensimmäistä kertaa historiassa otettu 
käyttöön valmiustilalaki, joka antaa hallitukselle poikkeuksellisen laajat valtuudet sulkea 
julkisia tiloja ja rajoittaa ihmisten julkisia kokoontumisia.
 Samaan aikaan, kun toimenpiteet toivottavasti rajoittavat epidemian leviämistä, ne 
myös valitettavasti vievät virran pois talouselämältä. Seuraukset nähdään vasta tulevina 
kuukausina, mutta jo nyt on selvää, että kuluttajat ja sen seurauksena yritykset joutuvat ra-
joittamaan hankintojaan ja varautumaan poikkeuksellisiin aikoihin. Pienyritysten iskunsie-
tokyky on isoja yrityksiä heikompi, joten vaikutukset tuntuvat ensimmäiseksi heillä. Vastaa-
vasti isommat yritykset joutuvat sopeuttamaan toimintaansa uuteen toimintaympäristöön. 
Kun kuluttajien ostovoima ja luottamus omaan talouteensa putoaa ja jollei valtio pysty tätä 
iskua kompensoimaan, niin palautuminen kasvu-uralle voi olla pitkän tien päässä. Suomi 
on harvaan asuttu maa ja kaukana ruuhkaisimmasta Euroopasta, mutta globaalin kriisin 
iskiessä vaikutuksilta ei voi välttyä.
 Suomen veneala on maailmallakin tunnettu ammattimaisesta toiminnastaan ja 
siitä, että yritykset kykenevät toimimaan yhteistyössä, jolloin pienistäkin yrityksistä muo-
dostuu vahva verkosto. Kuluttajien on voitava luottaa venealan ammattilaisiin ja Finnboatin 
jäsenkunnan laatuimago onkin siitä hyvä osoitus. Nyt jos koskaan on syytä pitää tästä 
laatuimagosta huolta ja vahvistaa sitä entisestään.
 Haluan kiittää liiton henkilökuntaa, jäsenkuntaa ja yhteistyökumppaneita vuodesta 
2019. Tehdään myös vuodesta 2020 niin hyvä kuin mahdollista. Nousukausia seuraa aina 
lasku, mutta myös notkahdusten jälkeen on taas nousun aika.   
   Helsingissä 26.3.2020

Jarkko Pajusalo



Bästa medlemmar och samarbetspartners,

Året 2019 var i hemlandet en tid av smärre tillväxt, på exportsidan en tid av en mycket stark 
tillväxt. Då de inhemska båtregistreringarna steg med 4 %, steg partileveranserna av mindre, 
under 5,5 meter långa stugbåtar hela 20 %. Värdet av båtbranschens export var tiofalt större 
jämfört med hela Finlands export. Finlands export växte enligt tullstatistiken med 2 % och 
analogt steg värdet av båtexporten hela 20 %. Tack vare tillväxten inom tillbehörs- och servi-
ceförsäljningen växte även den omsättning inom båtbranschen som Finnboats medlemmar 
rapporterat med drygt 10 %.
 Stödfunktionen för befrämjandet av exporten förändrades 2019, vilket begränsade 
företagens deltagande i exportmässor. Efter tillväxtprogrammen förblev den enda stödfor-
men för exportmässorna det Mässtödet, som Business Finland erbjöd, vilket som enda av 
Business Finlands stöd är helt undantaget midcap- och storföretag. Samtidigt som förutsätt-
ningen för stödet är att en grupp av fyra stöddugliga sm-företag uppfylls, så koncentreras fö-
retagens mässdeltagande tvångsmässigt endast till bekanta och trygga, branschens största 
mässor, varvid det blir svårare att öppna nya marknader.
 För befrämjandet av det inhemska båtlivet tog man ett steg framåt genom att i maj 
2019 arrangera den första Stora Testdagen i Helsingfors, Drumsö, samtidigt med Öppnandet 
av Båtbyggarvägen. Under två testdagar i maj gjorde man drygt 500 provkörningar i över 40 
båtar, som tog ut drygt 1000 personer på testkörningar. Uppskattningsvis hälften av provkö-
rarna var nya båtlivsmänniskor, men bland dem fanns även båtägare, som i anskaffningsav-
sikt kom för att testa vissa båtar. Under Helsingfors Flytande Båtutställning öppnade vi på 
begäran av utställarna för provkörningsmöjligheter också under utställningens öppethåll-
ningstid och Uiva 19 Flytande-utställningens fredag blev därför en tämligen en livlig testdag, 
som medförde en helt ny dynamik till den flytande utställningen. Det torde inte vara någon 
tillfällighet, att även besökarantalet växte för tredje året i följd och steg nu till 14 000 besöka-
res nivå.
 När detta skrivs i mars 2020 har situationen blivit mycket allvarlig. Coronaviruset 
har spridits till en global epidemi och flera länder har infört undantagstillstånd, med avsikt 
att genom att begränsa medborgarnas verksamhet och fysiska samröre försäkra sig om att 
epidemin hålls inom gränserna för hälsovårdens kapacitet. Även i Finland har man i mars för 
första gången i historien tagit i bruk beredskapslagen, som ger regeringen exceptionellt stora 
fullmakter att stänga offentliga platser och begränsa människors offentliga sammanträden.
 Samtidigt som åtgärderna förhoppningsvis begränsar epidemins spridning släcker 
de tyvärr också strömmen från näringslivet. Följderna ser vi först under kommande månader 
men redan nu är det klart, att konsumenterna och som en följd därav även företagen hamnar 
och begränsa sina anskaffningar och förbereda sig på exceptionella tider. Småföretagens 
motståndskraft är svagare än storföretagens, varför effekterna känns först hos dem. Samti-
digt måste de större företagen anpassa sin verksamhet till den nya verksamhetsmiljön. Då 
konsumententernas köpkraft och tillförlit till sin egen ekonomi rasar och om staten inte kan 
kompensera detta slag, kommer återgången till en tillväxtsituation ligga långt i framtiden. Fin-
land är ett glest befolkat land och långt från den största trängseln i Europa, men då en global 
kris slår till kan man inte undvika effekterna.
 Finlands båtbransch är globalt känd för sin professionella verksamhet och för att 
företagen förmår samarbeta, varvid det av även de små företagen uppstår ett starkt nätverk. 
Konsumenterna måste kunna lita på båtbranschens proffs och Finnboat-medlemmarnas 
kvalitetimage är ett gott tecken på detta. Nu om någonsin är det skäl att sköta om denna kvali-
tetsimage och förstärka den ytterligare.
 Jag vill tacka förbundets personal, medlemskåren och samarbetspartnerna för år 
2019. Låt oss göra också år 2020 så bra som möjligt. Ett uppsving åtföljs alltid av en nedgång, 
men även efter svackorna börjar uppsvinget igen.
  Helsingfors 26.3.2020 

Jarkko Pajusalo
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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 nii-
den toimintaa ja tervettä kilpailua sekä edistää veneilyä 
ja veneilyn turvallisuutta maassamme.

Finnboatin edeltäjä Båtbyggeriägareföreningen perustettiin 

vuonna 1946 turvaamaan sotakorvaustoimituksia Neuvosto-

liittoon. Suomen Vene- ja moottoriyhdistys aloitti toimintansa 

ja merkittiin yhdistysrekisteriin vuonna 1961 ja liittomuotoi-

seen organisaatioon siirryttiin vuonna 1991. Vuosi 2019 oli 

Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n 58. 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 varapu-

heenjohtajan lisäksi 12 jäsentä, jotka edustavat eri yhdistys-

ten johtokuntia. Hallituksen kokoonpano vuonna 2019 oli:

Anders Kurtén Inhan Tehtaat Oy Ab

puheenjohtaja

Kim Tigerstedt Oy Maritim Ab

1. varapuheenjohtaja

Mikael Winqvist AMT-Veneet Oy

2. varapuheenjohtaja

Johan Carpelan Oy Botnia Marin Ab

Ben Fagerström Oy Marino Ab

Markku Hämäläinen Oy Brandt Ab

Kim Koskinen Vetus Oy

Joni Leeve Leevene Oy

Terho Liukkonen Suvi-Veneet Oy

Jari Löfroos Finnmaster Boats Oy

Risto Paronen Lahden Bikemarine Oy

Juha Pulli Nordec Nautic Oy

Thomas Sarin Ab Sarins Båtar Oy

Jani Snell Juha Snell Oy

Raimo Sonninen Bella-Veneet Oy.

Hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa ja hallituksen 

työvaliokunta kaksi kertaa. Hallituksen sihteerinä toimii liiton 

toimitusjohtaja.

Jäsenyhdistysten johtokunnat toimintavuonna 2019 olivat:

Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:
Mikael Winqvist AMT-Veneet Oy

puheenjohtaja

Ben Fagerström Oy Marino Ab

varapuheenjohtaja

Johan Carpelan Oy Botnia Marin Ab

Anders Kurtén Inhan Tehtaat Oy Ab

Terho Liukkonen Suvi-Veneet Oy

Thomas Sarin Sarins Båtar Ab

Raimo Sonninen Bella-Veneet Oy

Sekä varajäsenet:

Jari Löfroos Finnmaster Boats Oy

Kari Rouvali SF-Lämmitin Oy

Jani Snell Juha Snell Oy

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

Jukka Herrala Sail Tech Oy

Peter Westerlund US-Parts Oy

Sekä varajäsenet:

Marcus Bäckman Raymarine Finland Oy

Bo Warelius Six-Cap Oy

Vasemmalta ylärivissä Markku Hämäläinen/Brandt, Thomas 
Sarin/Sarins Båtar, Kim Koskinen/Vetus, Jani Snell/Juha 
Snell, 1. varapuheenjohtaja Kim Tigerstedt/Maritim,  
2. varapuheenjohtaja Mikael Winqvist/AMT-Veneet, puheen-
johtaja Anders Kurtén/Inhan Tehtaat, Joni Leeve/Leevene 
sekä alarivissä vasemmalta Risto Paronen/Lahden Bikemari-
ne, Jari Löfroos/Finnmaster Boats, Ben Fagerström/Marino, 
Raimo Sonninen/Bella-Veneet ja Johan Carpelan/Botnia 
Marin. Kuvasta puuttuvat Terho Liukkonen/Suvi-Veneet ja 
Juha Pulli/Nordec Nautic.
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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

Sekä varajäsenet:

Janne Korhonen Vääksyn Konepiste Oy

Jyri Nordström Oy Waltic Ab

Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistys ry:
Joni Leeve Leevene Oy

puheenjohtaja

Pekka Kosunen Hopeasalmen Telakka Oy

varapuheenjohtaja

Martin Rosenstedt M-Yachts Oy

Antti Saarisalo Ajolanranta Oy

Jonas Slotte Skuru Marine Oy

Jani Taurén Veleiro Oy

Sekä varajäsenet:

Tiina Hyytiä Venetelakka Salmeri Oy

Esa Vilmusenaho Säynätsatama Oy.

1.2. Toimisto

Finnboatin toimitusjohtaja on Jarkko Pajusalo ja liiton hallin-

topäällikkö on Lena Mickelsson-Ouru. Liiton toimistoassis-

tentti on Tiina Krooks.

Håkan Löfgren on työskennellyt liiton toimistossa 1.2.-30.6. 

määräaikaisena myyntipäällikkönä päätehtävänään Helsingin 

uivan venenäyttelyn markkinointi alan yrityksille.

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

Liiton hallitus
puheenjohtaja

Anders Kurtén

Inhan Tehtaat Oy Ab

Suomen
Veneteollisuusyhdistys ry
puheenjohtaja

Mikael Winqvist

AMT-Veneet Oy

Venealan Osatoimittajat ry
puheenjohtaja

Kim Koskinen

Vetus Oy

Venealan Kauppiaat ry
puheenjohtaja

Juha Pulli

Nordec Nautic Oy

Venealan Telakka- ja
korjaamoyhdistys ry
puheenjohtaja

Joni Leeve

Leevene Oy
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2. TILANNEKATSAUS

2.1. Veneala 

Suomen veneala on hyvässä vauhdissa: yritysten liikevaihto 

kasvoi yli 10 prosenttia, työllisyys parani ja kansantaloudel-

le tärkeä vienti on vahvassa kasvussa. Veneala työllistää 

Suomessa noin 3500 henkeä ja Finnboatin jäsenyritysten 

liikevaihto on lähes 600 miljoonaa euroa. Hyvä kevät ja kesä 

vaikuttivat etenkin mökkiveneiden ja vesijettien myyntiin. 

Myös veneilyyn liittyvissä palveluissa on nähtävissä selkeä 

kasvutrendi.

Erityisen tyytyväisiä venealalla ollaan kuitenkin menestyk-

seen maailmalla: Suomessa valmistettujen veneiden koko-

naismyynnistä menee euromääräisesti laskettuna vientiin 77 

prosenttia. Tullitilaston mukaan viennin arvo kasvoi 20,5 % ja 

Suomesta vietiin veneitä vuonna 2019 kaikkiaan 264 miljoo-

nalla eurolla. Veneitä vietiin yhteensä noin 9000 kappaletta 

kaikkiaan 37 maahan. Yritysten ilmoittama venealan koko 

vuoden vientilaskutus oli arvoltaan 290 miljoonaa euroa.

Tärkeimmät vientimarkkinat ovat edelleen länsinaapureis-

sa Ruotsissa ja Norjassa, vaikka vienti molempiin maihin 

väheni edellisvuodesta. Kappalemääräisesti selkeästi tärkein 

kauppakumppani oli Ruotsi, jonne vietiin 4262 venettä - liki 

puolet kaikista viedystä veneistä. Ruotsin viennin arvo oli 57 

miljoonaa euroa ja Norjan 2769 veneellä noin 50 miljoonaa 

euroa.

Kuten 7000 veneen kokonaismäärästä voi päätellä, vienti 

länsinaapureihimme koostuu merkittäviltä osin pienehköistä 

avoveneistä ja keulahytillisistä daycruisereista. Tällä alalla 

Suomessa on erityisen vahvaa tuotekehitystä ja valmistusta.

Luksuspurjeveneet menestyvät maailmalla

Toisen erittäin vahvan osaamiskeskittymän 

muodostavat Pohjanmaan luksusvenei-

den valmistajat. Niiden poikkeuksellisesta 

laatutasosta koko maailman mittakaavassa 

kertoo purjeveneiden vientitilasto: Iso-

Britannia nousi tilaston kolmannelle sijalle, 

viennin arvo sinne oli 37 miljoonaa euroa. 

Vientitilaston nelossijalle pääsi Brittiläiset 

Neitsytsaaret yhdellä 25 miljoonan euron 

arvoisella veneellä.

Tärkeitä vientimaita olivat luksuspurjevenei-

den ansiosta myös Italia (17 M€ /5 venettä) 

ja Caymansaaret (6,3 M€ / 2 kpl). Saksaan 

vietiin veneitä kaikkiaan 11,6 miljoonalla 

eurolla, joista purjeveneviennin osuus oli 

4 miljoonaa. Vienti Venäjälle kasvoi yli 30 prosentilla 9,3 

miljoonaan euroon.

Yli miljoonan euron vientimaita ovat lisäksi Tanska, Ranska, 

Grönlanti, Viro, Alankomaat, Portugali, Hong Kong, Kroatia, 

Espanja, Puola ja Belgia.

Kotimaan venerekisteröinnit kasvoivat 4 %, 
suosituimpien mökkiveneiden myynti 20 %

Kotimaassa veneiden rekisteröintimäärä kasvoi neljällä pro-

sentilla: uusia veneitä rekisteröitiin viime vuonna kahta vaille 

4000 kappaletta. Traficomin ylläpitämään venerekisteriin on 

merkittävä yli 5,5-metriset tai yli 20 hv moottorilla varustetut 

veneet.

Erityisen tasaista suosion kasvu on ollut viimeisten viiden 

vuoden ajan 9-10 metrin moottoriveneluokassa. Suomalais-

ten suosikkivene on kuitenkin käytännöllinen pieni mökki-

vene. Kun yli yhdeksänmetrisiä veneitä rekisteröitiin viime 

vuonna reilut 120 kappaletta, kertoo tukkutoimitustilasto että 

enintään 5,5-metrisiä moottoriveneitä myytiin lähes 2500. 

Pienimmässä veneluokassa kasvuprosentti oli edellisvuodes-

ta huimat 20.

Suomalaisten suosimista venemalleista kertoo myös perä-

moottoreiden tukkutilasto: Suomessa myytävistä perämoot-

toreista lähes 80 prosenttia on enintään 60-hevosvoimaisia. 

Suomessa on yli 190 000 moottorivenettä ja niistä 73 

prosenttia on varustettu perämoottorilla.

Suhteellisen edullisista ja helposti käsiteltävistä vesijeteistä 

näyttää tulleen viime vuosina kestosuosikkeja, vaikka niiden 

suosion jyrkin nousu onkin jo taittunut. Kasvua oli silti kah-

deksan prosenttia ja jettejä rekisteröitiin viime vuonna reilut 

tuhat kappaletta.
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Sähkömoottoreiden ja purjeveneiden suosio kasvoi

Kotimaahan toimitettujen perämoottoreiden määrä väheni 

viisi prosenttia edellisvuodesta, mutta sähkömoottoreiden 

suosio jatkoi kasvuaan. Niistä on tullut suosittuja pienten 

soutuveneiden lisävarusteina ja myös korvaamassa pienim-

piä polttomoottoreita. Tukkutoimitustilaston mukaan poltto-

moottorikäyttöisiä perämoottoreita myytiin Suomessa lähes 

9900 kappaletta, mutta summaan on lisättävä vielä 6300 

sähkömoottoria.

Sähkömoottoreiden tukkutoimitukset kasvoivat vuotta 

aiemmin yli 70 prosenttia, mutta vuonna 2019 saatiin tyytyä 

kuuden prosentin kasvuun. Viime vuonna myynnin kasvu 

syntyi heittokalastusveneissä käytettävistä kauko-ohjattavista 

keulasähkömoottoreista, joita myytiin viime vuonna jo yli 1100 

kappaletta. Tämä kertoo heittokalastusharrastuksen suosion 

nopeasta kasvusta.

Uusia yli 5,5-metrisiä purjeveneitä rekisteröitiin enemmän 

kuin vuosiin ja niiden myyntimäärä lähes kaksinkertaistui 26 

kappaleeseen. Rekisteröityjen veneiden kokonaismäärästä 

purjeveneitä on noin seitsemän prosenttia.

Suurin tuontimaa edelleen Meksiko

Suomeen tuotiin myös viime vuonna eniten vesikulkuneuvoja 

Meksikosta. Tuonnin arvo kasvoi peräti 40 prosenttia noin 41 

miljoonaan euroon ja reiluista 5300 kappaleesta käytännössä 

kaikki olivat vesijettejä. Niistä suurin osa vain tullattiin EU-alu-

eelle Suomen kautta ja vietiin edelleen muualle Eurooppaan, 

sillä Suomeen uusia jettejä jäi vain reilut tuhat kappaletta.

Muu noin 4200 kappaleen tuonti oli pääasiassa pienveneitä. 

Niissä suurin tuontimaa oli Euroopan veneteollisuuden suur-

valta Puola, josta tuonti kasvoi 308 veneeseen (7,8 miljoonaa 

euroa, +10 prosenttia). Kolmanneksi suurin tuontimaa oli 

Ranska 116 veneellä (3,3 miljoonaa euroa, +292 prosenttia).

Suhdannebarometri ennakoi vakaita näkymiä, mutta 
kasvun taittumista

Tammikuussa tehdyn barometrikyselyn mukaan yritykset 

suhtautiuvat alkaneeseen vuoteen luottavaisesti, vaikka 

Finnboatin venealan suhdannebarometri ennakoikin kasvun 

taittumista. Henkilöstön arvioi pienenevän vain prosentti yri-

tyksistä ja 80 % uskoi työpaikkojen pysyvän nykyisellä tasol-

la. Liikevaihdon arvioitiin kasvavan 48 prosentissa yrityksistä 

ja 43 prosenttia uskoi liikevaihdon pysyvän ennallaan.

Vientitilasto 10 suurimman maan osalta vuonna 2019:

 M€ kpl Kasvu-%
Ruotsi 57,3 4262 -9 %

Norja 50,3 2769 -6 %

Iso-Britannia 37,3 140 560 %

Britt. Neitsyts. 25,2 1 800 %

Italia 17,1 5 11574 %

Saksa 11,6 252 -28,5 %

USA 9,5 17 -65 %

Sveitsi 9,4 63 147 %

Venäjä 9,3 816 32 %

Caymansaaret 6,3 2 

koko vienti 263,5   

      

Tuontitilasto 5 suurimman maan osalta vuonna 2019:

 M€ kpl Kasvu-%
Meksiko 40,7 5331 39,4 %

Puola 7,8 308 9,8 %

Ranska 3,3 116 239 %

Ruotsi 2,2 83 64,4 %

USA 2 355 -40 %

koko tuonti 67,4   

Yritysten liikevaihto

Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdot vuonna 2019 milj. euroa 

(alv 0 %, valmistaja- ja maahantuojahinnoin):

 SUOMI   VIENTI 
Veneet 100,9 (-2 %) 233,6 (+7 %)

Varusteet 77,0 (+7 %) 31,0 (+6 %)

(sis mm raaka-aineet ja projektitoimitukset)

Moottorit 73,0 (+25 %) 23,8 (+33 %)

Palvelut ym. 47,4 (+27 %) 1,2 (+367 %)

 Yhteensä 298,3  (+11 %) 289,6 (+9 %)

Koko ala yhteensä 588 milj. (+11 %)
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Venealan barometri ja alan näkymät vuodelle 2020

Finnboat on perinteiseen tapaan tammikuussa kerännyt 

jäsenistöltään liikevaihtoon ja henkilöstöön kohdistuvia arvi-

oita vuodelle 2020. Työllisyyden odotetaan pysyvän edelleen 

hyvällä tasolla ja lähes puolet yrityksistä arvioi liikevaihdon 

kasvavan, mutta viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 

yhä useampi yritys arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan.

Henkilöstö vuodelle 2020

• 19 % yrityksistä arvioi henkilöstön määrän kasvavan (24 % 

edellisvuonna)

• 1 % yrityksistä arvioi henkilöstömäärän pienenevän (4 %)

• 80 % yrityksistä arvioi henkilöstömäärän pysyvän  

ennallaan (72 %).

Liikevaihto vuodelle 2020

• 48 % yrityksistä arvioi liikevaihdon kasvavan (55 %  

edellisvuonna)

• 9 % yrityksistä arvioi liikevaihdon pienenevän (7 %)

• 43 % yrityksistä arvioi liikevaihdon pysyvän  

ennallaan (38 %).

Henkilöstön lomautuksia on vuonna 2019 toteutettu 7 %:ssa 

barometriin vastanneista 151 yrityksestä (11 % edellisenä 

vuonna).

2.2. Tekninen yhteistyö

Kansainvälistä teknistä yhteistyötä jatkettiin VTT:n (1.6.2018 

alkaen Eurofins Expert Services Oy) kanssa 27.9.1991 

tehdyn ja 12.2.2010 päivitetyn sopimuksen mukaisesti. 

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 vuosiko-

kouksissa sekä muulloin tarpeen vaatiessa.

Veneteollisuusyhdistyksen toimeksiannosta vuonna 1998 

perustettu Finnboatin Tekninen Komitea kokoontui kertomus-

vuoden aikana kerran yhdistettynä Venetekniikkapäivään 

3.12. Komitean jäseninä on veneteollisuuden edustajia sekä 

edustajat Eurofins Expert Serviceltä ja Liikenne- ja viestintä-

virastosta.

Finnboat on Merenkulkulaitoksen valtuutuksella vuodesta 

2005 myöntänyt huvivenedirektiivin mukaiset valmistajatun-

nukset Suomessa. Koska valmistajatunnusten myöntäminen 

vaatii kiinteää yhteistyötä EU:n jäsenmaiden ja Euroopan 

Komission kanssa, siirtyi tunnusten myöntäminen syksyllä 

Traficomille ja samalla Traficom ryhtyi hoitamaan kansallista 

valmistajatunnusrekisteriä.

Koko jäsenistölle suunnattu Venetekniikkapäivä järjestettiin 

3.12. Valmet Automotive Oy:n tiloissa Uusikaupungissa 

aiheina sertifikaattien päivitykset standardien muuttuessa, 

mm. ikkunat ja luukut sekä kaukalot ja muut ajankohtaiset 

standardimuutokset ja niiden vaikutus suunnitteluun. Päivän 

lopuksi tehtiin tutustumiskierros autotehtaalla. Tilaisuudessa 

oli läsnä noin 30 jäsenyritysten edustajaa.

2.3. Tilastointi ja markkinaraportointi

Liitto on jäsenpalveluna yhdistyksille toimintavuoden aikana 

laatinut seuraavat tilastot ja markkinaraportit:

• yhteenvedot venevientitilastoista kuukausittain ja vuosiyh-

teenvedot

• yhteenvedot vene- ja moottorituontitilastoista kuukausittain 

ja vuosiyhteenvedot

• moottori- ja pienveneiden valmistus- ja myyntitilasto  

kuukausittain ja vuosiyhteenvedot (Suomen Veneteollisuus-

yhdistys ry)

• perämoottoreiden tukkutoimitustilastojen yhteenvedot  

kuukausittain, talousalueittainen neljännesvuosittain,  

vuosiyhteenvedot ja mallivuositilastot (Venealan  

Osatoimittajat ry)

• kansainvälinen lehdistökartoitus

• veneteollisuuden suhdannekysely (Suomen Veneteollisuus-

yhdistys ry)

• vesikulkuneuvojen ensirekisteröinnit Suomessa  

kuukausittain

• venealan tilastointi ja markkinaraportointi ICOMIA:lle.

Venetekniikkapäivä 3.12. Uusikaupungissa.
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3. YHTEYDENPITO JÄRJESTÖIHIN 
JA VIRANOMAISIIN

3.1. Yhteisöjäsenyydet 

• Liitto on Suomalais-Venäläisen Kauppakamarin jäsen.

• Liitto on Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsen. 

• 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 johto-

kunnan sihteeri.

3.2. ICOMIA (International Council of Marine 
Industry Associations)

Finnboat on ollut aktiivisesti mukana 

alan kansainvälisen kattojärjestön 

ICOMIAn toiminnassa sen perus-

tamisesta 1967 lähtien. ICOMIAn 

toimintaan ja tavoitteisiin voi tutustua 

osoitteessa www.icomia.com

ICOMIA/IFBSO -kongressissa Splitissä 4.-7.6. liittoa edustivat 

Anders Kurtén, Jarkko Pajusalo ja Max Johansson. ICOMIAn 

yleisessä kokouksessa Amsterdamissa 21.11. liittoa edusti 

Jarkko Pajusalo.

Amsterdamissa 19.-21.11. Jarkko Pajusalo osallistui seuraa-

viin ICOMIA:n kokouksiin: ICOMIA:n yleiskokous, Tilastoko-

mitea, Grow Boating komitea ja Exporters komitea.

Markku Hentinen (kesäkuuhun asti Max Johansson) Eurofins 

Expert Services Oy edustaa Suomen veneteollisuutta ICO-

MIAn teknisessä, ympäristö- ja superyacht- komiteassa. Max 

Johansson osallistui em. komiteoiden kokouksiin Splitissä 

vuosikongressin aikana ja Markku Hentinen Amsterdamissa 

METS-messujen yhteydessä.

ISO TC-188 Small Craft eri standardointityöryhmien kokouk-

set järjestettiin tammikuussa Düsseldorfissa ja marraskuussa 

Amsterdamissa sekä nettiportaalin kautta.

3.3. European Boating Industry

Finnboat on myös jäsenenä venealan 

eurooppalaisessa yhteiselimessä EBI:ssa 

(European Boating Industry). EBI:n pää-

maja sijaitsee Brysselissä. EBI:n vuosiko-

kouksessa 4.6. Suomen Venealaa edusti 

Jarkko Pajusalo.

EBI:n toiminnan perusteisiin voi tutustua 

osoitteessa www.europeanboatingin-

dustry.eu

3.4. Liikenne- ja viestintävirasto TraFicom

Traficomin vetämässä Veneilyverkostossa ovat Venealan 

edustajina toimineet Jarkko Pajusalo Finnboatista ja Georg 

Berger Hanko Boat Yardista. Veneilyverkosto kokoontui neljä 

kertaa vuoden 2019 aikana ja kokouksissa käsiteltiin veneilyn 

turvallisuuteen liittyviä asioita sekä Vesiliikennelain kokonais-

uudistusta. 

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 luovutaan 

katsastusvaatimuksista ja CE-merkintävaatimuksista, mistä 

Finnboat ilmaisi huolensa lakiprosessin aikana. Uusi Vesilii-

kennelaki 782/2019 hyväksyttiin Eduskunnassa kesäkuussa 

2019 ja se astuu voimaan 1. kesäkuuta 2020.
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4. NÄYTTELYTOIMINTA

4.1. Vene 19 Båt

Finnboat on Helsingin Kansainvälisten Venemessujen 

toimeksiantaja. Voimassa oleva sopimus venemessujen jär-

jestämisestä Helsingissä vuosina 2017-2021 on allekirjoitettu 

Osuuskunta Suomen Messujen kanssa 28.8.2014.

Vene 19 Båt järjestettiin 8.-17.2.2019. Näyttelyn pinta-ala oli 

27 038 m2, suoria näytteilleasettajia oli 294. Messuihin tutus-

tui yhteensä 65 210 kävijää. 

Näyttelytoimikunnan kokoonpano oli seuraava:

Anders Kurtén Finnboat ry puheenjohtaja

Ben Fagerström Finnboat ry/Teollisuus

Markku Hämäläinen Finnboat ry/Osatoimittajat

Niko Kantola Suomen Messut

Kim Koskinen Finnboat ry/Osatoimittajat

Lena Mickelsson-Ouru Finnboat ry

Jarkko Pajusalo Finnboat ry

Kim Tigerstedt Finnboat ry/Osatoimittajat

Anni Vepsäläinen Suomen Messut

Tomi Frick Suomen Messut sihteeri.

Helsingin kansainväliset venemessut on IFBSO:n (Internatio-

nal Federation of Boat Show Organisers) jäsen. 

4.2. Uiva 2019 Flytande

Liitto järjesti Helsingin Uivan Venenäyttelyn 15.-18.8. HSK:n 

kerhosatamassa Lauttasaaren Vattuniemessä. Näyttelyn 

markkinointi aloitettiin helmikuussa Helsingin venemessujen 

yhteydessä messuesittein, tiedottein ja avaamalla näyttelylle 

internet-sivut. Kyseessä oli 42. Finnboatin järjestämä uiva 

venenäyttely Helsingissä. 

Liiton ja HSK:n sopimus uivan venenäyttelyn järjestämisestä 

HSK:lla koski vuosia 2017-2019. Neuvottelut uudesta näyttely-

sopimuksesta aloitettiin HSK:n kanssa loppuvuodesta ja uusi 

sopimus näyttelyn järjestämisestä HSK:lla vuosina 2020-

2023 allekirjoitettiin 12.11.

Mukana näyttelyssä oli 158 yritystä. Veneitä oli 284 ja maa- 

sekä tarvikeosastoja 2845 m2. Kävijämäärä oli yhteensä 13 

829. MediaAudit Finland Oy tarkasti näyttelyä koskevat tiedot. 

Finnboatin jäsenyhdistyksiin kuuluvat yritykset saivat paikan-

vuokrista 25% jäsenalennuksen.

Näyttelytyöryhmän kokoonpano oli seuraava:

Kari Lehtonen HSK ry

Hannu Laurila HSK ry

Tiina Krooks Finnboat ry

Anders Kurtén Finnboat ry

Lena Mickelsson-Ouru Finnboat ry

Joni Nuorivaara HSK ry

Jarkko Pajusalo Finnboat ry

Kim Tigerstedt Finnboat ry

Juha Vuorinen HSK ry.

Liitolla on Oy Volvo Car Finland Ab:n kanssa yhteistyöso-

pimus. Volvo-yhteistyö keskittyy pääsääntöisesti Helsingin 

Uivan venenäyttelyn ympärille. Volvo tarjoaa myös projekti-

luonteisesti erikoisvarusteltuja tai -hinnoiteltuja henkilöautoja 

Finnboatin jäsenistölle.
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Helsingin uivan venenäyttelyn näyttelyliite tehtiin yhteistyössä 

Venemestari-lehden kanssa. Luettelo jaettiin Helsingin Sano-

mien liitteenä tilaajille ja se oli veloituksetta jaossa näyttely-

alueella. Näyttelyliitteen jakelu oli yhteensä 155 000 kpl.

4.3. Kansainväliset näyttelyt

Vuoden 2018 alusta Finpro, TEKES ja Team Finland yhdistyi-

vät ja niistä muodostui Business Finland, jolle myös yritysten 

yhteishankkeiden ja muiden vientitukien myöntäminen siirtyi.

Vuoden 2019 alusta lähtien ei Business Finland enää myön-

nä tukea yritysten yhteishankkeisiin ollenkaan, vaan jokaisen 

yksittäisen yrityksen on anottava tuki itselleen erikseen. Tuki 

myönnetään vain pk-yrityksille. Tästä huolimatta Finnboatin 

koordinoimana toteutettiin seuraavat yhteiset vienninedistä-

mistapahtumat:

Boot/Düsseldorf 19.-27.1. (9 yritystä)

Allt för Sjön/Tukholma 1.-10.3. (13 yritystä)

METS/Amsterdam 19.-21.11. (11 yritystä).

Kansainvälisissä näyttelyissä jäsenkunnan käytössä ovat 

yhteiset ”Proudly made in Finland” -vientisomisteet.

4.4. KV-Foorumi

Finnboatin aloitteesta perustettiin keväällä 2009 vaikuttaja-

ryhmä, joka koostuu toimialakohtaisia kansainvälistymistu-

kia hallinnoivista organisaatioista. Ryhmän tavoitteena on 

muodostaa yhtenäinen kansainvälistymistukea käyttävien yh-

teisöjen kanta tukien myöntämisestä ja niiden käyttömahdol-

lisuuksista. Ryhmä on myös mukana tuen käyttöön liittyvässä 

tuotekehityksessä. Ryhmään kuuluu noin 20 organisaatiota 

mukaan lukien mm. Elinkeinoelämän Keskusliitto, Teknologia-

teollisuus, Suomen Yrittäjät, Suomalais-venäläinen Kaup-

pakamari, Suomalais-ruotsalainen Kauppakamari, Keskus-

kauppakamari ja joukko yksityisiä alan yrityksiä. Finnboatilla 

ja Suomen Veneteollisuusyhdistyksellä on ollut vahva rooli 

ministeriön ja KV-Foorumin välisissä neuvotteluissa.
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5. KOTIMAAN MARKKINOINNIN  
    EDISTÄMINEN
5.1. Kuntokartoitus

Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen johdolla keväällä 

2014 aloitettu Kuntokartoitus-projekti jatkui. Projekti on ke-

hitetty yhdessä Eurofins Experts Oy:n veneasiantuntijoiden 

kanssa. Kuntokartoittajia oli toimintavuoden päättyessä noin 

60.

Veneiden kuntokartoittajina voivat toimia Finnboatin jäsen-

yritysten 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 kunto-

kartoitussofta, josta asiakas myös suoraan saa Kuntokartoi-

tusraportin.

Kuntokartoitus kestää veneen koosta riippuen n. 0,5 – 2 

tuntia ja se tehdään lähtökohtaisesti silloin kun vene on muu-

tenkin ylhäällä korjausta tai talvitelakointia varten. Kuntokar-

toitus soveltuu hyvin mm. myynti- ja ostotilanteeseen ja mikäli 

veneen omistaja teettää sen vuosittain, antavat käytännössä 

kaikki vakuutusyhtiöt veneelle saman alennuksen kuin seu-

roissa katsastetuille veneillekin.

Kuntokartoittajien kartoitusoikeus on voimassa kaksi vuotta 

kerrallaan. Sitä jatketaan, mikäli kartoittaja on osallistunut vä-

hintään kerran vuodessa jatkokoulutukseen, jossa käydään 

läpi uusia korjaustekniikoita, aiheeseen liittyvien tuoteryh-

mien kehitystä ja jaetaan kokemuksia edellisen kauden 

kartoituksista. 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja Finnboatin välinen 

sopimus kuntokartoittajien valtuuttamisesta suorittamaan 

myös SPV:n sääntöjen mukaisia veneiden runkokatsastuksia 

allekirjoitettiin Helsingin venemessujen aikana 15.2. 

5.2. suomiveneilee.fi

Vuonna 2014 aloitettua veneilyn hakuportaali -projektia jat-

kettiin Kehätieto Oy:n kanssa. Tavoitteena on, että suomive-

neilee.fi -sivu on maamme laajin ainoastaan uusia veneitä, 

venemoottoreita ja veneilytuotteita koskeva nettisivusto. 

Sivuilla ovat myös listat pää- ja jälleenmyyjistä yhteystietoi-

neen. Myös korjaamo- ja telakointipalvelut ja niiden sijainti 

google mapsissa löytyvät sivuilta, kuten myös kuntokartoitta-

jien yhteystiedot. 

Hakuportaali kehittyy ja täydentyy koko ajan ja sen sisältöä 

ylläpitävät Finnboatin jäsenyritykset itse. Sivut soveltuvat 

myös monipuoliseen mobiilikäyttöön. Vuoden 2019 aikana 

suomiveneilee – portaalissa olevaa Veneilijän tietopankkia 

päivitettiin ja muun muassa Veneilyn aapisesta tehtiin päivi-

tetty online-versio, joka on nyt luettavissa sivuilta.

5.3. Suuri koeajopäivä

Kuluttajille suunnattu maksuton suuri veneiden koeajotapah-

tuma järjestettiin yhteistyössä liiton, jäsenyritysten, SPV:n ja 

Suomen Messujen kanssa 16.-17.5. Helsingissä Lauttasaa-

ressa. Tapahtuma keskittyi Veneentekijäntien yritysten sata-

miin ja piha-alueisiin. Koeajopäivänä jäsenyritykset järjestivät 

nonstop-periaatteella koeajokierroksia kuluttajille edusta-

millaan venemerkeillä. Tapahtuma onnistui erinomaisesti ja 

yksittäisiä koeajoja veneillä tehtiin yli 500. Suuri Koeajopäivä 

toteutetaan uudelleen 2020 ja siitä pyritään tekemään sään-

nöllisesti toistuva.

5.4. Finnboat ja sosiaalinen media

Finnboatilla on sopimus viestintätoimisto Medita Communi-

cation 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 tuotta-

misesta 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 suomivenei-

lee.fi)

http://www.instagram.com/suomiveneilee.fi
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Twitter- ja Instagram-tilejä ylläpitävät Medita Communication 

ja Finnboatin toimisto, mutta Facebookin Suomiveneilee.fi-

tilille on annettu käyttöoikeudet myös jäsenyritysten edusta-

jille.

5.5. Painetut ja sähköiset sopimus- 
       lomakkeet

Jäsenkunnan käytössä ovat seuraavat liiton toimeksiannosta 

laaditut lomakkeet ja asiakirjat: 

• Finnboat-Takuu (myös ruotsin-, englannin- ja saksankieli-

senä)

• Venekaupan myyntiehdot ja myyntisopimus (myös ruotsin-

kielisenä)

Sopimusehdot Finnboat-Takuun mukaisista toimittajan ja 

jälleenmyyjän välisistä velvollisuuksista sekä toimittajan 

viivästysvastuusta (myös ruotsin-, englannin- ja saksankie-

lisenä)

• Veneveistämön Laatukäsikirja, mallikansio teollisuuden 

käyttöön

• Veneiden, moottoreiden ja niiden osien korjausehdot (myös 

ruotsinkielisenä)

• Omistajan Käsikirja, mallikansio (myös ruotsin-, englannin- 

ja saksankielisenä)

• Sopimusmalli valmistaja-jälleenmyyjä (myös ruotsin-, eng-

lannin- ja saksankielisenä)

• Sopimusmalli valmistaja-agentti (myös ruotsin-, englannin- 

ja saksankielisenä)

• Yleiset veneenvuokrausehdot (myös ruotsin-, englannin- ja 

saksankielisenä)

• Verkkokauppaehdot (myös ruotsinkielisenä)

• Luovutustodistuslomake ja vaihtoveneen luovutustodistus-

lomake (myös ruotsinkielisenä)

• Venevälitysehdot.

Käytössä olevat lomakkeet ja asiakirjat ovat kuluttaja-asia-

miehen hyväksymiä niiltä osin, kun ne koskevat kuluttaja-

kauppaa. Finnboat Takuu, Veneiden myyntiehdot ja Venei-

den, moottoreiden ja niiden osien korjausehdot vastaavat 

nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja kuluttajansuojalakia. Osa 

lomakkeista on ladattavissa liiton internet-sivulta www.

finnboat.fi

5.6. Sähköiset Venealan Myyntisopimus- 
       lomakkeet

Finnboatin ja ohjelmistotalo DL Software Oy:n yhteistyösopi-

muksen mukaan Finnboatin jäsenistöllä on käytettävissä oma 

venekaupan tietojärjestelmäratkaisu. DL Prime Finnboat Edi-

tion -ohjelmisto perustuu yrityksen aikaisemmin kehittämään 

omaan sovellukseen ja siihen on yhdistetty aikaisempina 

vuosina jäsenkunnan käytössä olleen Finnboatin Venemyyn-

nin lomakeohjelman kaikki lomakkeet. 

5.7. Koulutus

Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen kolmas telakka-

foorumi järjestettiin 17.1. Turun Ammattiopistolla. Telakkafooru-

mi on jäsenkunnan sisäinen tilaisuus, jossa asiantuntijoiden 

pitämien alustusten pohjalta keskustellaan ajankohtaisista 

telakka- ja korjaamotoimintaan liittyvistä asioista. Päivän 17.1. 

aiheina olivat venesatamien jätehuollot ja ympäristösuun-

nitelmat sekä veneiden vastaanotto- ja luovutustapaukset. 

Lisäksi paneuduttiin yritysjohtamiseen. Osallistujia telakka-

foorumissa oli 31 henkilöä.

Venealan Telakka- ja Korjaamoyhdistyksen toimeksiannos-

ta järjestettiin Helsingin venemessujen yhteydessä 18.2. 

kahdeksastoista Suuri Korjaamopäivä, jonka aikana alan 

yrittäjille opetettiin käytännön esimerkkien avulla veneiden 
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6. VENEILYN EDISTÄMINEN

6.1. Veneilyn Aapinen

Veneilyn Aapisesta ei kertomus-

vuonna otettu uusintapainosta. Liitto 

jakoi Aapisia veloituksetta suoraan 

kuluttajille ja omakustannushintaan 

viranomaisille, yrityksille, pursiseu-

roille jne. Veneilyn Aapista on vuosi-

na 1973-1975 ja 1983-2016 painettu 

yhteensä 760.500 kpl suomeksi ja 

120.000 kpl ruotsiksi. Suomenkielinen Veneilyn Aapinen on 

myös www.suomiveneilee.fi sivulla, josta sen voi tulostaa 

jättämällä yhteystietonsa tilauksen tehdessään. 

6.2. Rantavedestä ulapalle

Yhteistyössä Suomen Messujen kanssa toteutettiin helmi-

kuussa jo 25. kerran peruskoulun ala-asteelle suunnattu ve-

neilynedistämistempaus. Koululuokkia opettajineen kutsuttiin 

kolmena arkipäivänä tutustumaan Helsingin venemessuihin, 

ja moottoreiden korjaus-, telakointi- ja huoltotoimenpiteisiin 

liittyviä ajankohtaisia asioita. Korjaamopäivän osallistujia oli 

yhteensä 106 henkilöä.

Finnboat on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Tampereen Ai-

kuiskoulutuksen kanssa ja Finnboat-Akatemian puitteissa 

on mahdollisuus suorittaa koulutuskokonaisuuksia muun 

muassa yritystoiminnan kehittämisessä ja oman yrityksen 

johtamisessa. Toimintavuoden aikana Finnboat-akatemian 

osalta tehtiin kehitystyötä, jotta voidaan myös jatkossa tarjota 

räätälöityjä vene- ja moottoritekniikan koulutuskokonaisuuk-

sia. Näihin haettiin sopivia kumppaneita ja koulutukset ovat 

tarjolla 2020 alkaen. 

5.8. Nettivene

Finnboatin ja Otavamedian so-

pimusta nettiyhteistyöstä vene-

kaupassa 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 rekiste-

röityneillä kauppiailla. Sen avulla voidaan hoitaa kauppiaiden 

välistä sisäistä kauppaa. Tarjotuista veneistä näkyvät netto-

hinnat. Toisena elementtinä on ns. hinnoittelutyökalu. Tämä 

työkalu kerää kumulatiivisesti toteutuneet kaupat ja sieltä 

saadaan merkki/tyyppi/vuosimalli/aluekohtaisesti toteutunei-

den kauppojen lopulliset hinnat.

missä oppilaille annettiin opastetun kiertokäynnin aikana 

veneilyyn ja sen turvallisuuteen liittyviä tietoiskuja. Tutustu-

miskäynteihin Vene 19 Båt –messuille osallistui 12 ryhmää, 

yhteensä 290 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 - luokkalu-

kukirjahankkeen tavoitteena on lahjoittaa vuosittain laatikolli-

nen (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 Saa-

risto Siistinä ry:llä ja Suomen Meripelastusseura ry:llä on 

yhteistyösopimus, joka koskee viestinnällisiä kokonaisuuksia 

erityisesti seuraavilla osa-alueilla: veneilyn ja vesillä liikkumi-

sen kokonaisvaltainen kehittäminen ympäristöystävällisem-

mäksi ja vastuullisemmaksi, veneilyn yleinen edistäminen, 

veneilyn turvallisuuden lisääminen, veneilytaitojen lisäämi-

nen, seuratoiminnan ja sen palvelujen esiintuonti, veneilyn 

julkisuuskuvan parantaminen, järjestöjen toiminnan esittely 

omille kohderyhmille, veneilijän ja venealan edunvalvonta.
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7. SUHDETOIMINTA

7.1. Tunnustuspalkinto

Toimintavuonna ei myönnetty tunnustuspalkintoa. Finnboatin 

tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 1985, yhteensä 16 

kertaa.

7.2. Markkinatutkimusmatkat ja  
      yritysvierailut

Telakka- ja korjaamoyhdistyksen jäsenet ovat jo vuodesta 

2011 toteuttaneet kotimaassa yritysvierailuja toistensa luokse. 

Kertomusvuonna tämä ”kotimaan” kierros toteutettiin Virossa, 

kun yhdistyksen 25 yritysedustajasta ja liiton hallintopääl-

liköstä koostuva ryhmä tutustui 29.3. tehdyllä vierailulla 

Tallinnassa seuraaviin yrityksiin: Boat Storage Paljassaare, 

Haven Kakumäe, Yachts-Service, Yachts-Service Pirita ja 

Sail-Invest.

Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen 23 henkilön 

ryhmä teki 30.9.-1.10. liiton hallintopäällikön luotsaaman kak-

sipäiväisen tutustumis- ja tiedonkeruukierroksen Tanskassa 

ja osin Saksassa. Tutustumiskohteina olivat Jefa Marine A/S, 

Jefa Steering A/S, John Mast A/S, Walsteds Baadevaerft, X-

Yachts A/S sekä Yachtwerft Heiligenhafen.

7.3. Info-osastot ja tiedotustilaisuudet

Liitolla oli oma info-osasto Düsseldorfin venemessuilla sekä 

Amsterdamin METS-messuilla yhteisosastojen yhteydessä.

Tilaisuudet alan lehdistölle järjestettiin Düsseldorfin näyttelys-

sä ja METS-messuilla, Helsingin kansainvälisillä venemes-

suilla sekä Helsingin uivassa venenäyttelyssä.
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8. TIEDOTUSTOIMINTA

8.1. Sisäinen tiedotustoiminta

Sisäinen tiedotustoiminta on toteutettu sähköpostitse lähetet-

tyjen jäsentiedotteiden avulla.

8.2. Kansainvälinen tiedotustoiminta

Kansainväliseen käyttöön on laadittu lehdistötiedotteita näyt-

telyjen yhteyteen.

8.3. Kotimainen tiedotustoiminta

Päivittäiseen työhön liittyvien kuluttaja-, tiedotusväline- ja 

viranomaiskontaktien lisäksi liitto on julkaissut lehdistötiedot-

teita sekä antanut haastatteluja ja järjestänyt tiedotustilaisuu-

det Vene 19 Båt -messujen ja Uiva 2019 Flytande -näyttelyn 

yhteydessä.

8.4. Finnboat News

Finnboat News -lehden toimittaminen jatkui vuonna 2019 ja 

se ilmestyi kolme kertaa. Toimituksesta vastasivat Jarkko Pa-

jusalo, toimittaja/taittaja Kari Wilén, Lena Mickelsson-Ouru ja 

Tiina Krooks. Lehden painos oli 2500 kpl ja se oli nelivärinen.

Finnboat News jaetaan maamme venealalla työskentelevil-

le ammattilaisille ja alan vaikuttajille veloituksetta. Lehti on 

Aikakauslehtien Liiton jäsen.

Lehden 1. numero (28 sivua) sisälsi vakiopalstojen lisäk-
si seuraavat artikkelit:

Vene 19 Båt – veneitä, varusteita ja ohjelmaa

Yritysesittely: Nautor Oy

Uusi tavaramerkkilaki tulee – muutokset pähkinänkuoressa

Standardit ja veneen turvallinen käyttö

Marino 60 vuotta; Lasikuitua alusta alkaen

Lehden 2. numero (28 s.) sisälsi seuraavat artikkelit:

Uiva 2019 Flytande – veneitä ja perheitä Lauttasaaressa

Yritysesittely: Nautical Partners Finland

Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Suomen suurin veneiden koeajopäivä

Tekniikka: Uudistetut kolme standardia

Yritysesittely: Suomen Venehuolto Oy

Vilskettä vesillä – valtakunnallinen vesiturvallisuus- ja luku-

taitohanke

Lehden 3. numeron (28 sivua) artikkelit olivat seuraavat:

Yritysesittely: Toppi Oy

Syksyllä tapahtunutta

Veneilyn edistämistä käytännössä

Vierailu alumiinin alkulähteille

Syyskokous Kuopiossa – kuvakavalkadi

Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta

Tekniikka: METS-satoa ja uusi standardi.
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9. LIITON SISÄINEN TOIMINTA

9.1. Finnboatin stipendirahasto

Liiton hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti toiminta-

vuonna ei myönnetty stipendejä.

9.2. Veneparlamentit

Kevätkokouspäivänä 5.4. Hotelli Rantapuistossa Helsin-

gissä pidettiin miniparlamentti aiheena ”Ojasta aallokkoon 

– strategia ja johtajuus nopeasti muuttuvassa maailmassa”. 

Aiheesta puhumassa oli innovaatioiden, designin ja johta-

misen professori Alf Rehn. Lisäksi kuultiin Suomen Pankin 

rahastotoimiston johtaja Hanna Freystätterin selostus Brexitin 

vaikutuksesta Suomen taloudelle. Tuttuun tapaan päivän 

aikana toteutettiin myös Venealan Osatoimittajien pienimuo-

toinen tuotenäyttely. Mukana miniparlamentissa oli yhteensä 

76 henkilöä.

8.5. Lehdistöseuranta

Finnboatin toimistossa seurataan jatkuvasti kotimaisten 

lehtileikkeiden ja ulkomaisten julkaisujen avulla alan tilan-

netta. Aineistoa hyödynnetään Finnboat News -lehdessä ja 

jäsentiedotteissa. Liittoon tulee säännöllisesti yli 50 painettua 

venealan lehteä noin 20 eri maasta. Lisäksi sähköpostitse 

saadaan useita venealan verkkojulkaisuja, joita ilmestyy yhä 

enenevässä määrin.

Kotimainen lehdistöseuranta on toteutettu Koodiviidak-

ko 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.

Syyskokouspäivät järjestettiin 14.-15.11. Hotelli Puijonsar-

vessa ja Elämyskeskus Saanassa Kuopiossa. Päivän aikana 

kuultiin Medita Communication Oy:n Mika Särkijärven esitys 

”Jos et ole googlessa, et ole olemassa – hakukonenäkyvyys 

markkinoinnin tehostajana” ja myöhemmin siirryttiin Elä-

myskeskus Saanaan saunomaan ja illalliselle. Seuraavana 

päivänä tehtiin vielä tutustumiskierros Bella-Veneet Oy:n 

tuotantotiloihin. Syyskokouspäiville osallistui yhteensä 94 

yritysedustajaa.

9.3. Liiton kevätkokous 5.4.2019

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Hotelli Rantapuistos-

sa Helsingissä. Kokouksessa oli 64 henkilöä 53 eri yritykses-

tä. Kevätkokous hyväksyi hallituksen toimintakertomuksen ja 

tilit vuodelta 2018 sekä myönsi asianomaisille tili- ja vastuu-

vapauden.

9.4. Liiton syyskokous 14.11.2019

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Hotelli Puijonsarves-

sa Kuopiossa. Kokous keräsi 91 osallistujaa 69 yrityksestä. 

Kokouksessa liiton puheenjohtajaksi toimintavuodeksi 2020 

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 jäsen-

yhdistysten yritysjäsenille vuodeksi 2020.
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10. JÄSENKUNTA

10.1. Liiton jäsenet

Liiton jäsenet ovat Suomen Veneteollisuusyhdistys ry, Vene-

alan Osatoimittajat ry, Venealan Kauppiaat ry sekä Venealan 

Telakka- ja Korjaamoyhdistys ry.

Finnboatissa on em. yhdistysten lisäksi 9 henkilöjäsentä, 

kahdeksan kannatusjäsentä, kaksi muuta jäsentä sekä 21 

kunniajäsentä. Yhdistysten yritysjäsenten sekä Finnboatin 

kannatus- ja henkilöjäsenten yhteenlaskettu määrä toiminta-

vuoden päättyessä oli 274.

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†), 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) ja Jouko 

Huju (2018).

11. TALOUS

11.1. Tilin- ja toiminnantarkastajat

Kertomusvuoden aikana toimivat syyskokouksen valitsemina 

tilin- ja toiminnantarkastajina KHT Bengt Nyholm, Ernst & 

Young Oy ja Georg Berger, Hanko Boat Yard Oy varamiehi-

nään Stig Nordblad, Blue Ocean Oy ja Kim Örthén, Marine 

Center Oy.

 

11.2. Ulkopuoliset avustajat

Liiton tilintarkastajana on toiminut KHT Bengt Nyholm, 

kirjanpitoa on hoitanut Tilitoimisto Avion Oy ja lainopillisena 

neuvonantajana on ollut Borenius Oy.

11.3. Kiinteä omaisuus

Liiton toimistohuoneisto 218 m2 osoitteessa Käenkuja 8 A 47, 

00500 Helsinki, on liiton omistuksessa.

11.4. Tilinpäätös 2019

Liiton talous käy ilmi oheisesta taseesta, tuloslaskelmasta ja 

tilin- ja toiminnantarkastuskertomuksesta (liitteet 1-3).

     Hallitus

LIITTEET: tase, tulos, tilin- ja toiminnantarkastuskertomusTehdasvierailu Bella-Veneet Oy:llä syyskokouksen 
yhteydessä.
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VENEALAN KESKUSLIITTO FINNBOAT RY

TASE  31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET 
 Koneet ja kalusto 9 427,59 10 390,13

SIJOITUKSET
 Muut osakkeet ja osuudet 1 203 347,00 1 164 569,29

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 212 774,59 1 174 959,42

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET
LYHYTAIKAISET
 Myyntisaamiset 6 662,96 24 640,39
 Siirtosaamiset 335 174,50 220 510,20

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 341 837,46 245 150,59

RAHAT JA PANKKISAAMISET 
 Rahat ja pankkisaamiset 535 005,61 351 699,55

VAIHTUVAT VASTAAVAT 876 843,07 596 850,14

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 089 617,66 1 771 809,56

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
 Vararahasto 16 818,79 16 818,79
 Edellisten tilikausien ylijäämä 1 467 629,61 1 581 019,70
 Tilikauden yli-/alijäämä -13 344,83 -113 390,09

OMA PÄÄOMA  1 471 103,57 1 484 448,40

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
 Saadut ennakot 438 085,92 135 343,51
 Ostovelat 46 774,18 46 788,99
 Muut lyhytaikaiset velat 98 505,29 25 369,18
 Siirtovelat 35 148,70 79 859,48
LYHYTAIKAINEN  618 514,09 287 361,16

VIERAS PÄÄOMA  618 514,09 287 361,16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 089 617,66 1 771 809,56
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VENEALAN KESKUSLIITTO FINNBOAT RY

TULOSLASKELMA 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT  134 687,48 130 956,00

KULUT
 Henkilöstökulut -75 203,10 -63 339,92
 Poistot -785,63 -865,84
 Muut kulut -76 239,23 -66 970,65
 Yhteensä -152 227,96 -131 176,41

VARSINAISEN TOIMINNAN
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -17 540,48 -220,41

VARAINHANKINTA
TUOTOT  609 954,69 571 692,41

KULUT
 Henkilöstökulut -215 846,45 -205 683,59
 Poistot -2 356,91 -2 597,54
 Muut kulut -440 656,02 -449 964,30
 Yhteensä -658 859,38 -658 245,43

VARAINHANKINNAN 
TUOTTOJÄÄMÄ -48 904,69 -86 553,02

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT  54 685,94 17 230,33

KULUT  -1 696,07 -43 846,99

SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTTOJÄÄMÄ 52 989,87 -26 616,66

TILIKAUDEN TUOTTOJÄÄMÄ -13 455,30 -113 390,09

TULOVEROT 110,47 -

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -13 344,83 -113 390,09
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n  
jäsenille

Lausunto
Olen tilintarkastanut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n (y-

tunnus 0222458-5) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. 

Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 

kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati-

mista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-

set vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan 

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastusta-

van mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastukses-

sa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa nou-

datettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat 

suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden 

vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni 

mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen 

määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se 

antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 

tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 

täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellai-

sesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi 

voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytök-

sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan 

yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 

tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan 

jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 

jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 

jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa 

tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa 

kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen  
tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko 

tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai 

virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa 

tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen 

varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, 

että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintar-

kastustavan 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 kuu-

luu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatilli-

sen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajaksi. Lisäksi:

• tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat 

tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelen 

ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimen-

piteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän 

tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 

että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää 

havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä 

johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 

väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, 

tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tieto-

jen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevan-

tista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan 

olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpi-

teet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan 

lausunnon yhdistyksen valvonnan tehokkuudesta.

• arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 

asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 

arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmu-

kaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan 

jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin 

perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapah-

tumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, 

joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä 
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jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista 

epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastus-

kertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin 

tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta 

koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. 

Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen anta-

mispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. 

Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 

siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

• arvioin 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.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintar-

kastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 

merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mah-

dolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 

tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 10. maaliskuuta 2020

Bengt Nyholm

KHT

TOIMINNANTARKASTAJAN  
KERTOMUS
Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n  
jäsenille

Olen toiminnantarkastajana tarkastanut Venealan Keskus-

liitto Finnboat ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon 

tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. 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 laajuu-

dessa 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 13 344,83 

euron alijäämää, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen 

laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mu-

kaisesti. 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 10. maaliskuuta 2020

Georg Berger

toiminnantarkastaja
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1. FÖRBUNDETS ORGANISATION

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är bransch-
organisationen för båtbranschens industri och handel 
i vårt land. Förbundets uppgift är att samla branschens 
företag under samma tak och att befrämja deras verk-
samhet och frisk konkurrens samt att befrämja båtlivet 
och dess säkerhet i vårt land.

Finnboats föregångare Båtbyggeriägareföreningen grunda-

des 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 2019 

utgjorde det 58:e verksamhetsåret för Båtbranschens Cen-

tralförbund 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 2019 

var:

Anders Kurtén Inhan Tehtaat Oy Ab

ordförande

Kim Tigerstedt Oy Maritim Ab

1. viceordförande

Mikael Winqvist AMT-Veneet Oy

2. viceordförande

Johan Carpelan Oy Botnia Marin Ab

Ben Fagerström Oy Marino Ab

Markku Hämäläinen Oy Brandt Ab

Kim Koskinen Vetus Oy

Joni Leeve Leevene Oy

Terho Liukkonen Suvi-Veneet Oy

Jari Löfroos Finnmaster Boats Oy

Risto Paronen Lahden Bikemarine Oy

Juha Pulli Nordec Nautic Oy

Thomas Sarin Ab Sarins Båtar Oy

Jani Snell Juha Snell Oy

Raimo Sonninen Bella-Veneet Oy.

Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen tre gånger 

och styrelsens arbetsutskott två gånger. Som styrelsens 

sekreterare fungerar förbundets verkställande direktör.

Medlemsföreningarnas styrelser under verksamhetsåret 

2019 var:

Finlands Båtindustriförening rf:
Mikael Winqvist AMT-Veneet Oy

ordförande

Ben Fagerström Oy Marino Ab

viceordförande

Johan Carpelan Oy Botnia Marin Ab

Anders Kurtén Inhan Tehtaat Oy Ab

Terho Liukkonen Suvi-Veneet Oy

Thomas Sarin Sarins Båtar Ab

Raimo Sonninen Bella-Veneet Oy

Samt suppleanterna:

Jari Löfroos Finnmaster Boats Oy

Kari Rouvali SF-Lämmitin Oy

Jani Snell Juha Snell 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

Jukka Herrala Sail Tech Oy

Peter Westerlund US-Parts Oy

Samt suppleanterna:

Marcus Bäckman Raymarine Finland Oy

Bo Warelius Six-Cap Oy

Marinhandlarna rf:
Juha Pulli Nordec Nautic Oy

ordförande

Berndt Mérus Targa Center Oy

viceordförande

Erkan Fere Bike & Boat World Oy

Robi Gripenberg X-Yachts Finland Oy

Ville Lehti Oy Waltic Ab

Risto Paronen Lahden Bike Marine Oy

Samt suppleanterna:

Janne Korhonen Vääksyn Konepiste Oy

Jyri Nordström Oy Waltic Ab
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Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:
Joni Leeve Leevene Oy

ordförande

Pekka Kosunen Hopeasalmen Telakka Oy

viceordförande

Martin Rosenstedt M-Yachts Oy

Antti Saarisalo Ajolanranta Oy

Jonas Slotte Skuru Marine Oy

Jani Taurén Veleiro Oy

Samt suppleanterna:

Tiina Hyytiä Venetelakka Salmeri Oy

Esa Vilmusenaho Säynätsatama Oy.

1.2. Kansliet

Finnboats verkställande direktör är Jarkko Pajusalo och Lena 

Mickelsson-Ouru är förbundets administrationschef. Förbun-

dets kansliassistent är Tiina Krooks.

Håkan Löfgren har arbetat i förbundets kansli 1.2–30.6 som 

temporär försäljningschef med den huvudsakliga uppgiften 

att marknadsföra den förnyade Helsingfors flytande båtut-

ställning åt branschens företag.

Förbundets styrelse
ordförande

Anders Kurtén

Inhan Tehtaat Oy Ab

Finlands
Båtindustriförening rf
ordförande

Mikael Winqvist

AMT-Veneet Oy

Båtbranschens  
Komponentleverantörer rf
ordförande

Kim Koskinen

Vetus Oy

Marinhandlarna rf
ordförande

Juha Pulli

Nordec Nautic Oy

Båtbranschens Varvs-
och serviceförening rf
ordförande

Joni Leeve

Leevene Oy

2. LÄGESRAPPORT

2.1. Båtbranschen

Båtbranschen i Finland har god fart: företagens omsättning 

steg med drygt 10 procent, sysselsättningen förbättrades 

och den för nationalekonomin viktiga exporten befinner sig 

i stark tillväxt. Båtbranschen sysselsätter i Finland ungefär 

3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning 

är nästa 600 miljoner euro. Den fina våren och sommaren 

inverkade speciellt på försäljningen av stugbåtar och vat-

tenjetar. Också inom tjänster som hänför sig till båtlivet kunde 

man skönja en klar tillväxttrend.

Speciellt nöjda är man ändå i båtbranschen över framgång-

arna ute i världen: av totalförsäljningen av i Finland tillverka-

de båtar går euromässigt räknat 77 procent på export. Enligt 

tullens statistik växte exportens värde med 20,5 % och från 

Finland exporterades båtar i år 2019 till ett värde av totalt 264 

miljoner euro. Totalt exporterades ca 9000 båtar till 37 länder. 

Värdet av den av företagen uppgivna branschens exportfak-

turering för hela året uppgick till 290 miljoner euro.
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De viktigaste exportmarknaderna finns fortfarande i våra väs-

tra grannar Sverige och Norge, även om exporten till båda 

länderna sjönk jämfört med fjolåret. Antalsmässigt är Sverige 

den klart viktigaste handelspartnern, dit exporterades 4262 

båtar – nästan hälften av alla exportbåtar. Värdet på exporten 

till Sverige var 57 miljoner euro och till Norge med 2769 båtar 

ungefär 50 miljoner euro.

Såsom man av totalantalet 7000 båtar kan härleda består 

exporten till de västliga grannarna i betydande del av ganska 

små öppna båtar och daycruisers med förkajuta. I detta seg-

ment har vi en speciellt stark produktutveckling och tillverk-

ning i Finland.

Lyxjakterna skördar framgångar ute i världen

Ett annat mycket starkt kompetenscentrum utgörs av lyxbåts-

tillverkarna i Österbotten. Om deras globalt sett exceptionella 

kvalitetsnivå förtäljer segelbåtarnas exportstatistik: Storbri-

tannien steg till tredje plats i statistiken, exportens värde dit 

var 37 miljoner euro. Till exportstatistikens fjärde plats nådde 

Brittiska Jungfruöarna med en båt värd 25 miljoner euro.

Viktiga exportländer tack vare lyxjakterna var även Italien 

(17 M€/5 båtar) och Caymanöarna (6,3 M€/2 st). Till Tysk-

land exporterades båtar för totalt 11,6 miljoner euro, varav 

segelbåtsexportens andel var 4 miljoner euro. Exporten till 

Ryssland växte med drygt 30 procent till 9,3 miljoner euro.

Exportländer för över en miljon euro var därtill Danmark, 

Frankrike, Grönland, Estland, Nederländerna, Portugal, Hong 

Kong, Kroatien, Spanien, Polen och Belgien.

Båtregistreringarna i hemlandet steg 4 %,  
försäljningen av de populäraste stugbåtarna 20 %

I hemlandet växte antalet båtregistreringar med fyra procent: 

senaste år registrerades nya båtar två fått till 4000 stycken. 

I båtregistret som upprätthålls av Traficom skall antecknas 

båtar som är över 5,5 m långa eller är utrustade med en över 

20 hk motor.

Populariteten har under de senaste fem åren vuxit speciellt 

jämnt i klassen 9–10 meters motorbåtar. Finländarnas favo-

ritbåt är ändå den praktiska lilla stugbåten. Då det senaste år 

registrerades drygt 120 stycken över nio meters båtar anger 

partileveransstatistiken, att högst 5,5 meters motorbåtar 

såldes i nästan 2500 exemplar. I de minsta båtklasserna var 

tillväxtprocenten från fjolåret väldiga 20. 

Om de båtmodeller finländarna föredrar berättar även utom-

bordsmotorerna partistatistik: av de i Finland sålda utom-

bordsmotorerna hade nästan 80 procent en effekt på högst 

60 hästkrafter. I Finland finns det över 190 000 motorbåtar 

och av dem är 73 procent utrustade med en utombordsmotor.

De relativt fördelaktiga och lätthanterliga vattenjetarna ser ut 

att blivit varaktiga favoriter under de senaste åren, även om 

den brantaste popularitetstillväxten redan tycks ha kulmi-

nerat. Tillväxten var ändå åtta procent och under senaste år 

registrerades drygt tusen vattenjetar.

Elmotorernas och segelbåtarnas popularitet växte

Till hemlandet levererade utombordsmotorernas antal mins-

kade med fem procent från fjolåret, men elmotorernas po-

pularitet fortsatte att öka. De har blivit populära som tilläggs-

utrustning till små roddbåtar och även som substitut för de 

minsta förbränningsmotorerna. Enligt partileveransstatistiken 

såldes i Finland nästa 9900 stycken utombordsmotorer med 

förbränningsteknik, men till antalet skall läggas ytterligare 

6300 elmotorer. 

Elmotorernas partileveranser ökade år 2018 med över 70 

procent, men år 2019 fick man nöja sig med en tillväxt på 

sex procent. Senaste år utgjordes försäljningens tillväxt av 

fjärrstyrda frontelmotorer som används i spinnfiskebåtar, som 

senaste år såldes redan i drygt 1100 exemplar. Detta förtäljer 

om spinnfiskehobbyns snabbt växande popularitet.

Nya över 5,5 meters segelbåtar registrerades mera än på 

många år och antalet sålda nästan fördubblades till 26 

stycken. Av totalantalet registrerade båtar utgör segelbåtarna 

ungefär sju procent.

Mexiko fortfarande största importlandet

Till Finland importerades senaste år mest vattenfarkoster 

från Mexiko. Värdet av importen växte med hela 40 procent 

till ungefär 41 miljoner euro och av de drygt 5300 farkosterna 

var i praktiken alla vattenjetar. Största delen av dem enbart 

förtullades via Finland till EU-området och exporterades 

vidare till Europa, för i Finland stannade bara drygt tusen 

nya vattenjetar. Den övriga importen av ca 4200 exemplar 

utgjordes i huvudsak av småbåtar. Största importlandet för 

dem var Polen, storväldet inom båtindustrin i Europa, varifrån 

exporten växte till 308 båtar (7,8 miljoner euro, +10 procent). 

Det tredje största importlandet var Frankrike med 116 båtar 

(3,3 miljoner euro, +292 procent).
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Konjunkturbarometern förutser stabila utsikter, men 
tillväxtens kulminering

Enligt barometerförfrågan som gjordes i januari förhöll sig 

företagen förtroligt till året som inletts, även om Finnboats 

konjunkturbarometer förutser en brytning i tillväxten. Endast 

en procent av företagen uppskattade att personalen minskar 

och 80 % trodde att arbetsplatserna stannar på nuvarande 

nivå. I 48 procent av företagen förväntades att omsättningen 

stiger och 43 procent trodde att omsättningen hålls på nuva-

rande nivå.

Exportstatistik över de 10 största länderna år 2019:

 M€ st Tillväxt-%
Sverige 57,3 4262 -9 %

Norge 50,3 2769 -6 %

Storbritannien 37,3 140 560 %

Britt. Jungfruöarna 25,2 1 800 %

Italien 17,1 5 11574 %

Tyskland 11,6 252 -28,5 %

USA 9,5 17 –66 %

Schweiz 9,4 63 147 %

Ryssland 9,3 816 32 %

Caymanöarna 6,3 2

Hela exporten 263,5

Importstatistik över de 5 största länderna år 2019:

 M€ st Tillväxt-%
Mexiko 40,7 5331 39,4 %

Polen 7,8 308 9,8 %

Frankrike 3,3 116 239 %

Sverige 2,2 83 -64,4 %

USA 2 355 –40 %

Hela importen 67,4

Företagens omsättning

Finnboats medlemsföretags omsättning 2019 i milj. euro 

(moms 0 %, enligt tillverkar- och importörpriser):

 FINLAND EXPORTEN
Båtar 100,9 (-2 %) 233,6 (+7 %)

Utrustning 77,0 (+7 %) 31,0 (+6 %)

(inkl. bl.a. råmaterial och projektleveranser)

Motorer 77,0 (+25 %) 23,8 (+33 %)

Tjänster o.dyl. 47,4 (+27 %)  1,2 (+367 %)

Totalt 298,3 (+11 %) 289,6 (+9 %)

HELA BRANSCHEN TOTALT: 588 milj.euro (+11 %)

Båtbranschen barometer och utsikterna inom branschen 
för år 2020

Finnboat har på traditionellt sätt i januari gjort en förfrågan 

bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen 

och personalen för år 2020. Man förväntar sig att syssel-

sättningen skall fortsättningsvis skall hållas på en god nivå 

och nästan hälften av företagen uppskattar att omsättningen 

växer, men jämfört med fjolåret den här tiden uppskattar allt 

flera företag att omsättningen hålls oförändrad.

Personalen år 2020
• 19 % av företagen uppskattade att personalen växer (24 % 

föregående år)

• 1 % uppskattade att den minskar (4 %)

• 80 % uppskattade att den hålls oförändrad (72 %)

Omsättningen år 2020
• 48 % av företagen uppskattade att omsättningen stiger (55 

% föregående år)

• 9 % uppskattade att den sjunker (7 %)

• 43 % uppskattade att den hålls oförändrad (38 %).

I 7 % av de 151 företag som svarat på barometern har man 

år 2019 tillgripit permitteringar av personalen (11 % föregå-

ende år).

2.2. Det tekniska samarbetet

Man fortsatte samarbetet med VTT (fr.o.m. 1.6.2018 Euro-

fins Expert Services Oy) enligt avtal som slutits 27.9.1991 

och uppdaterats 12.2.2010. Enligt avtalet representerar 

VTT förbundet och båtindustrin och övervakar dess intres-

sen i ICOMIA:s tekniska, miljö- och superyacht-kommittéer 

samt i ISO TC188 Small Craft-arbetsgruppen, svarar för en 

täckande uppföljning av arbetet och informerar medlemsför-

eningarnas medlemmar om sin verksamhet i samband med 

årsmötena eller vid behov.

Finnboats Tekniska Kommitté, som 1998 grundades på 

uppdrag av Båtindustriföreningen, sammanträdde en gång 

under berättelseåret i samband med Båtteknikdagen 3.12. 

Medlemmar i kommittén är båtindustrins representanter, 

representanter från Eurofins Expert Services och Transport- 

och kommunikationsverket.

Finnboat har bemyndigad av Sjöfartsverket från år 2005 

beviljat de fritidsbåtdirektivsenliga tillverkarkoderna i Finland. 

Då beviljandet av tillverkarkoder kräver fast samarbete 

mellan EU:s medlemsländer och Europeiska kommissio-

nen, övergick beviljandet av koderna i höst till Traficom och 

samtidigt började Traficom föra ett nationellt register över 

tillverkarkoderna.
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En till hela medlemskåren riktad Båtteknikdag arrangerades 

3.12 i Valmet Automotive Oy:s lokaler i Nystad, med tema 

uppdatering av certifikaten då standarderna förändras, bl.a. 

fönster och luckor samt sittbrunnar och övriga aktuella stan-

dardförändringar och deras inverkan på planeringen. Som 

avslutning på dagen besöktes bilfabriken. I tillfället deltog ca 

30 företagsrepresentanter.

2.3. Statistikföring och  
       marknadsrapportering

Förbundet har under verksamhetsåret som medlemsservice 

för föreningarna uppgjort följande statistik och marknads-

rapporter:

• månatliga sammandrag över båtexportstatistiken samt års-

sammandrag

• månatliga sammandrag över båtimporten samt årssam-

mandrag

• månatlig statistik över motor- och småbåtars tillverkning och 

försäljning samt årssammandrag (Finlands Båtindustriför-

ening rf)

• månatliga sammandrag över utombordsmotorers parti-

leveransstatistiken, kvartalsvis enligt ekonomiområden, 

årssammandrag och modellårsstatistiken (Båtbranschens 

Komponentleverantörer rf)

• den utländska pressöversikten

• konjunkturförfrågan inom båtbranschen (Finlands Båtindu-

striförening rf)

• fritidsfarkosters månatliga första registreringar i Finland

• båtbranschens statistik och marknadsrapportering åt 

ICOMIA.

3. KONTAKTER TILL  
    ORGANISATIONER OCH  
    MYNDIGHETER

3.1. Medlemskap

• Förbundet är medlem i Finsk-ryska Handelskammaren.

• Förbundet är medlem i Tysk-finska Handelskammaren.

• Förbundet är medlem i Företagarna i Finland rf.

• Förbundet är medlem i den amerikanska systerorganisatio-

nen 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 takor-

ganisations ICOMIA:s verksamhet, ända sedan organisatio-

nen grundades år 1967. Man kan bekanta sig med ICOMIA:s 

verksamhet och målsättning på adressen www.icomia.com

I ICOMIA/IFBSO–kongressen i Split 4.-7.6 representerade 

Anders Kurtén, Jarkko Pajusalo och Max Johansson förbun-

det. I ICOMIA:s allmänna möte 21.11 i Amsterdam represen-

terades förbundet av Jarkko Pajusalo.

I Amsterdam 19–21.11 deltog Jarkko Pajusalo i ICOMIA:s föl-

jande möten: ICOMIA:s allmänna möte, Statistikkommittéen, 

Grow Boating-kommittéen och Exporters-kommittéen. 

Markku Hentinen (till slutet av juni Max Johansson), Eurofins 

Expert Services Oy representerar Finlands båtindustri i 

ICOMIA:s tekniska, miljö- och superyacht-kommittéer. Max 

Johansson deltog i ovan nämnda kommittéers möten i Split i 

samband med årsmötet och Markku Hentinen i Amsterdam i 

samband med METS-mässan. 

ISO TC-188 Small Craft olika standardiseringsgruppernas 

möten arrangerades i januari i Düsseldorf och i november i 

Amsterdam samt 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 4.6 represente-

rades Finlands båtbransch av Jarkko Pajusalo.
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4 UTSTÄLLNINGS- 
   VERKSAMHETEN
4.1. Vene 19 Båt

Finnboat är uppdragsgivare för Helsingfors Internationella 

Båtmässa. I kraft varande avtal om att arrangera båtmäs-

sor i Helsingfors under åren 2017–2021 undertecknades 

28.8.2014 med Andelslaget Finlands Mässa.

Vene 19 Båt arrangerades 8-17.2.2019. Utställningsarealen 

var 27 038 kvm, de direkta utställarnas antal var 294. Mäss-

san besöktes av totalt 65 210 personer.

Utställningskommitténs sammansättning var som följande:

Anders Kurtén Finnboat rf ordförande

Ben Fagerström Finnboat rf/Industrin

Markku Hämäläinen Finnboat rf/

  Komponentleverantörerna

Niko Kantola Finlands Mässa

Kim Koskinen Finnboat rf/

  Komponentleverantörerna

Lena Mickelsson-Ouru Finnboat rf

Jarkko Pajusalo Finnboat rf

Kim Tigerstedt Finnboat rf/

  Komponentleverantörerna

Anni Vepsäläinen Finlands Mässa

Tomi Frick Finlands Mässa sekreterare.

Helsingfors internationella båtmässa är medlem i IFBSO 

(International Federation of Boat Show Organisers).

Man kan bekanta sig med EBI:s verksamhet på webbplatsen 

www.europeanboatingindustry.eu

3.4. Transport- och kommunikationsverket  
       TraFiCom

Jarkko Pajusalo från Finnboat och Georg Berger från Hanko 

Boat Yard ha varit båtbranschens representanter i Båtlivs-

nätverket, som leds av Traficom. Under år 2019 samlades 

Båtlivsnätverket fyra gånger och vid mötena behandlades 

ärenden som berör båtlivets säkerhet samt den pågående 

helhetsförnyelsen av Båttrafiklagen. 

Förnyelsen inverkar inte direkt på båtindustrin, men lagen 

styr båtlivskonsumentens beteende. 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 lag-

styrning som berör hyrbåtar och underlättar sålunda speciellt 

uthyrningen från 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. Den nya Sjötrafiklagen 782/2019 

godkändes i Riksdagen i juni 2019 och den träder i kraft 1 

juni 2020. 
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4.2. Uiva 2019 Flytande

Förbundet arrangerade Helsingfors Flytande Båtutställning 

15-18.8 i HSK:s klubbhamn på Hallonnäset, Drumsö. Mark-

nadsföringen av utställningen inleddes i februari i samband 

med Helsingfors båtmässa, medelst mässbroschyrer och 

informationsblad samt öppnandet av utställningens nya 

webbplats. Det var den i ordningen 42. Flytande båtutställ-

ningen Finnboat arrangerade i Helsingfors.

Förbundet har kontrakt på att arrangera den flytande utställ-

ningen hos HSK åren 2017–2019. Förhandlingarna om ett 

nytt utställningsavtal inleddes med HSK i slutet av året och 

ett nytt avtal om att arrangera utställningen hos HSK under 

åren 2020–2023 undertecknades 12.11.

I utställningen deltog 158 företag. Båtarnas antal var 284 

och land- samt tillbehörsmontrarna upptog en areal på 2845 

kvm. Besökarantalet var 13 829. MediaAudit Finland Oy 

kontrollerade utställningens uppgifter. Företag som hör till 

Finnboats medlemsföreningar erhöll en 25 % medlemsrabatt 

på platshyran.

Utställningsarbetsgruppens sammansättning var som föl-

jande:

Kari Lehtonen HSK rf

Hannu Laurila HSK rf

Tiina Krooks Finnboat rf

Anders Kurtén Finnboat rf

Lena Mickelsson-Ouru Finnboat rf

Joni Nuorivaara HSK rf

Jarkko Pajusalo Finnboat rf

Kim Tigerstedt Finnboat rf

Juha Vuorinen HSK rf.

Förbundet har ett samarbetsavtal med Oy Volvo Cars 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 prenume-

ranter och den utdelades kostnadsfritt på utställningsområ-

det. Utställningsbilagans distribution uppgick till totalt 155 

000 st.

4.3. Internationella utställningar

I början av år 2018 fusionerades Finpro, TEKES och Team 

Finland och blev Business Finland, till vilken även beviljandet 

av exportstödet för företagens gemensamma projekt och an-

nat exportstöd flyttades. 

Från och med början av år 2019 beviljar Business Finland 

inga stöd för företagens gemensamma projekt utan varje en-

skilda företag måste separat ansöka om stödet. Stödet bevil-

jas endast för sm-företag. Det oaktat förverkligades följande 

gemensamma exportbefrämjande evenemang koordinerade 

av Finnboat:

• Boot/Düsseldorf 19-27.1 (9 företag)

• Allt för Sjön/Stockholm 1-10.3 (13 företag)

  METS/Amsterdam 19-21.11 (11 företag)

Vid internationella utställningar medlemskåren utnyttjade ge-

mensamma exportdekorationerna ”Proudly made in Finland”.

4.4. KV-Forum

På initiativ av Finnboat grundades våren 2009 en diskus-

sions- och påverkargrupp, som består av Arbets- och 

näringsministeriets verksamhetsspecifika organisationer, 

som administrerar internationaliseringsstöden. Gruppens 

målsättning är att skapa en gemensam ståndpunkt bland de 

sammanslutningar som använder internationaliseringsstödet 

om beviljandet av stödet och användningsmöjligheterna av 

detsamma. Gruppen vill också delta i den produktutveck-

ling som berör användandet av stödet. Till gruppen hör ca 

20 organisationer inklusive Finlands Näringsliv, Teknologi-

industrin, Finsk-ryska Handelskammaren, Finsk-svenska 

Handelskammaren, Centralhandelskammaren och en hel del 

privata företag i branschen. Centralförbundet och Finlands 

Båtindustriförening har haft en stark roll i diskussionerna 

mellan ministeriet och KV-Forum.
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5. BEFRÄMJANDET AV DEN  
    INHEMSKA MARKNADS- 
    FÖRINGEN

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 repa-

rationsverksamhet eller övriga experter med minst tre års 

erfarenhet kan fungera som konditionskartläggare. Kondi-

tionskartläggningen följer ett strikt format och stöder sig på 

en nätbaserad mjukvara för konditionskartläggning, som 

Finnboat utvecklat och ur vilken kunden också direkt får en 

Konditionskartläggningsrapport.

Konditionskartläggningen räcker beroende på båtstorlek ca 

0,5–2 timmar och den görs företrädesvis då båten i varje 

fall är upplagd för reparation eller vinterförvaring. Kondi-

tionskartläggningen 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 repara-

tionstekniker och utvecklingen av de produktgrupper som 

anknyter till ämnet, samt delar med sig erfarenheter från 

kartläggningarna under den förra säsongen. 

Avtalet mellan Segling och Båtsport i Finland rf och Finnboat 

om att befullmäktiga konditionskartläggarna att utföra även 

SBF:s reglementsenliga skrovbesiktningar av båtar under-

tecknades under Helsingfors båtmässa 15.2.

5.2. suomiveneilee.fi

Båtlivets sökportalprojekt som inleddes 2014 fortsatte tillsam-

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 si-

dorna 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.

Under år 2019 uppdaterades Båtfararens informationsbank 

i suomiveneilee-portalen och man har bl.a. gjort en uppda-

terad online-version av Båtlivets ABC, som nu kan läsas på 

sidorna.

Sökportalen utvecklas och kompletteras hela tiden och 

innehållet upprätthålls av Finnboats medlemsföretag. Sidorna 

lämpar sig också för mångsidig mobilanvändning.

5.3 Den stora testdagen

Det till konsumenter riktade stora båttestevenemanget ar-

rangerades i samarbete med förbundet, medlemsföreningar-

na, SBF och Finlands Mässa 16-17.5 i Helsingfors, Drumsö. 

Evenemanget var koncentrerat till Båtbyggarvägens företags 

hamnar och gårdsområden. Under testdagarna arrangerade 

medlemsföretagen provkörningsturer enligt nonstop-princi-

pen med de båtmärken de representerar. Evenemanget lyck-

ades förträffligt och det gjordes drygt 500 enskilda provturer 

med båtarna. Den Stora Testdagen förverkligas igen år 2020 

och man strävar att göra den regelbundet återkommande.

5.4. Finnboat och den sociala median

Finnboat har ett avtal med Medita Communication Oy upp-

gjort år 2014 om kontinuerlig informationsverksamhet i stor 

utsträckning på suomiveneilee.fi-nätsidan och framför allt 

facebook. Målsättningen är att lyfta intresset för båtlivet och 

därigenom öka handeln, dela ut information, väcka diskus-

sion 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

Twitter- och Instagram-kontona upprätthålls av Medita 

Communication och Finnboats kansli, men till Facebooks 

Suomiveneilee.fi-kontot ger man ut användarrättigheter även 

åt representanter för medlemsföretagen.
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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 svenska, engelska och tyska)

• Båthandelns försäljningsvillkor och försäljningsavtal  

(också på svenska)

• Avtalsvillkor enligt Finnboat-Garantin angående förpliktelser 

mellan leverantör och återförsäljare samt leverantörens 

dröjsmålsansvar (också på svenska, engelska och tyska)

• Båtvarvets Kvalitetshandbok, en modellmapp för industrin 

(på finska)

• Reparationsvillkor för båtar, motorer och delar av dem 

(också på svenska)

• Båtägarens Handbok, en modellmapp (också på svenska, 

engelska och tyska)

• Avtalsmodell för tillverkare-återförsäljare  

(också på svenska, engelska och tyska)

• Avtalsmodell för tillverkare-agent (också på svenska, engel-

ska och tyska)

• Allmänna båtuthyrningsvillkor (också på svenska, engelska 

och tyska)

• Näthandelsvillkor (också på svenska)

• Överlåtelseintyg och överlåtelseintyg för bytesbåt (också på 

svenska) 

• Båtförmedlingsvillkor.

Formulären och dokumenten är godkända av konsument-

ombudsmannen till den del de berör konsumenthandeln. 

Finnboat Garantin, Båthandelns försäljningsvillkor och Repa-

rationsvillkoren 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. De elektroniska Båtbranschens  
       Försäljningsavtalsformulär

Enligt samarbetsavtalet mellan Finnboat och programfö-

retaget DL Software Oy har Finnboats medlemskår till sitt 

förfogande ett eget datasystem för båthandeln. DL Prime 

Finnboat Edition-programmet grundar sig på företagets egna, 

tidigare utvecklade applikation och till den har man fogat alla 

formulär från Finnboats Formulärprogram för båtförsäljning-

en, vilka under tidigare år använts av medlemskåren.

5.7. Skolning

Båtbranschens Varvs- och serviceförenings tredje varvsfo-

rum arrangerades 17.1 i Åbo yrkesinstitut. Det var ett internt 

evenemang för medlemskåren där man med experters 

inledningar som grund diskuterade aktuella ärenden som 

berör varvs- och serviceverksamheten. Den 17.1 var teman 

båthamnarnas avfallshantering och miljöplaner samt båtars 

mottagnings- och överlämningstillfällen. Därtill fördjupade 

man sig i företagsledning. 31 personer deltog i varvsforumet.

På uppdrag av Båtbranschens Varvs- och serviceförening 

arrangerades under Helsingfors båtmässa den 18.2 den 

adertonde Stora Servicedagen, där man skolade branschens 

företagare med hjälp av praktiska exempel i aktuella frågor 

som berör båtar och motorers reparations-, uppläggnings- 

och serviceverksamhet. Deltagare i servicedagen var totalt 

106 personer.

Finnboat har länge samarbetat med Tampereen Aikuiskou-

lutuskeskus (Tammerfors Vuxenutbildningscentral) och inom 

Finnboat-akademin kan man avlägga skolningshelheter bl.a. 

i utveckling av företagsverksamhet och ledandet av det egna 

företaget. Under verksamhetsåret gjorde man för Finnboat-

akademins del utvecklingsarbete för att man även i fortsätt-

ningen skall kunna erbjuda skräddarsydda skolningshelheter 

i båt- och motorteknik. För dessa sökte man lämpliga kumpa-

ner och skolningarna erbjuds från och med år 2020.

5.8. Nettivene

Man fortsatte samarbetsavtalet mellan Finnboat och Otava-

media gällande båthandelns nätsamarbete. De av förbun-

dets medlemsföretag, som är kunder hos nettivene.com, får 

kostnadsfritt två helheter; inom adressen nettivene.com finns 

Finnboat-marinhandlarnas egen ”Kauppiaspörssi” (Handlar-

börs), som ses bara av de handlare som är registrerade. Via 

den kan man sköta den interna handeln mellan handlarna. 

För offererade båtar ser man nettopriserna. Som andra 

element finns ett s.k. prissättningsverktyg. Detta verktyg 

samlar kumulativt in de avslutade affärerna och där får man 

de slutliga priserna för de genomförda affärerna enligt märke/

typ/årsmodell/region.

6. BEFRÄMJANDET AV BÅTLIVET

6.1. Båtlivets ABC

Under berättelseåret tog man ingen ny upplaga av Båtlivets 

ABC. Förbundet delade ut Båtlivets ABC gratis direkt åt kon-

sumenterna och till självkostnadspris åt myndigheter, företag, 

segelföreningar o.s.v. Båtlivets ABC har under åren 1973-

1975 och 1983-2016 tryckts i 760 500 exemplar på finska och 

120 000 exemplar på svenska. Den finskspråkiga Veneilyn 

Aapinen finns på webbplatsen www.suomiveneilee.fi och kan 

skrivas ut därifrån genom att lämna sina kontaktuppgifter vid 

beställningen.
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6.2. Från strandvattnet ut i öppen sjö
I samarbete med Finlands Mässa förverkligades i februari 

redan för den 25: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 rund-

vandring information om båtlivet och därmed förknippade 

säkerhetsaspekter. Under Vene 19 Båt-mässan deltog totalt 

290 elever, 12 grupper i mässbesöken.

Ståhej på Sjön är ett landsomfattande sjösäkerhets- och läs-

inlärningsprojekt. Riksdagsledamot och trefaldiga världsmäs-

taren i kappsegling 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 landsomfat-

tande 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 inspirera barnen att röra på sig 

och styr skolorna till samarbete med lokala sjösports-, seg-

lar- 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 samar-

betsavtal, 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 verksam-

het för de egna målgrupperna, båtfolkets och båtbranschens 

intressebevakning.

7. PR-VERKSAMHET

7.1. Hederspriset

Under verksamhetsåret utdelades inte hederspriset. Finnbo-

ats hederspris har utdelats fr.o.m. år 1985, totalt 16 gånger.

7.2. Marknadsundersökningsresor och  
      företagsbesök

Medlemmarna i Varvs- och serviceföreningen har fr.o.m. år 

2011 i hemlandet förverkligat företagsbesök till varandra. 

Under berättelseåret förverkligades denna ”inhemska” runda 

i Estland, då en grupp bestående av föreningens 25 företags-

representanter och förbundets administrationschef bekan-

tade sig under besöket 29.3 i Tallinn med följande företag: 

Boat Storage Paljassaare, Haven Kakumäe, Yachts-Service, 

Yachts-Service Pirita och Sail-Invest.

En grupp på 23 personer från Båtbranschens Varvs- och 

serviceförening gjorde 30.9–1.10 under ledning av förbundets 

administrationschef en tvådagars besöks- och studieresa i 

Danmark och dels i Tyskland. Gruppen bekantade sig med 

verksamheten i Jefa Marine A/S, Jefa Steering A/S, John 

Mast A/S, Walsteds Baadevaerft, X-Yachts A/S samt Yacht-

werft Heiligenhafen.

7.3. Info-avdelningarna och –tillfällen

Förbundet hade en info-avdelning på Düsseldorf båtmässa 

samt METS-mässan i samband med den gemensamma 

mässavdelningen. 

Informationstillfällen för branschens press arrangerades un-

der Düsseldorf utställningen och METS-mässan, Helsingfors 

internationella båtmässa samt Helsingfors flytande båtutställ-

ning.
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9. FÖRBUNDETS INTERNA  
    VERKSAMHET
9.1. Finnboats stipendiefond

Enligt beslut av förbundets styrelse utdelades inte stipendier 

under verksamhetsåret 2019.

9.2. Båtparlamenten

Under vårmötesdagen den 5.4. på Hotel Rantapuisto i 

Helsingfors hölls ett miniparlament under rubriken ”Ur askan 

i elden – strategi och ledarskap i en snabbt föränderlig värld”. 

Ämnet presenterades av Alf Rehn, professor i innovationer, 

design och ledarskap. Därtill förklarade Hanna Freystätter, 

chef för Finlands Banks kansli för penningekonomi, Brexits 

inverkan på Finlands ekonomi. Som tidigare förverkligades 

också under dagen Komponentleverantörernas småskaliga 

produktutställning. 76 personer deltog i miniparlamentet.

Höstmötesdagarna förverkligades 14-15.11 på hotell Pui-

jonsarvi och Upplevelsecentret Saana i Kuopio. Under dagen 

hörde vi Medita Communication Oy:s Mika Särkijärvis fram-

ställning ”Ifall du inte är i google finns du inte till – sökmotorn 

effektiverar marknadsföringen” och senare förflyttade vi oss 

till Saana för bastubad och supé. Följande dag bekantade 

vi oss ytterligare med Bella-Veneet Oy:s produktionsanlägg-

ningar. Totalt 94 företagsrepresentanter deltog i höstmötes-

dagarna.

9.3. Förbundets vårmöte 5.4.2019

Det stadgeenliga vårmötet hölls i hotell Rantapuisto i Hel-

singfors. Vid mötet deltog 64 personer från 53 olika företag. 

Vårmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och 

bokslutet för år 2018 och beviljade ansvarsfrihet åt vederbör-

liga personer.

9.4. Förbundets höstmöte 14.11.2019

Det stadgeenliga höstmötet hölls i hotell Puijonsarvi i Kuopio. 

Mötet samlade 91 deltagare från 69 företag. Vid mötet valdes 

till förbundets ordförande för verksamhetsåret 2020 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 verksamhetspla-

nen samt anslutnings- och medlemsavgifterna för medlems-

föreningarnas företagsmedlemmar för år 2020.

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 19 Båt-mässan och Uiva 

2019 Flytande-utställningen.

8.4. Finnboat News

Man fortsatte att utge Finnboat News -tidskriften och den 

utkom med tre nummer år 2019. För redigeringen svarade 

Jarkko Pajusalo, redaktören/ombrytaren Kari Wilén, Lena 

Mickelsson-Ouru och Tiina Krooks. Tidskriftens trycks i fyr-

färg i 2500 exemplar. En innehållsteckning finns på sidan 19.

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 med-

lemsinformationerna. 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 artik-

larna om båtbranschen och båtlivet som publiceras elektro-

niskt och som finns på Finnboats medlemssidor tillgängliga 

för hela medlemskåren.
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10. MEDLEMSKÅREN

10.1. Förbundets medlemmar

Medlemmar i förbundet är Finlands Båtindustriförening rf, 

Finlands Komponentleverantörer rf, Marinhandlarna rf samt 

Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf.

Finnboat har förutom ovan nämnda föreningar ytterligare 

9 personmedlemmar, 8 understödsmedlemmar, två övriga 

medlemmar samt 21 hedersmedlemmar. Antalet företags-

medlemmar i föreningarna samt Finnboats understöds- och 

personmedlemmar var totalt 274 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 Johans-

son (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).

11. EKONOMIN

11.1. Revisorerna och verksamhets- 
        granskarna

Under berättelseåret verkade de vid höstmötet valda CGR 

Bengt Nyholm, Ernst & Young Oy och Georg Berger, Hanko 

Boat Yard Oy som revisorer och verksamhetsgranskare och 

som suppleanter Stig Nordblad, Blue Ocean Oy och Kim 

Örthén, Marine Center Oy.

11.2. Externa medhjälpare

CGR Bengt Nyholm har verkat som förbundets revisor, bok-

föringen har skötts av Bokföringsbyrå Avion Oy och Borenius 

Oy har verkat som juridisk rådgivare.

11.3. Fast egendom

Förbundets kansliutrymmen 218 m2 vid adressen Göksgränd 

8 A 47, 00500 Helsingfors, är i förbundets ägo.

11.4. Bokslut 2019

Förbundets ekonomi framgår ur bifogad balansräkning, resul-

taträkning och revisions- och verksamhetsgranskningsberät-

telse (bilagorna 1-3).

     Styrelsen

BILAGOR: balansräkning, resultaträkning, revisions- och 

verksamhetsgranskningsberättelse
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