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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Vuonna 2008 perustettu Varustamosäätiö tukee merenkulun koulutus-, tutkimus- ja
tiedotustoimintaa sekä edistää varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksia. Säätiö toteuttaa
toimintaansa muun muassa jakamalla apurahoja, tukemalla varustamotoimintaan liittyvää
yhteiskunnallista toimintaa ja harjoittamalla varustamotoimintaa tukevaa tiedotustoimintaa.
Säätiön omaisuus koostui pitkään Helsingin Katajanokalla sijaitsevista liikehuoneistoista, jotka
siirtyivät ostajan hallintaan kauppahinnan maksamista vastaan marraskuussa 2018.
Sopimuksen mukaisen lisäkauppahinnan maksaminen jäi toteutumatta, sillä kauppakirjan
muutossopimuksen ehdot eivät täyttyneet sovitussa ajassa säätiöstä riippumattomista syistä.
Säätiö vahvisti varainhoidon periaatelinjauksen, jonka mukaan säätiö pitää kahden vuoden
käyttöpääomatarvetta vastaavat varat käteisvaroina ja sijoittaa muut varat huolellisesti tuottoa
tuottavalla tavalla. Varustamosäätiö sijoitti varat kilpailutuksen jälkeen ammattimaisten
varainhoitajien ylläpitämiin sijoitussalkkuihin.
Varustamosäätiö uudisti strategiansa vuosille 2019-2025 ja julkaisi sen verkkosivuillaan.
Strategian mukaisesti säätiön missio on kasvattaa toimintansa vaikuttavuutta yhteistyössä alan
toimijoiden kanssa ja lisätä tasaisesti merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoiminnan
tukemiseen käytettäviä varoja. Lisäksi säätiön tavoitteena on kasvattaa varustamoalan
vetovoimaa ja nostaa sen arvostusta.
Säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta toteutetaan siten, että apurahoja ja avustuksia myönnetään
mahdollisuuksien mukaan jakokelpoisesta tuotosta vähintään 50 % koulutus-, tutkimus- ja
tiedostustoimintaan. Vuonna 2019 säätiö vastaanotti yhdeksän hakemusta. Varustamosäätiö
toteutti vuonna 2019 tarkoitustaan myöntämällä apurahoja yhteensä 12 500,00 €, jotka jaettiin
seuraavasti:
1. Siv Lindholm; 500 € ammattikorkeakoulun opinnäytetyön valmisteluun.
2. Sea Focuksen järjestämän Intelligence Hunt 6 -tapahtuman osallistujatiimi;
2 000 € tunnustuspalkintona vaikuttavasta työstä (jaettiin vuoden 2020
puolella).
3. Omnipress Oy; 10 000 € Navigator-lehden julkaisutoiminnan tukemiseen
(jaettiin vuoden 2020 puolella).
Lisäksi Varustamosäätiö toteutti tarkoitustaan tilaamalla Gaia Consulting Oy:ltä selvityksen,
jossa vertailtiin yleisellä tasolla meriliikenteen tulevaisuuden käyttövoimia ja polttoaineita.
Selvityksessä kuvattiin tulevaisuuden päästövähennystavoitteita meriliikenteelle, niiden
saavuttamiseen tarvittavia uusia käyttövoimaratkaisuja ja uusien polttoaineiden tuomia riskejä
ja mahdollisuuksia. Selvityksen johtopäätökset julkaistiin säätiön verkkosivuilla vuoden 2020
puolella.
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Hallitus kokoontui toimintakaudella vuosikokouksineen seitsemän kertaa. Kokouksia pidettiin
Helsingissä, Turussa ja Pellingissä sekä kolme kertaa sähköpostitse.
Säätiön kotisivujen verkkotunnus on www.varustamosaatio.fi. Kotisivuilta löytyy informaatiota
säätiön yhteystietojen lisäksi sen taustasta, yleishyödyllisestä tarkoituksesta, strategiasta ja
säätiölle osoitettujen avustusten hakumenettely-, käsittely- ja myöntämispolitiikasta. Sivuilla
julkistetaan myös myönnetyt avustukset sekä mahdollisuuksien mukaan avustuksia saaneet
selvitykset ja raportit jne. Verkkosivuille lisättiin ohjeet apurahan saajille koskien apurahan
käytön raportointia säätiölle.
Säätiö päätti vuonna 2019 useista säätiön vaikuttavuutta ja näkyvyyttä koskevista toimista.
Säätiö teetti markkinointimateriaalia, joilla se osallistui Turun merenkulkumessuille 31.10.2019
ja Breaking waves -konferenssiin 21.11.2019. Lisäksi säätiö valmisteli muuta yhteistyö- ja
vaikuttavuustoimintaa, jota on tarkoitus laajentaa huomattavasti vuoden 2020 aikana. Säätiön
tavoitteena on strategiansa mukaisesti lisätä merenkulun koulutus-, tutkimus- ja
tiedotustoiminnan tukemiseen käytettäviä varoja vuonna 2020. Muilta osin säätiö jatkaa
tavanomaista toimintaansa ja toteuttaa tarkoitustaan muun muassa jakamalla apurahoja,
tukemalla tutkimustoimintaa ja tekemällä tiedotustoimintaa.
Säätiön taloudellinen tilanne on seuraava:
Tuotot
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 4 522,23 €.
Kulut
Toiminnan hallinnolliset kulut olivat 38 757,11 €, jotka sisältävät asiamiehen palkan 8 640 €.
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu toimintavuotena palkkioita.
Säätiön kirjanpidollinen kokonaisvarallisuus oli 3 047 243,36 €.
Tilikauden alijäämä oli -35 538,11 €.
Lähipiiritoimet:
Säätiön hallituksen jäsenelle, asianajaja Ulrika Larpesille maksettiin korvaus säätiön omistaman
liikehuoneiston myyntiä koskevasta oikeudellisesta neuvonnasta, jonka Larpes suoritti säätiön
toimeksiannon mukaisesti. Korvaus ja toimeksiantoon käytetty työmäärä oli tavanomainen,
kohtuullinen ja markkinahintaa vastaava.
Vuonna 2019 ei tehty muita säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläisten kanssa.

