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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
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 
myytiin loppuvuodesta 2018. Säätiö noudattaa varainhoidossaan periaatelinjausta, jonka 
mukaan säätiö pitää kahden vuoden käyttöpääomatarvetta vastaavat varat käteisvaroina ja 
sijoittaa muut varat huolellisesti tuottoa tuottavalla tavalla. Varustamosäätiön varat on sijoitettu 
ammattimaisten varainhoitajien ylläpitämiin sijoitussalkkuihin. 
 
Säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta toteutetaan siten, että apurahoja ja avustuksia myönnetään 
mahdollisuuksien mukaan jakokelpoisesta tuotosta vähintään 50 % koulutus-, tutkimus- ja 
tiedostustoimintaan. Varustamosäätiö on lisännyt strategiansa mukaisesti merenkulun 
koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoiminnan tukemiseen käytettäviä varoja vuonna 2020. 
 
Vuonna 2020 säätiö vastaanotti kymmenen hakemusta. Varustamosäätiö myönsi vuonna 2020 
apurahoja yhteensä 64 000,00 €, jotka jaettiin ja maksettiin seuraavasti:  
 

1. Maritime Business and Policy -tutkimusryhmä; 30 000 € vuosille 2020 ja 2021 
merenkulkua koskevan tutkimuksen tukemista varten (vuonna 2020 
maksettiin ensimmäinen erä 15 000 €); 

2. Aboa Mare Oy; 9 000 € On board management skills training -kurssin 
toteutuksen suunnittelua varten; 

3. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunta; 15 000 € vuosille 2020–
2022 merioikeuden tohtorikoulutettavan palkkaamiseksi (vuonna 2020 
maksettiin ensimmäinen erä 5 000 €); 

4. Navigator-lehti; 10 000 € merenkulkua käsittelevän verkkolehden julkaisun  
tukemista varten. 

 
Hallitus kokoontui toimintakaudella vuosikokouksineen neljä kertaa. Kokouksia pidettiin kolme 
kertaa Teams-videokokouksena ja kerran Helsingissä.  

 
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.  
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Säätiö päätti vuonna 2020 useista säätiön vaikuttavuutta ja näkyvyyttä koskevista toimista. 
Varustamosäätiö uudisti verkkosivunsa sekä tapasi Merenkulun säätiön edustajia 
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi. Säätiöiden ja rahastojen Aurora-tietokantaan ja 
Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL-tietokantaan lisättiin tiedot Varustamosäätiön 
myöntämistä ja haettavina olevista apurahoista. Säätiön vaikuttamistyötä hankaloitti 
maailmanlaajuinen koronapandemia, jonka vuoksi säätiö ei päässyt osallistumaan Sjöfartens 
dag -tapahtumaan tai järjestämään säätiön vaikuttavuutta lisääviä yhteistyötapahtumia.  
 
Säätiön tavoitteena on strategiansa mukaisesti lisätä merenkulun koulutus-, tutkimus- ja 
tiedotustoiminnan tukemiseen käytettäviä varoja vuonna 2021. 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 60 544,40 €. 
  
Kulut 
 
Toiminnan hallinnolliset kulut olivat 32 957,18 €, jotka sisältävät asiamiehen palkan 8 640 €. 
Sijoitustoiminnan kulut olivat 35 173,35 €. 
 
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu toimintavuotena palkkioita. 
 
Säätiön kirjanpidollinen kokonaisvarallisuus oli 2 993 376,74 €.  
 
Tilikauden alijäämä oli -48 587,13 €. 
 
Lähipiiritoimet: 
 
Vuonna 2020 ei tehty säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläisten kanssa. 
 
 
 
Turussa 24.3.2021 


