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Vuonna 2008 perustettu Varustamosäätiö tukee merenkulun koulutus-, tutkimus- ja
tiedotustoimintaa sekä edistää varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksia. Säätiö
toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja, osallistumalla tutkimusprojekteihin ja
tukemalla varustamotoimintaan liittyvää yhteiskunnallista toimintaa.
Säätiön toiminta on painottunut tutkimukseen Suomen merenkulun tulevaisuudesta ja
hallitus on osallistunut aktiivisena tutkimustyön ohjaajana. PBI Research Institute
(PBI) suoritti säätiön tukemana tutkimusprojektin ”Merenkulun tulevaisuus Suomessa
ja 2015 ja eteenpäin” saatiin päätökseen tammikuussa 2013. Tutkimusprojektin
lopputuloksena oli viisi suositusta Suomen merenkulun kilpailukyvyn ja tehokkuuden
parantamiseksi. Keskeisin suositus tutkimusprojektia koskevassa raportissa oli, että
yhteistyötä ja yhdistymistä alan toimijoiden (logistiikkaklusteri) välillä on lisättävä
tiiviimmän yhteistyön saavuttamiseksi. Raportti ja aiheesta kertova dokumenttielokuva
julkaistiin 31.1.2013. Dokumenttifilmin tuotantoyhtiönä toimi Hallava Filmi Oy ja
tuottajana Toni Panula. Säätiön tuki Hallavafilmi Oy:lle (44.500,00 €) suoritettiin
vuoden 2013 alussa.
Vuonna 2013 raportin sisältämistä suosituksista PBI keskittyi Varustamosäätiön,
Merenkulun Säätiön ja Liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamassa projektissa
selvittämään rahtien ja alusliikenteen optimointia ja yhteistyömuotojen kehittämistä.
Yhteistyötä Merenkulun Säätiön kanssa pyritään tehostamaan tulevaisuudessa. Säätiön
tulevaisuus näyttää vuoden 2014 osalta hyvältä ja säätiö pyrkii lisäämään merkitystään
varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksien tukemisessa.
Hallituksen kokoonpano kertomusvuoden päättyessä oli seuraava:
Keijo Mehtonen, Thomas Franck, Jussi Mälkiä, Joakim Håkans, Christer Antson, Börje
Lassfolk ja Ulrika Larpes.
Säätiön omaisuuden hallintaan liittyvistä toimenpiteistä ja varainhoidon kehittämisestä
todettakoon, että säätiön omistamat liikehuoneistot ovat olleet vuokrattuina koko
toimintavuoden.
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Säätiön yleishyödyllistä tarkoitusta toteutetaan niin, että apurahoja myönnetään
mahdollisuuksien mukaan jakokelpoisesta tuotosta vähintään 50 % koulutus-,
tutkimus- ja tiedostustoimintaan.
Hallitus kokoontui toimintakaudella vuosikokouksineen neljä (4) kertaa.
Säätiö jakoi vuonna 2013 seuraavat apurahat ja avustukset, yhteensä 99.500,00 €;
1. Tutkimuskeskus Merikotkan koordinoiman CAFE –hankkeen
(Competitive Advantage by Safety) avustaminen. Apurahan summa on
20.000 € ja se jakautuu vuosille 2011-2013. Viimeinen erä, eli vuoden
2013 osalta summa oli 5000,00 €.
2. Stiftelsen för projektforskning; 30.000,00 €, (PBI), jolla saatettiin
päätökseen tutkimusprojekti ”Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015
ja eteenpäin”.
3. Hallavafilmi Oy:lle 44.500 € Merenkulun tulevaisuutta koskevan
projektin aiheesta kertova dokumenttielokuva.
4. Stiftelsen för projektforskning; 20.000,00 €. Merenkulun tulevaisuutta
koskevan selvityksen ns. II –vaihe, jossa keskitytään Väylä auki
tulevaisuuteen –raportin sisältämien suositusten (ensisijaisesti
suositukset 1) ja 5) toteuttamiseen.
Säätiön kotisivujen verkkotunnus on www.varustamosaatio.fi. Kotisivuilta löytyy
informaatiota säätiön yhteystietojen lisäksi sen taustasta, yleishyödyllisestä
tarkoituksesta ja säätiölle osoitettujen avustusten hakumenettely-, käsittely- ja
myöntämispolitiikasta. Sivuilla julkistetaan myös myönnetyt avustukset sekä
mahdollisuuksien mukaan avustuksia saaneet selvitykset ja raportit jne.
Tuotot
Sijoitustoiminnan tuotot olivat 182.917,11 €, josta suurin osa oli vuokratuottoja tiloista.
Kulut – hallintokulut
Yhtiövastikkeet olivat: 38.351,00 €. Kiinteistöjen korjauksia 35.370,07 €.
Toiminnan hallinnollisista kuluista mainittakoon muut hallintopalvelut/toimistokulut
20.994,16 €. Muihin hallintopalveluihin sisältyy asiamiehen palkkio 20.816,16 €,
alv 0 %.
Hallituksen jäsen Ulrika Larpes on toiminut sivutoimisena asiamiehenä, josta hänelle
maksettiin palkkiota 1.700 x 12, eli 20.400,00 €.
Muille hallituksen jäsenille ei ole maksettu toimintavuotena palkkioita.

3

Säätiön kokonaisvarallisuus on: 5.249.196,74 €. Tilikauden tulos: - 35.214,28 €.

