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Terveyden edistämiseksi



Kuopion Seudun Hengityssäätiö sr:n
toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020

Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen

Kuopion Seudun Hengityssäätiö sr (”Säätiö”) perustettiin Kuopion Seudun 
Hengitysyhdistys ry:n syyskokouksessa 22.11.2005 ja rekisteröitiin 15.8.2006. Säätiö 
toimii terveyden edistämiseksi ja sen tarkoituksena on hengityssairauksien vastustaminen 
ja ennaltaehkäisy sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun ja 
yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan:

jakamalla apurahoja ja avustuksia sekä muulla tavalla edistämällä hengitys- ja 
keuhkosairauksien tutkimus- ja julkaisutoimintaa;
tukemalla hengitys- ja keuhkosairauksien ennaltaehkäisevää toimintaa ja hoitoa;
tukemalla ja toteuttamalla hengitys- ja keuhkosairaiden kuntoutusta;
ylläpitämällä yhteistyötä alan viranomaisiin ja yhteisöihin jatoimimalla muillakin tavoilla 
Säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

Säätiön hallinto

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi asianajaja Hannu Palsola. Muut hallituksen 
jäsenet olivat vuonna 2020 toimitusjohtaja Jari A. Väänänen (varapuheenjohtaja), 
erikoislääkäri Simo Kokko ja hallintonotaari Osmo Tirkkonen. Hallituksen varajäseninä 
olivat yliopettaja, TtT (eläkkeellä) Pirkko Jokinen ja Terveyden edistämisen professori 
Tiina Laatikainen. Säätiön toimitusjohtajana toimi varatuomari Tarja Tikkanen 1.1.-
31.1.2020 ja YTM, BBA Soile Kosunen 1.2.-31.12.2020.  

Säätiön tilintarkastaja oli KHT-Yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena KHT Soile 
Antikainen ja toisena KHT Elina Laitinen. 
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Päätöksenteko

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi 
kertaa. Hallituksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.5.2020 ja syyskokous 
15.12.2020.

Säätiön keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry, 
Kuopion kansalaisopisto, Savon Sydänpiiri ry, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen 
sairaala, Savonia-ammattikorkeakoulu ja THL. Tapahtumatuotannossa keskeisimmät 
yhteistyökumppanit ovat kolme ensimmäiseksi mainittua ja apuraha- ja 
tutkimustoiminnassa neljä jälkimmäistä.

Säätiö koordinoi pohjoissavolaisten säätiöiden ja rahastojen yhteistyöverkostoa, jonka 
tavoitteena on yhteistyön tehostaminen alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden 
kanssa. Säätiöiden ja rahastojen yhteistyöverkosto kokoontui 3.9.2020 ja 29.9.2020. 
Yhteistyöverkoston toimintaan osallistui kahdeksan alueen säätiötä/rahastoa, joiden 
toiminnan keskiössä on terveyden edistäminen.

Säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.
                      

Yleisötapahtumat

Säätiö järjesti yhteistyössä Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry:n, Kuopion kansalaisopiston 
ja Savon Sydänpiiri ry:n kanssa yleisöluentosarjan, jonka osiot toteutettiin koronatilanteesta 
riippuen joko lähi- ja/tai etäluentoina. Luentoja pystyi seuraamaan myös etäyhteydellä ja 
niistä tuotettiin videotallenteet, jotka olivat katsottavissa 13 vuorokautta julkaisupäivästä. 
Videotallenteita katsoneiden henkilöiden lukumäärää ei ole saatavilla. Yleisöluentosarjan 
hengitysterveyteen liittyvissä tilaisuuksissa luennoitsijoina esiintyi Säätiön rahoittamia 
tutkijoita seuraavasti:

24.3. Uniapnean diagnostiikan kehittäminen
Timo Leppänen, FT, yliopistotutkija
Osallistujia 17

14.4. Onko unettomuus kansantauti?
Henri Tuomilehto, unilääkäri
Osallistujia 41

Yhteistyökumppanit
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12.5. Rakennuksen kosteusongelmien vaikutus ihmisen keuhkosolukkoon
Maria-Elisa Nordberg, FM, nuorempi tutkija
Osallistujia 14

Yleisöluennot ovat keskeinen väylä, jonka kautta jaetaan tietoa Säätiön rahoittamasta 
tutkimustoiminnasta suurelle yleisölle, ja samalla luennot tarjoavat tutkijoille 
mahdollisuuden esitellä tutkimustaan käytännönläheisesti ja saada sille näkyvyyttä.

Lisäksi Säätiön rahoittamat tutkijat, erikoislääkäri Anne Lätti ja ylilääkäri Heikki Koskela 
luennoivat 17.12.2020 Itä-Suomen yliopiston ja KYSin etätiedekahvilassa, jonka teemana oli 
”Onko yskä oire vai sairaus?”

Myönnetyt avustukset

Säätiö myönsi Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry:lle 105.000 euron avustuksen, josta 
maksettiin 70.000 euroa kulutoteuman mukaisesti. Yhdistyksen kustannukset toteutuvat 
suunniteltua pienempänä koronaviruksen aiheuttaman toiminnan väliaikaisen supistumisen 
takia. Avustuksen turvin yhdistys tukee jäsentensä elämänlaadun parantamista ja 
tiedonsaantia mm. tiedotustoiminnan, paikallistoimikuntien tuen ja ohjauksen sekä 
vertaistoiminnan ja muiden jäsenpalveluiden järjestämisen kautta. Kuopion Seudun 
Hengitysyhdistys ry kuuluu Säätiön lähipiiriin.

Myönnetyt apurahat ja tutkimustoiminta

Säätiön apurahahaku oli avoinna 1.-25.3.2020, ja siitä tiedotettiin Säätiön verkkosivuilla ja 
Twitter-tilillä sekä Aurora-tietokannassa. Apurahahakemuksia vastaanotettiin yhteensä 
kaksikymmentä kappaletta, joista puolet kohdistui laajempiin tutkimusryhmiin. Esitys 
myönnettävistä apurahoista valmisteltiin apurahatoimikunnassa, johon kuuluivat Simo 
Kokko, Tiina Laatikainen, Pirkko Jokinen ja Soile Kosunen.

Säätiön hallitus myönsi apurahoja yhteensä 100.000 euroa kiinnittäen 
myöntöpäätöksissään huomiota vuoden painopisteeseen, joka oli uniapneaan liittyvä 
tutkimus ja uniapnean ehkäisy. Apurahoja jaettiin neljälle yksittäiselle väitöskirjatutkijalle ja 
kahdelle tutkimusryhmälle. Myönnetyt apurahat olivat:

Kalevo Laura, nuorempi tutkija, DI: Väitöskirjatutkimus/UEF, 10.000 euroa
Uniapnean diagnostiikka kotona helppokäyttöisellä elektrodipannalla
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Korkalainen Henri, nuorempi tutkija, FM: Väitöskirjatutkimus/UEF, 10.000 euroa
Tarkempaa ja potilaskohtaisempaa uniapnean diagnostiikkaa koneoppimisen ja 
laskennallisten menetelmien avulla
Säätiö on rahoittanut väitöskirjatutkimusta aiemmin v. 2018.

Nordberg Maria-Elisa, nuorempi tutkija: Väitöskirjatutkimus/UEF, 15.000 euroa
Kosteusvaurioituneen rakennuksen sisäympäristön mikrobiomin vaikutukset ihmisen 
ilmatiesolukossa
Säätiö on rahoittanut väitöskirjatutkimusta aiemmin v. 2017 ja 2019.

Ylä-Herttuala Salla, LK: Väitöskirjatutkimus/UEF, 15.000 euroa
Vaikean obstruktiivisen uniapnean multimodaalinen aivokuvantaminen kognitioltaan 
normaaleilla nuorilla ja keski-ikäisillä potilailla - uuden menetelmän kehittäminen 
Alzheimerin taudin varhaisten riskitekijöiden diagnosointiin

Maskulainen Paavo, FM, TKI-asiantuntija: Savonia-amk/Tutkimusryhmä, 20.000 euroa
Astmaa sairastavien potilaiden etämonitorointi COVID-19-epidemian aikana

Arvonen Miika, LT, EL lastentaudit: Kuopion yliopistollinen sairaala / Tutkimusryhmä
Hengitysmekaniikkatutkimus, 30.000 euroa
Säätiö on rahoittanut hanketta aiemmin vuosina 2015, 2017 ja 2018-19. Lisäksi Kerttu ja 
Kalle Viikin rahasto vuosina 2017 ja 2019.

Systemaattisen ja tietoturvallisen apurahaprosessin varmistamiseksi hankittiin FoxCode 
Plus Oy:ltä Säätiön tarpeisiin räätälöity sähköinen apurahajärjestelmä, joka on 
ensimmäistä kertaa käytössä vuoden 2021 apurahaprosessissa. Lisäksi otettiin käyttöön 
Visma Sign -allekirjoitusjärjestelmä turvallisen ja sujuvan allekirjoitusprosessin 
hoitamiseksi koronavirustilanteen vallitessa ja jatkuessa.

Viestintä

Säätiön verkkosivuja päivitettiin ja sille avattiin Twitter-tili, jonka kautta välitettiin tietoa 
apurahahauista, yleisöluennoista, tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. 
Säätiön verkkosivuilla jaettiin tietoa myös yhteistyökumppaneiden hengitysterveyteen 
liittyvistä ajankohtaisista uutisista. Lisäksi apurahojen saajat ovat esiintyneet erilaisissa 
luentotilaisuuksissa ja julkaisseet tieteellisiä julkaisuja ja lehtiartikkeleita.
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Varallisuudenhoito ja riskienhallinta
                      
Säätiön hallituksen tehtävänä on ennakoida mahdolliset epävarmuustekijät ja riskit ja 
valvoa riskienhallintapolitiikkaa. Säätiön omaisuus koostuu asunnoista ja muusta 
sijoitusomaisuudesta (arvopapereista).

Säätiön sijoitustoimintaa toteutettiin vahvistetun ja 4.3.2019 päivitetyn 
Sijoituspolitiikkastrategian mukaisesti. Sijoituspolitiikkaan ei tehty muutoksia kuluneen 
vuoden aikana. Sijoitustoiminnan käytännön toimintaohje päivitettiin hallituksen 
kokouksessa 16.4.2020. 
                    
Säätiön sijoitusomaisuutta hoiti hallituksen päätöksellä Handelsbankenin Varainhoito. 
Varainhoitosopimus oli täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus. Toimitusjohtaja oli 
säännöllisesti yhteydessä varainhoitaja Mikko Laitiseen. Varainhoitaja osallistui myös 
hallituksen kokouksiin tarvittaessa kertoen ajankohtaisista sijoitusasioista.

Taseen pysyvissä vastaavissa oleva sijoitusomaisuuden arvo on kirjattu alkuperäiseen 
hankintamenoonsa tai tilinpäätöshetken alempaan markkina-arvoon.  Vahvistetun 
Sijoituspolitiikan mukaan säätiön sijoituksille tavoitellaan vähintään inflaation ylittävää 
tuottoa eli reaaliarvon säilymistä pitkällä aikavälillä. Säätiön sijoitustoiminnan tarkoitus on 
lisäksi turvata säätiön toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus. Vuoden 2020 keskimääräinen 
inflaatio oli 0,3 prosenttia (1,0 % vuonna 2019).

Asunto-omistukset  
                   
Säätiön asuntoja koskevan strategian mukainen tavoite on asunto-omistusten 
keskittäminen kokonaan Siikaniemenkatu 8:aan viimeistään vuokralaisten muuttaessa 
pois muista Säätiön omistuksessa olevista asunnoista As. Oy Luistelijantie 11:ssä.

Säätiö myi yhden asunto-osakkeen, Luistelijantie 11 A 5 sen vapauduttua pitkäaikaiselta 
vuokralaiselta. Myynnistä kirjautui Säätiön tuloslaskelmaan yhteensä 14.000 euron 
kirjanpidollinen tappio.

Koronarajoituksista johtuen Siikaniemenkatu 8 asukkaille ei järjestetty asukasiltaa, vaan 
isännöitsijä ja toimitusjohtaja kävivät talolla tarpeen mukaan asukaspalautteen 
perusteella ja korjaustarpeiden kartoituskäynneillä.
                                                       



Lähipiiritoimet 
                
Säätiö myönsi lähipiiriin kuuluvalle Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry:lle 
105.000 euron avustuksen, joka maksettiin 70.000 euron suuruisena kulutoteuman 
mukaisesti. Yhdistyksen toiminnan avustaminen varmistaa ja tukee Säätiön sääntöjen 
mukaisen toiminnan tarkoituksen toteuttamista. 

Säätiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettiin palkkana ja palkkioina 
yhteensä 109.618 euroa. Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten matkakulut 
päivärahoineen maksettiin verottajan hyväksymän käytännön mukaan.

Hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa huomioitiin joulumuistamisella, jonka arvo oli 
tavanomainen. 

Tilintarkastuspalkkioita maksettiin yhteensä 2.505 euroa. 

Säätiön tiedossa ei ole muita toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten eikä tilintarkastajien 
kanssa tehtyjä taloudellisia toimia.  

Säätiön tiedossa ei ole, että apurahan saajissa tai Säätiön vuokralaisissa olisi ollut lähipiiriin 
kuuluvia henkilöitä. 

Tietosuoja-asiat

Säätiöllä on kirjallinen GDPR-ohjeistus. Säätiössä noudatetaan tietolain edellyttämiä 
toimenpiteitä.

Tilikauden tulos
                    
Vuoden 2020 tilikauden tulos oli ylijäämäinen ollen 66.464,51 euroa. 

Säätiön omaisuuden tasearvo oli 9.198.549 euroa. Tästä Handelsbankenin hoidossa olevan 
sijoitusomaisuuden tasearvo oli 4.290.776 euroa.

Säätiö omistaa kokonaisuudessaan As. Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8:n osakekannan. 
Asunto-osakeyhtiön kaikki vastiketulot tulevat Säätiöltä, eikä Asunto-osakeyhtiöllä ja 
Säätiöllä ole keskinäisiä saamisia tai velkoja. Lisäksi Asunto Oy. Kuopion Siikaniemenkatu 8 
on täysin velaton. Tästä syystä konsernitilinpäätöksen laatiminen ei ole tarpeellista. 
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Kerttu ja Kalle Viikin rahasto

Säätiöllä on erikoisrahasto, joka on nimeltään Kerttu ja Kalle Viikin rahasto. Se on 
perustettu Kalle Viik -nimisen henkilön testamentin nojalla vuonna 1990. Rahaston 
tarkoituksena on tukea lasten keuhkosairauksien hoito- ja tutkimustyötä sekä 
hengitysterveyden edistämistä jakamalla apurahoja ja avustuksia Pohjois-Savon alueella 
toimiville lahjakkaille tutkijoille. Rahasto voi tukea hoitotyötä myös lahjoituksin. Rahasto 
jakaa sääntöjensä mukaan apurahoja vähintään joka toinen vuosi. Vuonna 2020 apurahoja 
ei jaettu.

Rahastolla on oma hoitokunta, joka vastaa rahaston toiminnasta ja varallisuudesta. 
Hoitokunnan puheenjohtajana toimii Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Palsola ja 
varapuheenjohtajana sekä sihteerinä Säätiön toimitusjohtaja Soile Kosunen. Muut jäsenet 
ovat apulaisprofessori, kliininen opettaja Eija Piippo-Savolainen Itä-Suomen yliopistosta ja 
professori, ylilääkäri Heikki Koskela Itä-Suomen yliopistosta/Kuopion yliopistollisesta 
sairaalasta.

Kerttu ja Kalle Viikin rahaston varat olivat 522.470 euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Koronaviruspandemia ei pitkittymisestään huolimatta ole aiheuttanut erityistoimenpiteitä 
Säätiön varainhoitoon eikä apurahatoimintaan, vaan Säätiön omavaraisuus on pysynyt 
vahvana ja toiminta vakaana. Koska koronaviruksen yhteys hengitysterveyteen on 
keskeistä, lisääntyy myös Säätiön apurahatutkijoiden tekemän tutkimuksen merkittävyys 
ja vaikuttavuus. Säätiön tavoitteena onkin vaikuttavuuden lisääminen niin 
apurahatoiminnan kuin yhteistyöverkostojensa vahvistamisen välityksellä. 

KUOPION SEUDUN HENGITYSSÄÄTIÖ SR
HALLITUS
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