
 

Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen

Kuopion Seudun Hengityssäätiön tarkoitus on hengityssairauksien vastustaminen ja 
ennaltaehkäisy, sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun ja 
yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Säätiö toimii terveyden 
edistämiseksi.

Kansallinen Allergiaohjelma 2008 - 2018

Allergiaohjelman toteutuksesta vastaavat järjestöt eli Hengitysliitto ry, Allergia- ja Astmaliitto
ry ja Filha ry. Hengitysliitto ja Allergia- ja Astmaliitto vastaavat väestölle tiedottamisesta ja 
Filha ammattihenkilöstön koulutuksesta. Järjestöt perustivat vuonna 2011 Allergiaterveys.fi 
–sivuston ja paikkakunnalla järjestettävä kansalaistiedotus siirtyi vuodelle 2012.

Kuinka hoidan astmaani? -perehdytys

Säätiö järjesti toukokuussa yhteistyössä Kuopion terveyskeskuksen ja lääketehdas MSD:n 
kanssa tilaisuuden astmaa sairastaville henkilöille. Perehdytyksen tarkoituksena oli astman
omahoidon tukeminen. Tilaisuudessa luennoi keuhkosairauksien erikoislääkäri, 
astmahoitaja, apteekin astmahoitaja ja fysioterapeutti. Kohderyhmänä oli hiljattain astmaan
sairastuneet henkilöt tai sellaiset astmaatikot, joilla oli ongelmia astman hoitotasapainossa. 
Tilaisuuteen osallistui runsaat 100 henkilöä.

Älä osta hometaloa – tunnista riskirakenteet!

Säätiö järjesti maaliskuussa avoimen ja maksuttoman yleisötilaisuuden ”Alä osta 
hometaloa – tunnista riskirakenteet!” Tilaisuuden luennoitsijana oli Hengitysliiton ja Allergia-
ja Astmaliiton yhteisen korjausneuvontahankkeen asumisterveysasiantuntija Tapio 
Rokkonen. Tilaisuudessa kuulijoille kerrottiin seikkaperäisesti eri vuosikymmenten 
rakennusten tyypillisistä virheistä ja niiden korjaustavoista. Tilaisuuteen osallistui runsaat 
100 henkilöä.

Unihäiriöt kansansairauksina – uniapnean moderni hoito

Säätiö järjesti maaliskuussa avoimen yleisötilaisuuden, jossa luennoitsijana ja 
asiantuntijana oli dosentti LKT Henri Tuomilehto. Unella on kiistattomasti vaikutuksia 
terveydentilaamme. Nykyajan kiireinen elämänrytmi, kova työtahti sekä muuttuneet 
elintavat ovat merkittäviä tekijöitä uniapnean synnyssä ja unihäiriöt luokitellaan 
yleisyydeltään kansansairauksiksi. Tilaisuuteen osallistui runsaat 90 henkilöä.

Savuttomuus

Kaikissa säätiön toiminnoissa korostettiin savuttomuutta. Säätiön yhdessä 
Hengityssairauksien tutkimussäätiön kanssa omistamissa taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä 
on määräys savuttomuudesta ja asukkaiksi valittiin vain savuttomia hakijoita.

Säätiö oli aktiivisena toimijana pohjoissavolaisten järjestöjen yhteisissä 
savuttomuustapahtumissa, mm. Maailman Tervein kansa –tapahtumassa Kuopion 
satamatorilla toukokuussa ja useissa ”Hei, kuinka keuhkosi voivat?” 
mikrospirometripuhallutustilaisuuksissa. 

Epävarmuustekijät ja riskit



 

Säätiön hallituksen tehtävänä on ennakoida mahdolliset epävarmuustekijät ja riskit ja 
valvoa riskienhallintapolitiikkaa. Säätiö on todennut muutamia riskejä ja uhkia, joilla voi olla 
vaikutusta tulevaan toimintaan:

 Säätiön sijoitusomaisuus koostuu rahamarkkina-, osake ja kiinteistösijoituksista. 
Sijoitustoiminnan onnistumiseen vaikuttaa varainhoitajien ammattitaito ja 
maailmantalouden heilahtelut.

 Vanhimmat säätiön omistamat liike- ja asuinhuoneistot ovat valmistuneet 1960 –luvun
lopulla ja ne tulevat peruskorjausikään seuraavan kymmenen vuoden aikana. 
Peruskorjausinvestointien rahoitus pitää ottaa huomioon talous- ja 
rahoitussuunnittelussa.

Päätöksenteko

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus ja siihen kuuluu neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
Hallituksen kevätkokous pidettiin 25.5.2011 ja syyskokous 16.12.2011. 

Hallinto
Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja Seppo Koikkalainen. Säätiön sääntöjen mukaan Kuopion 
Seudun Hengitysyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on asemansa perusteella pysyvä 
säätiön hallituksen jäsen ja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Muut hallituksen 
jäsenet olivat asianajaja Hannu Palsola (vpj), aluejohtaja Tarja Tikkanen ja aluejohtaja Jari 
A. Väänänen. Varajäseninä olivat hallintoylihoitaja (eläkkeellä) Kirsti Dementjeff ja 
piiripäällikkö (eläkkeellä) Pertti Rinkinen. Säätiön asiamiehenä toimi Anna-Riitta Rissanen.

Jäsenyydet

Kuopion Seudun Hengityssäätiö oli Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.

Apurahat ja avustukset

Säätiön hallituksen hyväksymän apurahaohjelman mukaan apurahoja jaetaan joka toinen 
vuosi ja avustuksia voidaan myöntää joka vuosi. Vuosi 2011 ei ollut apurahojen jakovuosi.

Säätiö maksoi Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle 22.100 euron avustuksen 
käytettäväksi yhdistyksen jäsenten liikunta- ja harrastustoimintaan.

Kerttu ja Kalle Viikin rahasto

Kerttu ja Kalle Viikin nimikkorahasto kuluu kirjanpidollisesti Kuopion Seudun 
Hengityssäätiön yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on tukea lasten keuhkosairauksien 
hoitoa ja tutkimustyötä Pohjois-Savon maakunnassa. 

Rahaston sääntöjen mukaan rahastolla on oma hoitokunta, johon kuuluivat sijoitusjohtaja 
Leena Iivanainen (pj), yliopettaja TtT Pirkko Jokinen (asiamies), LT, dosentti Sami Remes 
ja LT, professori Hannu Tukiainen.

Rahaston sääntöjen mukaan rahasto jakaa apurahoja vähintään joka toinen vuosi. Vuonna 
2011 ei ollut apurahojen jakovuosi.



 

Tilintarkastajat

Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Ernst & Young Oy:n tilintarkastajat KHT Heikki Laitinen
ja KHT Johanna Heikkinen sekä varatilintarkastajina KHT Elina Laitinen ja KHT Pia 
Andersson.

Varallisuuden hoito

Varallisuuden hoitajat

Säätiö varallisuutta hoitivat hallituksen päätöksellä ja hallituksen määrittelemän 
sijoitusstrategian mukaisesti Handelsbanken Varainhoito, Säästöpankki Varainhoito 
28.2.2012 saakka ja 1.3.2011 alkaen Ålandsbanken Asset Management. 
Varainhoitosopimukset olivat täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksia.

Handelsbanken varainhoidon hoitaman salkun markkina-arvo verrattuna kirjanpitoarvoon 
oli 31.12.2011 tilanteessa 12.934,02 euroa suurempi, Ålandsbanken Asset Managementin 
salkun arvo 54.853,75 euroa pienempi ja Säästöpankki Optian hoitaman salkun arvo 
6.847,28 euroa pienempi.

Asunto-, liikehuoneisto- ja kiinteistöosakkeista koostuvan varallisuuden hoiti säätiön 
henkilökunta. 

Taulukko: varainhoitajien ja omassa hoidossa olevat varat 31.12.2011
 (kirjanpitoarvot)

Varallisuuden laji Varainhoitajien 
hoidossa

Omassa hoidossa Yhteensä

Rahamarkkinasijoitukset 1.622.705,76    334.508,46 1.957.214,22

Osakkeet osakerahastot 1.014.297,67        9.690,00 1.023.987,67

Asunnot, liikehuoneistot, 
kiinteistöt

             0,00 3.507.427,50 3.507.427,50

Yhteensä 2.637.003,43 3.851.625,96 6.488.629,39

Varainhoitajien hallussa olevien varojen tilinpäätöspäivän kurssi on 48.767 euroa 
kirjanpitoarvoa pienempi.

Taulukko: varallisuuden lajit, tavoiteallokaatio ja toteutunut allokaatio 31.12.2011



 

Varallisuuden laji Tavoite-
allokaatio

Toteutunut 
31.12.2011

Toteutunut 
allokaatio 
2011

Toteutunut 
31.12.2010

Toteutunut
allokaatio 
2010

Rahamarkkina-
sijoitukset

40 %
  
1.957.214,22 30 % 554.526,72 10 %

Osakkeet, 
osakerahastot

20 % 1.023.987,67 16 % 1.790.562,14 30 %

Asunnot, 
liikehuoneistot, 
kiinteistöt

40 % 3.507.427,50 54 % 3.555.427,50 60 %

Yhteensä 100 % 6.488.629,39 100 % 5.900.516,36 100 %

Säätiön sijoitusstrategia määrittelee, että pääoman reaaliarvo säilyy myös inflaatio-oloissa. 
Sijoituksille tavoiteltiin vähintään 5 %:n tuottoa kokonaisallokaatiolle, inflaatio-oletuksen 
ollessa 2 % (vähintään 3 %:n nettotuotto). 
Vuoden 2011 keskimääräinen inflaatio oli 3,4 prosenttia.

2011 % 2010 %
Sijoitustoiminnan ja 
varainhankinnan 
nettotuotot

266.665,62 4,11 441.999 7,5

Tilikauden tulos

Vuoden 2011 tilikauden tulos oli 126.627,58 euroa. 

Kuopion Seudun Hengityssäätiö

Kevätkokous 23.5.2012


