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Kuopion Seudun Hengityssäätiö sr:n
toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021

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 ja toimimalla muillakin tavoilla 
Säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

Säätiön hallinto

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi asianajaja Hannu Palsola. Muut hallituksen 
jäsenet olivat vuonna 2021 toimitusjohtaja Jari A. Väänänen (varapuheenjohtaja), 
erikoislääkäri Simo Kokko ja hallintonotaari Osmo Tirkkonen. Hallituksen varajäseninä 
olivat yliopettaja, TtT (eläkkeellä) Pirkko Jokinen ja professori Eija Lönnroos. Säätiön 
toimitusjohtajana toimi YTM, BBA Soile Kosunen.

Toimitusjohtaja osallistui Kuopion alueen kauppakamarin järjestämään HHJ-
koulutukseen.

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 18.5.2021 ja syyskokous 
17.12.2021. 

Yhteistyökumppanit

Säätiön keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry, 
Kuopion kansalaisopisto, Savon Sydänpiiri ry, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen 
sairaala, Savonia-ammattikorkeakoulu, THL sekä pohjoissavolaiset säätiöt/rahastot. 
Tapahtumatuotannossa ja vertaistoiminnan tukemisessa keskeisimmät yhteistyökumppanit 
ovat kolme ensimmäiseksi mainittua ja apuraha- ja tutkimustoiminnassa viisi jälkimmäistä.

Säätiö koordinoi vuonna 2020 käynnistettyä pohjoissavolaisten säätiöiden ja rahastojen 
yhteistyöverkostoa, jonka tavoitteena on yhteistyön tehostaminen alueen tutkimus- ja 
koulutusorganisaatioiden kanssa. Säätiöiden ja rahastojen yhteistyöverkosto kokoontui 
vuonna 2021 kolme kertaa: 12.4., 5.10. ja 1.11. Yhteistyöverkoston toimintaan osallistui 
aktiivisesti seitsemän alueen säätiötä/rahastoa, joiden toiminnan keskiössä on terveyden 
edistäminen. Huhtikuun ja marraskuun tapaamisissa oli mukana Itä-Suomen yliopiston 
edustajia ja marraskuun tapaamisessa myös Kuopion yliopistollisen sairaalan edustaja.

Vuonna 2021 käynnistettiin keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä alueen urheiluseurojen 
sekä yhdistysten kanssa ja tiivistettiin yhteistyötä Hengityssairauksien tutkimussäätiön 
kanssa.

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 koronatilanteen 
takia hybridiluentoina. Luennoista tuotettiin videotallenteet, jotka olivat katsottavissa 13 
vuorokautta julkaisupäivästä. Tilaisuuksien videotallenteita jälkeenpäin katsoneiden 
henkilöiden lukumäärää ei ole saatavilla. Yleisöluentosarjan hengitysterveysteemaan 
liittyvissä tilaisuuksissa luennoitsijoina esiintyi Säätiön rahoittamia tutkijoita seuraavasti:

23.2. Sisäilman kemialliset tekijät – mikä niihin vaikuttaa?
Marko Hyttinen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
Osallistujia yhteensä (paikan päällä + etänä): 13
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2.3. Lapsen mikrobialtistumisen yhteys astman kehitykseen
Heidi Nurmonen, tutkija, THL
Osallistujia yhteensä (paikan päällä + etänä): 8

26.10. Uni ja mielen hyvinvointi
Sari Kapanen, TtM, unihoitaja
Osallistujia yhteensä (paikan päällä + etänä): 67 

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

Myönnetyt avustukset

Säätiö myönsi Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry:lle 102.000 euron avustuksen. 
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.

Muita avustuksia ei myönnetty.

Myönnetyt apurahat ja tutkimustoiminta

Säätiön apurahahaku oli avoinna 1.–22.3. ja 6.–24.9. Hauista tiedotettiin Säätiön 
verkkosivuilla ja Twitter-tilillä sekä Aurora-tietokannassa ja sähköpostitse. Apurahojen 
hakuprosessit toteutettiin ensimmäistä kertaa Säätiön tarpeisiin luodussa sähköisessä 
apurahajärjestelmässä. Apurahahakemuksia vastaanotettiin yhteensä kaksikymmentäviisi 
kappaletta, joista kuusitoista oli väitöskirjatyöntekijöiden hakemuksia ja yhdeksän 
työryhmien hakemuksia. Esitykset myönnettävistä apurahoista valmisteltiin 
apurahatoimikunnassa, johon kuuluivat Simo Kokko, Pirkko Jokinen, Eija Lönnroos ja Soile 
Kosunen.

Säätiön hallitus myönsi apurahoja kevään haussa yhteensä 41.300 euroa ja syksyn haussa 
yhteensä 58.347 euroa. Apurahoja jaettiin neljälle yksittäiselle väitöskirjatutkijalle ja neljälle 
tutkimusryhmälle. Myönnetyt apurahat olivat:
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Ihantola Tuukka, nuorempi tutkija. Väitöskirjatutkimus/UEF, 6.000 euroa
Termoforeesiin perustuvan solualtistumislaitteiston käyttö biomassan poltossa syntyvien 
nanokokoisten pienhiukkasten terveysvaikutuksien tutkimisessa

Kaulamo Johanna, LL. Väitöskirjatutkimus/UEF, 15.000 euroa
Yskä iäkkäillä

Väisänen Antti, FM. Väitöskirjatutkimus/UEF, 11.500 euroa
Akrylaattipohjaisten 3D-tulostusaineiden inhalaatio- ja kuluttajariskit

Mussalo Laura, proviisori. Väitöskirjatutkimus/UEF, 8.000 euroa.
Nenän hajuepiteelin merkitys Alzheimerin taudissa – ilmansaasteiden portti aivoihin?

Arvonen Miika, LT, EL lastentaudit. Kuopion yliopistollinen sairaala / Tutkimusryhmä, 8.800 
euroa
Hengitysmekaniikkatutkimus
Säätiö on rahoittanut hanketta aiemmin vuosina 2015, 2017, 2018–19 ja 2020.
Lisäksi Kerttu ja Kalle Viikin rahasto on rahoittanut hanketta vuosina 2017 ja 2019.

Koskela Heikki, professori. Kuopion yliopistollinen sairaala / Tutkimusryhmä, 18.215 euroa
Mannitolin aiheuttaman yskävasteen viitearvot

Kirjavainen Pirkka, johtava tutkija. THL / Tutkimusryhmä, 21.132 euroa
Astmalta suojaavien varhaisiän bakteerialtistusten tunnistaminen

Leppänen Hanna, erikoistutkija. THL / Tutkimusryhmä, 11.000 euroa
Ilmanpuhdistimien toimivuuden testaaminen ilmanlaadun parantamisessa kosteus- ja 
homevauriokohteissa – hankkeen tulosten raportointi kv. tieteellisessä julkaisussa

Säätiö esittää tuloslaskelmassaan myönnetyt apurahat maksuperusteisesti. Tilikaudella 
1.1.–31.12.2021 Säätiö on maksanut apurahoja 59.515 euroa (edellinen tilikausi 82.500 
euroa).

Viestintä
Säätiön verkkosivuilla ja Twitter-tilillä julkaistiin apurahahakujen lisäksi tietoa 
yleisöluennoista, tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Lisäksi apurahojen saajat 
ovat esiintyneet erilaisissa luentotilaisuuksissa ja julkaisseet tieteellisiä julkaisuja ja 
lehtiartikkeleita.

Hengityssäätiön toiminnasta kerrottiin kuopiolaisen Oodia Media Oy:n julkaisussa 
https://www.oodia.fi/artikkelit/hengitysterveyden-asialla/.
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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.

Säätiön sijoitustoimintaa toteutettiin hallituksen hyväksymän ja 23.2.2021 päivitetyn 
Sijoituspolitiikkastrategian mukaisesti. Sijoitustoiminnan käytännön toimintaohje 
päivitettiin 10.2. ja vahvistettiin hallituksen kokouksessa 23.2.2021. 
                    
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. 
Handelsbankenin ilmoitettua 1.11.2021 päivätyllä tiedotteella konsernin Suomen 
toimintojensa myyntiaikeista päätettiin, että Säätiön hallitus seuraa aktiivisesti 
myyntiprosessin etenemistä ja ryhtyy Säätiön varainhoidon uudelleen järjestelyihin sen 
tullessa ajankohtaiseksi.

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 2021 keskimääräinen 
inflaatio oli 2,2 prosenttia (0,3 % vuonna 2020).

Asunto-omistukset

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

Siikaniemenkatu 8:n kaikki 54 huoneistoa olivat vuokralla ja vuoden aikana vapautuneet 
asunnot välitettiin uudelleen pääsääntöisesti 1–2 kk:n kuluttua niiden vapautuessa pois 
muuttaneelta vuokralaiselta.

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



Lähipiiritoimet

Säätiö myönsi lähipiiriinsä kuuluvalle Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry:lle 
102.000 euron avustuksen. Yhdistyksen toiminnan avustaminen varmistaa ja tukee Säätiön 
sääntöjen mukaisen toiminnan tarkoituksen toteuttamista. 

Säätiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettiin palkkana ja palkkioina 
yhteensä 108.660 euroa. Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten matkakulut 
päivärahoineen maksettiin verottajan hyväksymän käytännön mukaan.

Hallituksen jäsenille järjestettiin kesä- ja joulutapahtumat, joissa oli avec-
osallistumismahdollisuus. Niitä hallituksen jäseniä, jotka olivat estyneitä osallistumaan 
joulutapahtumaan, huomioitiin joulumuistamisella, jonka arvo oli tavanomainen. 

Tilintarkastuspalkkioita maksettiin yhteensä 2.580 euroa. 

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

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

Apurahansaajista prof. Heikki Koskela kuuluu Säätiön lähipiiriin hänen ollessa Säätiön 
erikoisrahaston (Kerttu ja Kalle Viikin rahasto) hoitokunnan jäsen. Heikki Koskela ei 
osallistunut millään tavalla Säätiön apurahojen päätöksentekoon tai päätöksenteon 
valmisteluun. Apurahapäätöstä tehtäessä hänen työryhmänsä hanke on arvioitu samojen 
kriteerien perustella kuin muidenkin apurahan hakijoiden hankkeet, eikä hänen 
hankettaan asetettu millään tavalla eri asemaan muiden hakijoiden hankkeiden kanssa.

Tietosuoja-asiat

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

Tilikauden tulos

Vuoden 2021 tilikauden tulos oli ylijäämäinen ollen 99.925,71 euroa. 

Säätiön omaisuuden tasearvo oli 8.674.920,42 euroa. Tästä Handelsbankenin hoidossa 
olevan sijoitusomaisuuden tasearvo oli 4.390.920,42 euroa.
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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. 

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.

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.

Viikin rahaston vuoden 2021 apurahahaku toteutettiin sähköisen apurahajärjestelmän 
kautta vastaavasti kuin Säätiön apurahahaku. Hakemuksia saatiin yksi kappale. 

Apuraha myönnettiin hoitokunnan päätöksellä seuraavasti:

Marko Tolonen, lehtori/Savonia-amk. Väitöskirjatyö/UEF, 12.000 euroa. 
Lapsen hengitysvaikeuksien tunnistaminen ja diagnostisen ajattelun oppiminen

Kerttu ja Kalle Viikin rahaston varat olivat 514.534,61 euroa.
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Tulevaisuuden näkymät

Koronaviruspandemia ei pitkittymisestään huolimatta ole aiheuttanut erityistoimenpiteitä 
Säätiön varainhoitoon eikä apurahatoimintaan, vaan Säätiön omavaraisuus on pysynyt 
vahvana, toiminta vakaana ja kehittämisedellytykset hyvinä. 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. 
Yhteistyöverkostoissa keskustellaan toiminnallisen yhteistyön toteuttamisesta sekä 
yhteishankkeiden rahoittamisesta.

Alkuvuodesta 2022 käynnistetyllä strategiatyöllä päivitetään Säätiön hallinto- ja 
apurahastrategia, mikä lisää osaltaan toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

17.5.2022
KUOPION SEUDUN HENGITYSSÄÄTIÖ SR
HALLITUS
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