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1 Johdanto
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö sr (Y-tunnus 2821061-6) on perustettu
vuonna 2016. Perustajana toimi Siun sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (jäljempänä Siun sote) valtuusto. Siun säätiö rekisteröitiin Säätiörekisteriin 21.4.2017.
Siun säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Siun soten perustajakuntien (Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu,
Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo) alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön ammattiosaamista sekä sen toimintaan liittyvien
tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää alueen väestön terveyttä ja
hyvinvointia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Siun säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja ja tukee säätiön tarkoituksenmukaista toimintaa muilla tavoilla. Osana toimintaansa säätiö hallinnoi Maire Jokisen rahastoa, jonka tarkoituksena on terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen Siun sotessa. Siun säätiö ottaa vastaa kaikensuuruisia
lahjoituksia.
Tässä toimintakertomuksessa kuvataan Siun säätiön toimintaa, taloutta ja miten säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi vuonna 2019. Toimintakertomuksessa raportoidaan säätiön saamat lahjoitukset,
myönnetyt apurahat ja avustukset sekä tiedot hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja säätiön tekemät lähipiiritoimet. Lisäksi esitetään arvio säätiön todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

2 Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus sekä taloudellinen tilanne
Siun säätiön varat vuonna 2019 koostuivat peruspääomasta, Maire Jokisen rahaston varoista ja yleisrahaston
varoista. Säätiön toimintatulot muodostuivat yleisrahastoon tehdyistä lahjoituksista ja korko- ja muista tuloista sekä Maire Jokisen rahaston korko- ja muista tuloista. Maire Jokisen rahaston tilanne on kuvattu luvussa 2.1 ja lahjoitustuotot on kuvattu luvussa 2.2.
Säätiön toimintamenot muodostuivat säätiön jakamista apurahoista ja avustuksista ja säätiön toiminnan ylläpitämiseen liittyvistä hallinnollisista kuluista. Hallinnolliset kulut on kuvattu luvussa 2.3.
Itä-Suomen poliisilaitos myönsi Siun säätiölle rahankeräysluvan 16.5.2019. Rahankeräyslupa (RA/2019/445)
on voimassa Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella keräyksen toimeenpanoaikana 1.6.2019 – 31.5.2020.
Vuonna 2019 säätiö vetosi yleisöön tiedottamalla lahjoitusmahdollisuudesta säätiön internetsivulla.
Vuonna 2019 Siun säätiö toteutti tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja avustuksia sekä Maire Jokisen rahastosta että yleisrahastosta. Edellisen rahankeräysluvan voimassaoloaikana 1.6.2018-31.5.2019 kertynyt keräystuotto jaettiin Siun soten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille avustushaussa syksyllä 2019.
Lisäksi säätiö jakoi avustuksia Siun soten yksiköille. Maire Jokisen rahastosta myönnetyt apurahat on kuvattu
luvussa 10.2.1 ja yleisrahastosta jaetut avustukset ja apurahat on kuvattu luvussa 10.2.2.
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2.1 Maire Jokisen rahasto
Maire Jokisen rahasto on testamenttirahasto, jonka tarkoituksena on terveystieteellisen tutkimustyön tukeminen Siun sotessa. Terveystieteellinen tutkimus sisältää tässä yhteydessä lääketieteen, hoitotieteen, psykologian ja muiden terveystieteiden tutkimuksen. Rahastosta jaetaan apurahoja vähintään väitöskirjatasoiseen
terveystieteelliseen tutkimukseen. Säätiö järjestää apurahahaun 1-2 kertaa vuodessa. Hakuun voivat osallistua terveystieteellistä tutkimusta tekevät henkilöt, joilla on palvelussuhde Siun sotessa.
Nordea-pankki hoitaa Maire Jokisen rahastoa täyden valtakirjan salkunhoitopalveluna. Ajanjaksolla 1.1.2019
– 31.12.2019 rahaston markkina-arvo kasvoi 38 994 €. Rahaston tulos oli 53 994 €. Markkina-arvon kehitys
on kuvattu taulukossa 1.
Taulukko 1. Maire Jokisen rahaston markkina-arvon kehitys vuonna 2019.
Raportointiajankohta
Markkina-arvo
Sijoitukset
Käteisvarat
(kk viimeinen pvä)
(sijoitukset ja käteisvarat)
Tammikuu 2019
499 485 €
Helmikuu 2019
506 460 €
Maaliskuu 2019
511 655 €
Huhtikuu 2019
518 015 €
Toukokuu 2019
510 012 €
Kesäkuu 2019
506 194 €
Heinäkuu 2019
512 379 €
Elokuu 2019
513 885 €
Syyskuu 2019
516 470 €
Lokakuu 2019
517 198 €
Marraskuu 2019
521 113 €
Joulukuu 2019
522 691 €
* Ajalla 1.6.2019 - 30.6.2019 nostot yhteensä 15 000 €.

491 053 €
498 673 €
507 329 €
513 696 €
503 765 €
499 756 €
506 058 €
507 571 €
510 914 €
511 650 €
514 757 €
513 508 €

8 432 €
7 787 €
4 325 €
4 319 €
6 247 €
6 438 €
6 321 €
6 314 €
5 556 €
5 548 €
6 356 €
9 183 €

Markkina-arvon
muutos
15 788 €
6 975 €
5 194 €
6 360 €
-8 003 €
-3 818 €
6 186 €
1 506 €
2 585 €
728 €
3 915 €
1 578 €

2.2 Yleisrahasto
Yleisrahaston varat koostuvat Siun säätiölle lahjoitetuista varoista sekä ennen säätiön perustamista PohjoisKarjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle (PKSSK) sen toiminnan aikana lahjoitetuista varoista. PKSSK:n lahjoitusvarat siirrettiin säätiön hallinnoitavaksi vuonna 2017.
Yleisrahaston tarkoituksena on kohdentaa säätiölle lahjoitettuja varoja lahjoittajan tarkoituksen mukaisesti.
Rahastolla toteutetaan säätiön tavoitteita jakamalla avustuksia ja apurahoja. Lahjoitusvarat ohjataan yleisrahaston sisällä eri kustannuspaikoille lahjoittajan tarkoituksen mukaisesti. Osa yleisrahaston lahjoitusvaroista
on lahjoittajan tarkoituksen mukaisesti tarkoitettu käytettäväksi vain jonkin tietyn yksikön hyväksi Siun
sotessa.
Siun säätiö sai vuoden 2019 aikana lahjoitusvaroja yhteensä 27 695 €. Näistä Siun soten yksiköille kohdistettuja lahjoituksia oli 27 345 € ja rahakeräystilille tulleita lahjoituksia oli 350 €. Lahjoittajat, lahjoitussummat,
lahjoitusten tarkoitukset ja kohteet on kuvattu taulukossa 2. Mikäli lahjoittaja antanut luvan nimen julkaisemiseen säätiön toimintakertomuksessa, lahjoittajan nimi on esitetty taulukossa.
3

Taulukko 2. Lahjoitukset vuonna 2019.
Lahjoittaja
Lahjoitus (€)
Lahjoittaja

Lahjoituksen tarkoitus

800,00 € Nuorten virkistystoiminta ja
viihtyvyyden lisääminen

Siun soten yksikkö /
kustannuspaikka
Nuorisopsykiatria

Lahjoittaja
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

1 000,00 € Lastenkeskuksen hyväksi
600,00 € Lasten virkistystoiminta ja
viihtyvyyden lisääminen

Lastenkeskus
Lastenkeskus

Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys Juuan osasto

1 835,00 € Sydäniskurin hankinta

Juuan kotihoito

Lahjoittaja
Lahjoittaja
Säästöpankki Optia
Lastenklinikoiden Kummit ry

830,00 €
100,00 €
3 000,00 €
1 910,00 €

Honkalampikeskus
Koivupihan hoivakoti
Turvakoti
Nuorisopsykiatria

Honkalampikeskuksen hyväksi
Vanhusten virkistystoiminta
Lastensuojelutyö
Nuorisopsykiatrian klinikan
hyväksi

Sanomalehti Karjalainen Oy
Lahjoittaja

640,00 € Lastenkeskuksen hyväksi
70,00 € Lasten ja nuorten liikunta- ja
harrastusvälineiden hankinta

Lastenkeskus
Lapsiperheiden palvelut,
Eteläinen alue (Kiteen ja
Rääkkylän palvelut)

Useita yksityisiä lahjoittajia,
Vauvaperheyksikön 20-vuotisjuhla

1 385,00 € Vauvaperheyksikön toiminnan
kehittäminen

Vauvaperheyksikkö (Lasten psykiatria)

Suomen Viihde- ja Kulttuuriseura ry

1 670,00 € Kipupumpun hankinta

Outokummun kotihoito

Lions Club Liperi, Lions Club
Liperi Leonilla, Ylämyllyn Apteekki, Liperin Ykkös Apteekki ja Hautauspalvelu J.
Kähkönen Oy Liperi

2 500,00 € Kipupumpun hankinta

Liperin terveyskeskussairaala

Lions Club Joensuu, Justiina

600,00 € Hyvän mielen tuottaminen
Honkalampikeskuksen koulun
oppilaille

Autoväri Keijo Hirvonen Oy

2 000,00 € Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja virkistyksen tukeminen

Lastenkeskus

JPH-Maanrakennus Oy
BLC Turva Oy
Mönnin Veto ry

850,00 € Lastenkeskuksen hyväksi
1 500,00 € Lastenkeskuksen hyväksi
5 000,00 € Syöpälasten virkistystoiminta
ja viihtyvyyden lisääminen

Lastenkeskus
Lastenkeskus
Lastenkeskus

Lahjoittaja
Lahjoittaja
Useita lahjoittajia

55,00 € Lastenkeskuksen hyväksi
1 000,00 € Lastenkeskuksen hyväksi
350,00 € Käyttö säätiön tarkoituksen
mukaisesti

Lastenkeskus
Lastenkeskus
Keräystili, lasten ja
nuorten sairaanhoito

Yhteensä

Honkalampikeskuksen
koulu (Honkalampikeskus)

27 695,00 €
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2.3 Hallinnollisen toiminnan kulut
Siun säätiön hallinnollisen toiminnan kulut muodostuivat kokouspalkkioista ja matkakorvauksista, tilintarkastus- ja kirjanpitokuluista sekä Patentti- ja rekisterihallituksen, Poliisin ja Nordea-pankin palvelumaksuista.
Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä sekä tavanomainen korvaus matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Vuonna 2019 kokouspalkkio oli 160,00 € /
kokous, mikä vastasi Siun soten konsernissa käytössä ollutta kokouspalkkiota. Sähköpostikokouksista ei maksettu palkkiota. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot ja matkakorvaukset on kuvattu taulukossa
3.
Taulukko 3. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuonna 2019.
Kululaji / korvauksen syy
Korvauksen saaja(t)
Korvaus (€)
Kokouspalkkiot
Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja
2 640,00 €
Matkakorvaukset, kokouksiin liittyvät

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

563,30 €

Siun säätiön hallinnollisen toiminnan kulut vuonna 2019 olivat 9 945,20 €. Kulujen kattamiseksi säätiö peri
vuonna 2019 saaduista lahjoituksista, pois lukien rahankeräystuotot, 3,0 % hallinnollista maksua, jotka se
käytti hallinnollisten kulujen kattamiseen. Säätiö ei kuitenkaan pystynyt itse vastaamaan kaikista kuluista.
Siun sote korvasi säätiölle hallinnollisista kuluista 9 124,85 €. Korvausjärjestelyn perusteena on muun muassa se, että suurin osa säätiön lahjoitusvaroista on lahjoittajien tarkoituksen mukaisesti kohdennettu Siun
soten yksiköiden käyttöön. Lisäksi konserniohjaus sitoo säätiötä noudattamaan konsernissa käytössä olevia
palkkionmaksuperiaatteita.

3 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Siun säätiön toiminnasta voidaan nostaa esiin strategisia, taloudellisia ja toiminnallisia riskejä. Strategisista
riskeistä merkittävin on pienet lahjoitustulot. Säätiö perii uusista rahalahjoituksista 3,0 % hallinnollista maksua, jota käytetään säätiöhallinnosta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Hallinnolliset kulut ovat kuitenkin
suuret suhteessa lahjoitustuloihin, eikä lahjoitustuloista perittävä hallinnollinen maksu nykyisellään riitä
hallinnollisten kulujen kattamiseen. Vuonna 2019 hallinnolliset kulut olivat noin kolmasosa lahjoitustuloista.
Ellei lahjoitustuloja saada enemmän tai hallinnollisia kuluja saada huomattavasti pienemmiksi, säätiön toiminta voi vaarantua ja toimintaa saatetaan joutua järjestelemään uudelleen.
Siun sote on vuodesta 2018 maksanut suurimman osan säätiön hallinnollisista kuluista. Järjestelyn jatkumisesta tulevina vuosina ei kuitenkaan ole varmuutta.
Edellä kuvattua strategista riskiä voidaan pitää myös taloudellisena riskinä. Muita taloudellisia riskejä voidaan nähdä liittyvän myös säätiölle keskeisen Maire Jokisen rahastosalkun sijoitustoimintaan. Vaikka rahastosalkku on sijoitusprofiililtaan maltillinen ja Nordea hoitaa salkkua rahaston säännöissä määritellyn suunnitelman mukaisesti ja sijoittamiseen liittyvät riskit on otettu keskimääräistä paremmin huomioon, liittyy sijoitustoimintaan aina riskejä.
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Säätiön toiminnallisiin riskeihin kuuluvat säätiön asiamiehen estyminen tehtävän hoitoon ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit. Asiamiehen estymiseen tehtävänhoitoon ei ole varauduttu, mutta tietojärjestelmien toiminnan tueksi säätiöllä on käytössään samat tukipalvelut kuin Siun sotella. Toiminnallisiin riskeihin voidaan
lukea myös yhteiskunnalliset muutokset, joiden seuraaminen oleellista. Muutoksiin tulisi voida varautua
riittävän hyvissä ajoin. Esimerkiksi valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisista vaikutuksista säätiön toimintaan ole vielä tietoa.

4 Taloudelliset tunnusluvut
Siun säätiön vuoden 2019 tilikauden kokonaistulos oli -1,89 € tappiollinen. Tulos kirjattiin säätiön omaan
pääomaan.

5 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Siun säätiöllä ei ole olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

6 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Säätiön hallinnollisen toiminnan kulut suhteessa toimintatuottoihin ovat olleet merkittävän suuret koko säätiön toiminnan ajan. Vuonna 2020 hallinnollisen toiminnan kulujen on ennakoitu olevan vuoden 2019 tasolla.
Kulut muodostuvat kokouspalkkioista ja matkakorvauksista, tilintarkastus- ja kirjanpitokuluista sekä Patenttija rekisterihallituksen, Poliisin ja Nordea-pankin palvelumaksuista. Koska lahjoitustuottoja on vähän, säätiön
lahjoituksista perimät hallinnolliset maksut eivät riitä hallinnollisen toiminnan kulujen kattamiseen. Siun sote
on vuodesta 2018 lähtien maksanut suurimman osan säätiön hallinnollisen toiminnan kuluista.
Vuosi 2020 on säätiön neljäs toimintavuosi ja nykyisen hallituksen viimeinen toimintavuosi. Ennen toimintavuoden 2020 päättymistä säätiön toimintamahdollisuuksia ja -edellytyksiä on tarkasteltava huolellisesti. On
selvitettävä, voidaanko hallinnollisen toiminnan kuluja vähentää ja miten säätiön hallinto ja toiminnan edellyttämät palvelut voidaan järjestää jatkossa. Mahdollisesti edessä oleviin toiminnan uudelleen järjestelyihin
ja sääntömuutoksiin tarvitaan myös säätiön perustajan, Siun soten yhtymävaltuuston päätös.
Yksityisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset mahdollistavat säätiön toimintaa. Lahjoitustulojen lisäämiseksi säätiötä on tehtävä entistä tunnetummaksi ja vedottava yleisöön entistä aktiivisemmin.
Siun säätiö hakee uuden rahankeräysluvan keväällä 2020. Maaliskuussa 2020 voimaantulevan uuden rahankeräyslain myös rahankeräyslupa haetaan toistaiseksi voimassaolevana. Lupa mahdollistaa aktiivisen yleisöön vetoamisen lahjoitusten tekemiseksi.
Säätiön roolia Siun soten alueen väestön terveyden edistäjänä voidaan pitää tärkeänä. Toiminnallaan säätiö
tukee alueen väestön terveyden edistämistä sekä suoraan että välillisesti. Säätiön jakamilla avustuksilla ja
apurahoilla voidaan tukea terveyden ja hyvinvoinnin alojen tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä. Säätiön
hallinnoima Maire Jokisen rahasto mahdollistaa apurahojen jakamisen Siun sotessa tehtävään terveystieteelliseen tutkimukseen useiden vuosian ajan.
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Toimintavuoden 2020 tavoitteita ovat varainkeruun ja apurahatoiminnan tehostaminen, talouden vakauttaminen ja säätiön tunnetuksi tekeminen. Varainkeruuta pyritään tehostamaan lisäämällä viestintää ja vetoamalla yleisöön rahankeräysluvan sallimissa rajoissa. Siun soten Viestintä-yksikön tuki ja verkostot ovatkin
merkittäviä säätiön viestinnän edistämisessä ja sen myötä säätiön tunnuttavuuden lisäämisessä. Osana talouden vakauttamista keskeistä on säätiön sijoituspolitiikan tarkastelu ja mahdollisten uusien sijoitusten tekeminen.

7 Lähipiiritoimet
Säätiölain (487/2015) mukaisesti kaikki säätiöt raportoivat toimintakertomuksessaan mahdollisista lähipiirin
kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Siun säätiön lähipiiri on määritelty lähipiiriohjeessa (Liite 1). Säätiön tavanomaiset ja epätavanomaiset lähipiiritoimet on kuvattu taulukossa 4.
Apurahojen ja avustusten myöntämisen yhteydessä säätiö kysyi apurahojen ja avustusten saajilta erillistä
lomaketta käyttäen, kuuluiko henkilö tai yhteisö säätiön lähipiiriin ja miten.
Kokouspalkkioita maksettiin hallituksen jäsenille yhteensä 2 640,00 €. Yksi kokouksista ei ollut päätösvaltainen (kts. luku 9). Tästä kokouksesta maksettiin kokoukseen osallistuneille hallituksen jäsenille kokouspalkkioita yhteensä 560 €. Sähköpostikokouksista ei maksettu kokouspalkkioita. Säätiöllä ei ole tiedossa muita
lähipiiritoimia.
Taulukko 4. Lähipiiritoimet vuonna 2019.
Lähipiirisuhde
Tavanomaiset lähi- Hallituksen jäsenet
piiritoimet

Epätavanomaiset
lähipiiritoimet

Lähipiiritoimi
Kokouspalkkiot

Korvaus (€)
2 640,00 €

Säätiön tilintarkastaja
Leena Surakka, hallituksen jäsen
Juha Mustonen toimii Leena
Surakan väitöskirjatutkimuksen
ohjaajana

Palkkio
Maire Jokisen rahaston apuraha

1 364,00 €
3 000,00 €

Siun soten toimintayksiköt (kts.
taulukko 7)

Avustukset

20 993,11 €

Siun sote (kts. luku 2.2. Hallinnollisen toiminnan kulut)

Hallinnollisen toiminnan kulujen korvaaminen säätiölle

9 124,85€

8 Selvitys oman pääoman riittävyydestä
Siun säätiön pääoman jäljellä olo perustuu taseeseen. Oman pääoman muutokset on esitetty tilinpäätöksen
liitetiedoissa.
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9 Säätiön hallinto ja tilintarkastaja
Siun säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen toimintakausi on neljä vuotta. Vuonna 2019
säätiön hallituksessa Siun soten luottamushenkilöjäseninä olivat Marko Koskinen (Kitee), Birgitta Muukkonen
(Kitee), Minna Varis (Polvijärvi) ja Anna Vauhkonen (Heinävesi) ja Matti Väistö (Joensuu). Siun soten viranhaltijajäseninä hallituksessa olivat laskentapäällikkö Janne Kastinen, toimialuejohtaja Leena Korhonen ja palvelupäällikkö, ylilääkäri Juha Mustonen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Väistö ja varapuheenjohtajana Leena Korhonen.
Vuonna 2019 hallitus kokoontui kaksi kertaa, kevät- ja syyskokoukseen. Lisäksi hallitus kokoontui toukokuussa suunnitellusti kokoukseen, mutta kokous ei ollut päätösvaltainen viime hetkellä ilmenneiden esteiden
vuoksi. Lisäksi hallitus piti kolme sähköpostikokousta. Säätiön kokousasiakirjat on arkistoitu Siun soten asiakirjanhallintajärjestelmään. Kokousasiakirjat eivät ole julkisia.
Säätiön asiamiehenä toimi Siun soten opetus- ja tutkimuskoordinaattori Mari Matveinen. Säätiön kirjanpitoa
hoiti Meidän IT ja talous Oy. Säätiön tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab. Vastuunalaisena tilintarkastajana
toimi JHT, HT Kaisa Lappalainen. Säätiön tilikausi on yksi kalenterivuosi.
Siun säätiö ei virallisesti kuulu Siun soten konserniin, mutta säätiö on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Siun soten konserniohjetta.

10 Säätiön tarkoitus ja toiminta tarkoituksen toteuttamiseksi
10.1 Säätiön tarkoitus ja toiminta-ajatus
Siun säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Siun soten perustajakuntien (Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu,
Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo) alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön ammattiosaamista sekä sen toimintaan liittyvien
tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää alueen väestön terveyttä ja
hyvinvointia.
Säätiön toiminta-ajatuksena on jakaa avustuksia ja apurahoja sekä tukea säätiön tarkoituksenmukaista toimintaa muilla tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:
• tukee hyvien hoito- ja palvelukäytäntöjen kehittämistä;
• tukee hoitovaruste-, laite- ja taidehankintoja;
• tukee potilaiden, asiakkaiden ja läheisten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja;
• tukee uusien hoito- ja palvelumenetelmien kehittämistä;
• tukee taloudellisesti ja muilla tavoilla yliopistotasoista lääke-, terveys- tai sosiaalitieteellistä tutkimusta ja opetustyötä;
• tukee ja harjoittaa koulutustoimintaa;
• tukee ja harjoittaa julkaisutoimintaa;
• tukee taloudellisesti henkilöstön jatko-opintotoimintaa sekä
• myöntää apurahoja tai muuta taloudellista tukea koulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.
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10.2 Säätiön toiminta vuonna 2019
10.2.1 Maire Jokisen rahastosta jaetut apurahat
Siun säätiö järjesti Maire Jokisen apurahahaun 15.4.–5.5.2019. Rahoitusta oli mahdollista hakea korkeintaan
3 000 € / hakija. Hakuun osallistui viisi hakemusta.
Apurahoja jaettiin yhteensä 15 000 €. Apurahaa voi käyttää nimenomaiseen tutkimukseen suoraan kohdistuviin kuluihin. Apurahojen saajista yksi henkilö kuului säätiön lähipiiriin (ks. luku 7). Apurahojen saajat, tutkimushankkeet ja apurahat on kuvattu taulukossa 5.
Taulukko 5. Maire Jokisen rahaston apurahat vuonna 2019.
Apurahan saaja
Tutkimushanke
Henri Haapanen
Verisuonikirurgisen potilaan jalkaterän amputaation jälkihoidon vaikutus kustannustehokkuuteen ja terveyshyötyyn.

Apuraha (€)
3 000,00 €

Anu Meriläinen

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien asiakkaiden kliiniset erityispiirteet, palveluiden käytön ja kustannusten
alueelliset vaihtelut sekä runsasta palvelutarvetta ennustavat tekijät Pohjois-Karjalan väestössä 2014-2018. Väitöskirjatutkimus.

3 000,00 €

Johanna Palmroth

HPV-infektioiden esiintyminen ennen ja jälkeen HPV-rokottamisen. Väitöskirjatutkimus.

3 000,00 €

Leena Surakka

Ensihoito osana kotisaattohoitopotilaan palveluketjua. Väitöskirjatutkimus.

3 000,00 €

Jerry Tervo

Sepelvaltimotaudin pallolaajennushoidon teho ja turvallisuus lääkepallolla hoidetuilla suuren vuotoriskin potilailla.
Väitöskirjatutkimus.

3 000,00 €

Yhteensä

15 000,00 €

10.2.2 Yleisrahastosta jaetut avustukset ja apurahat
Siun säätiö järjesti kaikille Siun soten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille avoimen avustushaun
16.9.–6.10.2019. Haun tarkoituksena oli Siun soten alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
sekä lasten ja nuorten mielenterveyden ja psykiatrisen hoidon edistäminen. Avustusta oli mahdollista hakea asiakkaiden terveyttä edistävään ja kuntouttavaan toimintaan tai hankintoihin. Hakuun osallistui 28 hakemusta. Avustushaussa jaettiin avustuksina 1.6.2018–31.5.2019 voimassa olleen keräysluvan alainen keräystuotto sekä muita yleisrahaston varoja. Avustuksen saajat, käyttökohteet ja avustussummat on kuvattu
taulukossa 6.
Osa yleisrahaston lahjoitusvaroista on lahjoittajan tarkoituksen mukaisesti tarkoitettu käytettäväksi vain
jonkin tietyn yksikön hyväksi Siun sotessa. Nimenomaisille yksiköille kohdennettujen varojen käyttöön on
säätiössä oma toimintamalli. Yksiköt tekevät vuoden aikana hankintoja lahjoittajien tarkoituksen sekä Siun
säätiön sääntöjen ja yleisrahaston sääntöjen mukaisesti. Yksiköt hakevat avustusta tekemiinsä hankintoihin
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säätiöltä takautuvasti tositteita vastaan vuoden lopussa. Säätiön hallitus päättää avustusten myöntämisestä, minkä jälkeen avustukset maksetaan yksiköille. Avustuksia saaneet Siun soten yksiköt, avustussummat, avustusten tarkoitukset ja käyttökohteet sekä kustannuspaikat on kuvattu taulukossa 7.
Lisäksi säätiön hallitus myönsi apurahan 6 000 € taitelija Seija Häkkiselle. Häkkinen toteutti kuvataideteoksia Siun soten uuteen vuonna 2020 valmistuvaan Lastenkeskukseen. Apurahan hakijana toimi Lastenkeskus
ja apuraha myönnettiin Lastenkeskuksen lahjoitusvaroista.
Taulukko 6. Avustuksen saajat vuoden 2019 avustushaussa.
Avustuksen saaja
Avustuksen tarkoitus / käyttökohde
Ilomantsin päivätoimintojen virkistysyh- Taikofon-äänituntumasoittimen hankinta
distys ry

Avustus (€)
400,00 €

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Joensuun Rantakylä-Utran alueen Velmutryhmän toiminta

1 150,00 €

Siun sote, Pohjois-Karjalan keskussairaala, Äitiyspoliklinikka

Sikiönukkesarjan hankinta

450,00 €

Siun sote, Lastensuojelu, Mintunkujan
yksikkö

Tunne rajasi -toimintapäivän järjestäminen
yksikön asukkaille

500,00 €

Yhteensä

2 500,00 €

Taulukko 7. Avustukset Siun soten yksiköille vuonna 2019.
Avustuksen saaja
Avustuksen tarkoitus / käyttökohde
Lastenkeskus

Potilaiden viihtyvyyden tukeminen, perheiden tukeminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen / useita käyttökohteita

Honkalampikeskus

Stipendit Honkalampikeskuksen koulun oppilaille ja asukkaiden virkistyksen ja viihtyvyyden tukeminen / useita käyttökohteita

Honkalampikeskus,
Puomipolun yksikkö

Asukkaiden virkistystoiminta / retket

Honkalampikeskus, yk- Vaikeavammaisten lasten ja nuorten virkissiköt Tuulikello ja
tystoiminta ja viihtyvyyden lisääminen / tabMuksula-Pauliina
let-tietokoneen hankinta

Avustus (€)

Yleisrahaston
kustannuspaikka

9 433,39 € Lastenkeskus

319,91 € Honkalammen
lahjoitusvarat
1 374,32 € Puomipolun lahjoitusvarat
503,51 € Vartiaisen muistorahat

Juuan kotihoito
Liperin terveyskeskussairaala

Potilaiden hoito / sydäniskurin hankinta
Potilaiden hoito / kipupumpun hankinta

1 779,95 € Juuan kotihoito
2 250,00 € Liperin terveyskeskussairaala

Nuorisopsykiatrian klinikka

Potilaiden virkistystoiminta ja henkilöstön
osaamisen kehittäminen / useita käyttökohteita
Potilaiden hoito / kipupumpun hankinta

3 494,29 € Nuorisopsykiatria

Outokummun kotihoito

1 619,90 € Outokummun kotihoito
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Ennaltaehkäisevät palvelut, läntinen (varhainen tuki)

Lasten ja perheiden tukeminen Polvijärven ja
Outokummun alueella (ennaltaehkäisevä
työ) / useita käyttökohteita

Yhteensä

217,84 € Varhainen tuki,
läntinen
20 993,11 €

10.2.3 Viestintä
Siun säätiöllä on internet-sivu Siun soten verkkosivustolla osoitteessa siunsote.fi/lahjoitukset. Sivun tarkoituksena on antaa tietoa lahjoitusten tekemisestä. Sivulta löytyvät lahjoitusten tekemisessä tarvittavat tili- ja
viitenumerotiedot sekä tiedot rahankeräysluvasta. Sivulla tiedotetaan myös julkisista avustus- ja apurahahauista.
Lisäksi säätiöllä on sivu Siun soten henkilöstölle tarkoitetussa intranetissä. Sivulta löytyvät yhteystiedot ja
ohjeet varojen hakemiseen säätiön yleisrahastosta. Sivulla tiedotetaan myös Maire Jokisen apurahahausta.
Lisäksi säätiö tiedottaa Siun soten henkilöstöä tarvittaessa intranetin uutisissa ja henkilöstökirjeessä.
Toimintavuoden 2019 yhtenä tavoitteena oli säätiön tunnetuksi tekeminen. Säätiö pyrki viestinnän avulla
vahvistamaan alueen väestön tietoutta säätiön toiminnasta ja lahjoittamismahdollisuudesta. Säätiö hyödynsi
vuoden aikana Siun soten Viestintä-yksikön sosiaalisen median kanavia tiedottaessaan avustushausta sekä
jaetuista apurahoista ja avustuksista.

11 Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö sr
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu
Puh. 013 3300 (Siun sote vaihde)
Puheenjohtaja
Matti Väistö
matti.vaisto(at)jns.fi
Asiamies
Mari Matveinen
mari.matveinen(at)siunsote.fi
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