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VIENO JA ALLI SUORSAN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ 
Y-tunnus: 2605966-8 
 
 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 
Vuosi on säätiön kolmas toimintavuosi. 
 
Säätiön toiminta 
   
Säätiön nimi on Vieno ja Alli Suorsan terveydenhoitosäätiö ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 
Säätiön tarkoitus on edistää ja tukea terveydenhoitoa, sen suunnittelua ja tutkimusta. 
 
1. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan 
- jakamalla apurahoja terveydenhoidon tukemiseen ja edistämiseen 
- teettämällä tarkoitusperiään palvelevia tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä harjoittamalla 
tieteellistä julkaisutoimintaa. 
Säätiön hallituksessa on viisi jäsentä. Puheenjohtajana toimii Martti Suorsa ja varapuheenjohtajana 
Pentti Jouppila. Muut jäsenet ovat: Mauno Lilja , Pekka Rundelin ja Hannele Sandahl. Säätiö 
asiamiehenä toimii Arto Heikkilä. 
 
2. Toimintavuoden aikana säätiön hallitus on kokoontunut neljä  kertaa : 17/2, 6/4, 9/9 ja 
21/12/2016 . Hallituksen vuosikokouksessa (6/2) todettiin tilintarkastus pidetyksi ilman 
huomautuksia ja hyväksyttiin tilinpäätös.  Kokouksissa 1-2 käsiteltiin säätiön ilmoitusta haettavista 
apurahoista. Ilmoitus julkaistiin Kalevassa 3/5  säätiö ilmoitti haettavaksi kohdeapurahan, jonka 
tarkoituksena on ideoida, tukea ja edistää sellaisia toiminnallisia, rakenteellisia ja logistisia 
ratkaisuja, joiden avulla isojen sairaanhoidollisten yhteispäivystysyksiköiden toimintaa voitaisiin 
sujuvoittaa erityisesti yksityisen potilaan kannalta, mutta myös henkilökunnan näkökulmasta. 
Hakemuksia tuli kaksi kappaletta. Kokouksessa nro 3 todettiin, että hallituksen mielestä kumpikaan 
ei vastannut sitä, mitä hallitus oli haettavaksi ilmoittanut ja hallitus ilmoitti molemmille hakijoille, 
ettei voinut hyväksyä hakemusta.  
 
3. Yhteisneuvottelu 7/12 Suorsan Säätiön ja PPSHP:n kesken käytiin Oulun seudun 
yhteispäivystyksen kehittämisestä . Läsnä olivat säätiöstä Martti Suorsa, Pentti Jouppila, Mauno 
Lilja, Pekka Rundelin  ja PPSHP:stä Taina Turpeenniemi-Hujanen, Pasi Parkkila (pj), Eila 
Alavahtola, Matti Martikainen, Iita Daavittila, Eija Marin- Pekkala ja Oulun kaupunkilta  Sirkku 
Pikkujämsä (siht.). 
Matti Martikanen esitteli OYS:n sairaalan kehittämiskohteita ja Eila Alavahtola esitteli kahta 
apurahahakemuksia. Asioista keskusteltiin ja päätettiin , että Eila Alavahtola tekee kirjallisen 
hakemuksen apurahakohteista, mikä myös saatiin viimeiseen kokoukseen käsiteltäviksi. 
 
4. Viimeisessä kokouksessa käsiteltiin kahta OYS:n kirjallista apurahakemenusta: psykiatris- 
sosiaalinen/päihde tiimimallin kehittäminen - hankkeen kokonaiskustannukset ovat 189 800 €, ja 
verkostomaista korkeakoulutusosaamista moniammattimaisesti  (VERKOMO) - hankkeen 
kokonaiskustannukset vuosille 2017-2019 ovat yhteensä 87 046€. Keskustelun jälkeen hallitus 
päätti lähteä tukemaan vain VERKOMOA. 
 
5. Säätiön hallitukselle, hallintoneuvostolle ,toimitusjohtajalle tai asiamiehelle ei ole maksettu 
palkkaa tai palkkioita. 
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6. Säätiön ei ole antanut lähipiirilleen  lainoja , vakuuksia , avustuksia, kokonaan tai osittain 
vastikkeettomia taloudellisia etuja eikä ole tehnyt muuta  taloudellista toiminta lähipiirin kanssa . 
 
Oulussa 6.2.2017 
Martti Suorsa 
hallituksen puheenjohtaja 
 
 
 
Säätiön talous 
 
Toimintavuoden aikana on saatu osinkotuottoja 166 768,60€. Rahastot on arvostettu kirjanpidossa 
hankinta- tai sitä alhaisempaan markkinahintaan, siksi arvonalennusta on kirjattu 128 881,98€. Alla 
on taulukko salkun kehityksestä. 
Osake/ rahasto   Merkintä- Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo 

  Hankinta- pvm-t hinta 31.12.16 1.1.2016 31.12.16 

OP-KINTEISTÖ B-OSUUDET 9.3.2015 25.6.2015 4 350 000,00 4 095 536,98 4 350 000,00 4 095 536,98 

        

Nordea maailma osinko I kasvu 4.6.2015 4 600 000,00 4 801 680,78 4 474 418,96 4 600 000,00 

        

eQ Hoivakiinteistöt 1 T  30.6.2014 500 000,00 542 255,41 500 000,00 500 000,00 

        

YHT.    9 450 000,00 9 439 473,17 9 324 418,96 9 195 536,98 

 
 
Pankkitileillä 31.12.2016 oli yhteensä 119 067,96€. Taseen loppusumma oli  9 315 104,94€. Taseen 
siirtovelat ovat vähentyneet –86 229,91€, mikä summa on maksettu OYS:lle aulahoitajatoiminnasta. 
Edellisistä toiminnoista on vielä vastuuta OYS:lle 105 987,75€. Ohessa liitteinä ovat tilivuoden 
tuloslaskelma ja tase. 
 
Tilivuoden kirjanpito on edelleen hoidettu NetVisorin  internet -sovellutuksen avulla. Tositteet 
skannataan Netisorin kautta Netvisorin tietokoneelle , jossa ovat kaikki kirjanpidon tarvitsemat 
ohjelmat ja johon tositteet tallentuvat. Netvisor-systeemi on siten sertifioitu , että kaikki 
kirjanpitoaineisto säilytetään systeemissä viranomaisten hyväksymällä tavalla. Siten tositteita 
paperilla ei tarvitse säilyttää. Tulos- ja taselaskelmat on tulostettu atk-tulosteena. 
 
Tilintarkastajina ovat  Jari Karppinen KHT ja Tuomas Koivumäki KHT tilintarkastus. Ernst & 
Young Oy:stä 
 
6/2/2017  

 
Martti Suorsa 
Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset 
 
Oulu  17.päivänä helmikuuta 2017. 
  
 


