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AAMU	SUOMEN	LASTEN	SYÖPÄSÄÄTIÖ	SR	

TOIMINTAKERTOMUS	TILIKAUDELLE	1.1.2017	–	31.12.2017	

	

Säätiön	tausta	ja	tarkoitus	

Aamu	 Suomen	 Lasten	 Syöpäsäätiön	 (y-tunnus	 2503150-8,	 jäljempänä	 Säätiö)	 toiminnan	
tarkoituksena	 on	 tukea	 ja	 edistää	 lasten	 veri-	 ja	 syöpäsairauksien	 hoidon	 kehittämistä	 ja	
tieteellistä	 tutkimusta	 sekä	 tukea	 ja	 edistää	 näiden	 sairauksien	 hoitoa	 ja	 ennaltaehkäisyä.	
Tarkoituksena	on	lisäksi	tukea	ja	edistää	veri-	ja	syöpäsairaiden	lasten	hoitoa	ja	kuntoutusta	sekä	
muutoin	tukea	näitä	lapsia	ja	heidän	läheisiään.	Toiminnalla	pyritään	myös	edistämään	yleisön	ja	
eri	viiteryhmien	tietoisuutta	lasten	veri-	ja	syöpäsairauksista.		

Säätiön	 toiminnalle	 on	 selkeä	 ja	 kiireellinen	 yhteiskunnallinen	 tarve.	 Lasten	 syöpähoito	 ja																
-tutkimus	 on	 tullut	 murrosvaiheeseen	 kansainvälisen	 kehityksen	 ja	 terveydenhuollon	
rahoitusrakenteessa	tapahtuvien	muutosten	myötä.	

Suomessa	 yksi	 viidestä	 syöpään	 sairastuneesta	 lapsesta	 menehtyy.	 Lapsiin	 kohdistetut	
syöpähoidot	 ovat	 lääketieteellisesti	 vaativia,	 ja	 ne	 edellyttävät	 jatkuvaa	 kehittämistä	 sekä	
mukanaoloa	 niin	 kansallisissa	 kuin	 kansainvälisissäkin	 tutkimus-	 ja	 hoidonkehitysprojekteissa.	
Lasten	syöpä-	ja	veritautihoidot	perustuvat	pääosin	kansainvälisesti	kehitettyihin	hoito-ohjelmiin,	
jotka	 pohjautuvat	 kliinisiin	 huippututkimuksiin.	 Vain	 näissä	 hoito-ohjelmissa	 mukana	 oleminen	
mahdollistaa	 ensiluokkaisen	 hoidon	 toteuttamisen	 ja	 kansainväliset	 laatukriteerit	 täyttävän	
toiminnan	 ylläpitämisen.	 Aiemmin	 lääkärit	 ovat	 saaneet	 hoito-ohjelmia	 lähinnä	
tutkimusprojekteihin	 kuuluvilta	 kollegoiltaan,	 vaikka	 suomalaiset	 keskukset	 eivät	 ole	 virallisesti	
rekisteröityneet	näihin	ohjelmiin.	Tilanne	on	nyt	kuitenkin	olennaisesti	muuttunut	kansainvälisten	
tiukentuneiden	 kriteerien	 ja	 EU:n	 valvonnan	 vuoksi.	 Ohjelmia	 ei	 ole	 enää	 jatkossa	 mahdollista	
saada	 käyttöön	 ilman	 virallista	 rekisteröitymistä	 mukaan	 kyseisiin	 hankkeisiin,	 joissa	 mukana	
oleminen	 vaatii	 huomattavia	 taloudellisia	 resursseja.	 Tähän	 haasteeseen	 ei	 pystytä	 mitenkään	
vastaamaan	 pelkästään	 julkisen	 rahoituksen	 turvin	 eikä	 hoitotyön	 kehitys	 voi	 siten	 saavuttaa	
parasta	tasoa.	Syöpää	sairastavia	lapsia	Suomessa	ei	kohta	kyetä	enää	hoitamaan	viimeisimmällä	
ja	uudenaikaisimmilla	hoito-ohjelmilla.		

Vielä	haastetta	lisää	se,	että	nykyinen	terveydenhuoltojärjestelmämme	ei	tunnista	riittävän	hyvin	
haitallisia	 myöhäisvaikutuksia,	 joista	 kärsii	 kaksi	 kolmesta	 syövän	 sairastaneesta.	
Myöhäisvaikutustenseurannan	 kehityksen	 tarkoituksena	 on	 hoitotulosten	 kokonaisvaltainen	
paraneminen.	 Säätiön	 tavoitteena	 on	mahdollistaa	 syöpään	 sairastuneille	 lapsille	 heille	 kuuluva	
paras	hoito	ja	terve	aikuisuus.	

Toiminnan	 laajuudesta	 sekä	 ammattimaisuudesta	 kertoo	 se,	 että	 Säätiötä	 on	 ollut	 mukana	
perustamassa	 yli	 80	 tahoa,	 mukaan	 lukien	 sairaanhoitopiirejä,	 syöpäyhdistyksiä,	 yrityksiä	 ja	
yksityishenkilöitä.	Säätiön	lääketieteellisessä	asiantuntijatyöryhmässä	toimii	yhteensä	kymmenen	
lääketieteen	 professoria	 ja	 dosenttia.	 Tämä	 osoittaa	 poikkeuksellisen	 laajaa	 lääkärikunnan	 ja	
muiden	Säätiön	toimintakenttää	syvällisesti	ymmärtävien	tahojen	asennoitumista	ja	vahvaa	tukea	
Säätiön	toiminnalle.	Lisäksi	tämä	osoittaa,	että	Säätiön	toiminnan	yhdessä	tavoitteessa,	eli	lasten	
veri-	 ja	 syöpäsairauksien	 tunnettavuustyössä	 lähimpien	 viiteryhmien	 parissa	 ollaan	 jo	 varsin	
pitkällä.		

	



3 
 

Säätiön	rooli	julkisen	terveydenhuollon	tukijana	

Suomessa	 lasten	 syöpähoito	 on	 tällä	 hetkellä	 kansainvälistä	 huipputasoa	 ja	 järjestelmä	
syöpätautien	 hoitamiseksi	 on	 toimiva.	 Suomessa	 ollaan	 kuitenkin	 uudenlaisessa	 ja	 haastavassa	
tilanteessa.	 Sairaaloilla	 ei	 ole	 rakenteellisia	mahdollisuuksia	 nopeasti	 reagoida	 uusiin	 toiminnan	
seurannan	 ja	 valvonnan	 tuomiin	 vaatimuksiin	 taloudellisin	 eikä	 henkilöresurssein.	 Rahoitusta	
tarvitaan	 mahdollistamaan	 tutkimushoitajien	 ja	 lääkäreiden	 tekemä,	 lasten	 syöpähoidon	
kehityksen	 edellytyksenä	 oleva	 kliininen	 tutkimustyö,	 tutkimustyöhön	 liittyvät	 rekisteröinti-	 ja	
monitorointikulut	 sekä	 lisääntyvät	 erikoisnäytekulut.	 Suomessa	 vain	 julkiseen	 rahoitukseen	
tukeutuva	hoitotyön	kehitys	ei	näin	ollen	tule	seuraamaan	edistyksellisintä	tasoa.		

Säätiön	 varoilla	 mahdollistetaan	 lasten	 syöpälääkäreiden	 ja	 lasten	 syöpiin	 erikoistuneiden	
tutkimushoitajien	 osallistuminen	 kansainvälisiin	 hoidon	 tutkimushankkeisiin	 ja	 näin	 turvataan,	
että	 myös	 Suomessa	 lapsia	 hoidetaan	 uudenaikaisimmilla	 menetelmillä.	 Rahoituksella	 tuetaan	
lisäksi	 muutosta,	 jossa	 suurin	 lisä	 lastenyksiköiden	 potilasmäärässä	 tullee	 jatkossa	 olemaan	
syövästä	 selviytyneiden	 potilaiden	 tuottama	 seurannan	 tarve	 aikuisikään	 asti.	 Säätiö	 ennakoi	
toiminnallaan	 myös	 terveydenhuollon	 rahoitusrakenteen	 muutosta,	 jossa	 enenevässä	 määrin	
terveydenhoito	tulee	tukeutumaan	uudenlaisiin	rahoitusratkaisuihin.	

	

Toiminnan	hallinnointi	

Säätiön	 hallinto	 ja	 organisaatio	 on	 suunniteltu	 tavoitellen	 Säätiön	 tarkoituksen	 ja	 tavoitteiden	
mahdollisimman	tehokasta	toteuttamista.	Säätiön	hallinto	noudattaa	lain	määrittämiä	rakenteita	
ja	 perustuu	 ammattimaiseen	 johtamiseen	 sekä	 strukturoituun	 organisaatioon.	 Hallitus	 valvoo	
säätiön	 toimintaa	 ja	 tekee	 sitä	 koskevat	 päätökset.	 Hallituksen	 kokoonpanossa	 on	 otettu	
huomioon	 Säätiön	 toiminnan	 tarpeet.	 Tämän	 lisäksi	 on	 huolehdittu	 tarpeellisen	 talouden,	
juridiikan	ja	muiden	yhteiskunnallisten	asioiden	osaamisen	ja	kokemuksen	saamisesta.	Hallituksen	
lääkärijäseninä	 toimivilla	 henkilöillä	 on	 erikoislääkärin-	 ja	 tohtorin	 tutkinnot	 Säätiön	 kannalta	
sopivilla	 lääketieteen	 aloilla.	 Säätiön	 operatiivisesta	 toiminnasta	 vastaa	 asiamies	 ja	 jo	 edellä	
mainittu	 lääketieteellinen	 asiantuntijatyöryhmä.	 Säätiön	 asiamies	 huolehtii	 säätiön	 varojen	
sijoittamisesta	 suunnitelmallisella	 tavalla	 toimeenpannen	 hallituksen	 päätökset	 yhteistyössä	
sijoitusalan	ammattilaisen	kanssa.	

Säätiön	johdossa	olevat	keskeiset	terveydenhuollon	vaikuttajat	sekä	ammattilaiset	

Säätiön	 alullepanijataho	 on	 Suomen	 lastenhematologi	 ja	 -onkologian	 yhdistys,	 jonka	 jäseninä	
kaikki	 Suomessa	 toimivat	 lasten	 syöpälääkärit	 ovat.	 Yhdistyksen	 puheenjohtajana	 tällä	 hetkellä	
toimii	TAYS:in	lasten	hematologian	ja	onkologian	apulaisylilääkäri	Mikko	Arola.	

Säätiön	 hallituksen	 puheenjohtajana	 toimintavuonna	 toimi	 lasten	 hematologian	 ja	 onkologian	
professori	 Toivo	 T.	 Salmi.	 Hallituksen	 erityisasiantuntijana	 on	 toiminut	 tieteen	 akateemikko	 ja	
immunologian	professori	Sirpa	Jalkanen.		

Säätiön	 apuraha-allokoinneista	 tehdään	 esitys	 Säätiön	 sääntöjen	 mukaisesti	 Lääketieteellisen	
asiantuntijatyöryhmän	toimesta.	Lääketieteellisen	asiantuntijatyöryhmän	jäsenet	on	valittu	 	niin,	
että	jokaisesta	yliopistollisensairaalan	sairaanhoitopiiristä	on	kaksi	edustajaa,	joiden	ammatillinen	
pätevyys	 sekä	 lääketieteellinen	 tausta	 liittyy	 Säätiön	 varojan	 kohdistavaa	 lääketieteelliseen	
segmenttiin,	mutta	eivät	itse	henkilökohtaisesti	ole	tuen	saajatahon	piirissä.	
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Lääketieteellisen	asiantuntijatyöryhmän	kokoonpano	toimintavuonna:	

Dosentti	Anne	Mäkipernaa	
Professori	Hannu	Sariola	
Dosentti	Jarmo	Jääskeläinen	
Professori	Raimo	Voutilainen	
Professori	Marjo	Renko	
Professori	Taina	Turpeenniemi-Hujanen	
Professori	Per	Ashorn	
Professori	Kimmo	Porkka	
Dosentti	Paula	Lindholm	
Dosentti	Ville	Peltola	

Säätiön	toiminnan	valvonta	

Säätiön	 varallisuus	 on	 Nordea	 Pankin	 hoidossa	 perustuen	 Säätiön	 ja	 Nordean	 välisen	
varainhoitosopimukseen.	 Varojen	 käyttö	 Säätiön	 tarkoituksen	 mukaisiin	 kohteisiin	 tapahtuu	
Säätiön	säännöissä	§	9	kuvatun	päätöksenteon	mukaisesti.	Lääketieteellinen	asiantuntijatyöryhmä	
tekee	varojen	käyttöehdotukset,	jotka	hallitus	päättää.	

Säätiön	toimintaa	valvoo	Patentti-	ja	rekisterihallitus	ja	Säätiö	on	säätiölain	velvoitteiden	alainen.	
Säätiön	 varoja	 ja	 niiden	 käyttöä	 valvotaan	 lisäksi	 säätiölain	mukaisesti	 tilintarkastuksin.	 Säätiön	
tilintarkastajana	toimii	KPMG.	

	

Säätiön	toimintakausi	vuonna	2017	

Säätiön	neljännelle,	koko	tilivuoden	mittaiselle	toimintakaudelle	mahtui	useita	tapahtumia,	jotka	
lisäsivät	kohdennetusti	Säätiön	 tunnettuutta.	Kansainvälinen	 lasten	syövänpäivä	helmikuussa	sai	
hyvin	 näkyvyyttä	 verkossa	 järjestetyllä	 huutokaupalla.	 Säätiö	 oli	 kolmatta	 kertaa	 mukana	
hyväntekeväisyyskohteena	 yritysjuoksutapahtuma	 RunFestissa,	 joka	 juostiin	 kesäkuussa	 Turussa	
sekä	alkusyksystä	Helsingissä,	Tampereella	ja	Oulussa.	Elokuussa	Säätiö	järjesti		kolmannen	kerran	
Saku	Koivu	Aamu	Golf	yritysgolfturnauksen,	johon	osallistui	20	yritysjoukkuetta.		

Säätiön	toiminnan	peruspilareina	ovat	avoimuus	sekä	Säätiön	tarkoitukseen	lahjoitettujen	varojen	
mahdollisimman	 lyhytsyklinen	 kohdentaminen	 apurahoin	 kriittisiin	 kohteisiin,	 jotka	 ensisijaisesti	
ovat	lasten	syöpähoitojen	perustana	olevien	hoito-ohjelmien	kehitys-	ja	tutkimustyö.		

	

Viestintä	

Säätiö	 viestii	 tarkoituksensa	 missiolla	 mahdollistaa	 paras	 syöpähoito	 ja	 terve	 aikuisuus	
suomalaisille	syöpään	sairastuneille	 lapsille.	Viestintää	ja	säätiön	tunnettuuden	kasvattamista	on	
tehty	 pääasiassa	 ansaitun	 median	 ja	 hyväntekeväisyyteen	 perustuvan	 maksetun	 median	 sekä	
järjestettyjen	tapahtuminen	puitteissa.	Lisäksi	säätiö	viestii	toiminnastaan	verkkomedioissa.		

Säätiön	 verkkosivut,	 jotka	 ovat	 säätiön	 pääasiallinen	 digitaalisen	 viestinnän	 alusta,	 päivitettiin	
tekniikaltaan	 vastaamaan	 nykyvaatimuksia	 ,	 samalla	 ulkoasua	 raikastettiin.	 Työn	 toteutti	 Into-
Digital.	 Lahjoittajaryhmät	 halutaan	 pitää	 nykyajan	 vaatimusten	 mukaisesti	 ajan	 tasalla	 ja	
tietoisena	säätiön	toiminnasta	sekä	varojen	allokoinnista.	Säätiön	verkkosivujen	kävijämäärät	ovat	
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tasaisesti	 kasvaneet.	 Digitaalisista	 medioista	 verkkosivujen	 lisäksi	 säätiö	 käyttää	
viestintäkanavanaan	sosiaalisen	median	yhteisö	Facebookia	sekä	Instagramia.	

Säätiö	 osallistui	 maailmanlaajuistesti	 vuosittain	 15.2.	 vietettävän	 kansainvälisen	
lastensyövänpäivän	 viestintään	 omalla	 kampanjallaan,	 joka	 keskiössä	 oli	 Huuto.netin	 kanssa	
yhteystyössä	 järjestetty	 NHL-jääkiekkopelaajien	 lahjoittamien	 pelipaitojen	 huutokauppa.	 Tämä	
lisäksi	 Säätiöllä	 oli	 mahdollisuus	 viestiä	 kansallisesti	 JCDecauxin	 ulkomainospaikoilla	 sekä	
ostokeskusksissa	 että	 julkisenliikenteen	 mainospaikoilla.	 Näissä	 Säätiö	 näkyi	
Rauhanjulistusteemalla.		

	

Varainhankinta	

Säätiö	harjoittaa	varainkeruuta	toteuttaakseen	tarkoitusta,	rahallisesti	tukea	veri-	ja	syöpätautien	
kliinisten	 tutkimusten	 uusia	 vaatimuksia	 sekä	 kehitystä,	 jossa	 kansainväliset	 hoito-ohjelmat	
muuttuvat	 yhä	 yksilöllisemmiksi,	 kun	 tautien	 biologiaa	 opitaan	 tuntemaan	 entistä	
perusteellisemmin.	 	 Tätä	 kehitystä	 ei	 julkinen	 terveydenhuolto	 resurssimielessä	 riittävästi	 tue.	
Säätiö	 kohdistaa	 varoja	 resursoimaan	 kasvavaa	 tarvetta	 tutkimuksia	 vetävistä	 lääkäreistä	 ja	
tutkimussairaanhoitajista.	 Näin	 mahdollistetaan	 myös	 Suomessa	 lapsille	 annetun	 hoidon	
uudenaikaisuus	sekä	kehityksessä	mukana	pysyminen.	

Viestintätoimenpiteiden	 lisäksi	 Säätiö	 on	 kertonut	 olemassaolostaan	 ja	 toiminnastaan	 eri	
tilaisuuksissa	ja	tapaamisissa	yritysten	sekä	yhteisöjen	kanssa.	

Varainhankintatyön	 tuloksena	 saadut	 lahjoitukset	 on	 ohjattu	 ensisijaisesti	 digitaalisiin	 kanaviin.	
Säätiön	digitaalinen	verkkorakenne	kotisivustojen	muodossa	tukee	varainhankintaa	sekä	henkilö-	
että	yrityslahjoittajien	osalta.	Läsnäolo	sosiaalisessa	mediassa	on	tärkeä	foorumi	viestin	jakeluun	
sekä	lahjoittajien	ohjaamiseen	lahjoituksen	tekemiseen.		

Helmikuussa	 vietetyn	 Kansainvälisen	 lasten	 syövän	 päivän	 viikolla	 järjestetyllä	
pelipaitahuutokaupalla	Säätiö	keräsi	varoja	70.550	euroa.	

Elokuussa	 Säätiö	 järjesti	 toistamiseen	yritysgolfturnauksen	Aura	Golfissa	Turussa.	 Tapahtumasta	
karttuneet	osallistumismaksut	tullaan	kohdentamaan	jonkin	erikseen	valitun	syövän	hoitokaavion	
kehitykseen.		

Säätiö	 oli	 mukana	 yhtenä	 hyväntekeväisyyskohteena	 yritysjuoksutapahtuma	 RunFestissä,	 joka	
järjestettiin	kesäkuussa	Turussa	sekä	elo-syyskuussa	Helsingissä,	Tampereella	ja	Oulussa.		

Hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue	Team	Rynkeby	lahjoitti	Säätiölle	169.958 euroa.		

Finnlines	 lahjoitti	 Säätiölle	 50.000	 euroa	 osana	 yhtiön	 70-vuotisjuhlavuoteen	 liittyvää	
henkilöstölle	sekä	sidosryhmille	kohdennettua	 liikuntakampanjaa,	Liikutaan	yhdessä	 Itämeren	yli	
70	kertaa’.	

Säätiö	 teki	 yhteistyössä	 ravintolaketju	 Hesburgerin	 kanssa	 viestinnällisen	 tietoisuuskampanjan	
#Aamusydän,	 joka	 toteutettiin	 sosiaalisessa	 mediassa	 sekä	 printteinä	 Hesburger-ravintoloiden	
tarjotinalustoilla.		 

Useat	 Säätiötä	 jo	 aiemmin	 tukeneet	 yritykset	 lahjoittivat	 joulumuistamiseen	 käyttämänsä	 varat	
Säätiölle.	 Lisäksi	 Säätiö	 on	 ollut	 keräyskohteena	 muutamissa	 yksityishenkilöiden	 järjestämissä	
tapahtumissa.		
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Säätiö	 jatkaa	 toimintaansa	 keskittyen	 tunnettuuden	 kasvattamiseen	 viestinnän	 eri	 keinoin.	
Säätiön	 kahden	 vuoden	 rahankeräyslupajakso	 päättyy	 3.3.2018.	 Säätiö	 haki	 uutta	 keräyslupaa,	
joka	 lähetettiin	 Arpajaishallintoon	 syyskuussa.	 Haettu	 lupajakso	 oli	 viisivuotinen.	 Uusi	 lupa	
myönnettiin	Säätiölle	tammikuussa	2018.	Säätiö	järjestää	kuluvana	vuonna	vastaavia	tapahtumia	
kuin	edellisenä.	

	

Toiminnan	tulos	2017	

Toimintavuoden	tilikauden	päättyessä	Säätiön	tuotot	olivat	544.002	euroa.	Säätiö	ylitti	tarkastelu	
vuodelle	asetetun	varainhankinnan	tavoitteen	44.000	eurolla.	Varsinaisen	toiminnan	kulut	olivat	
274.289	euroa.	Säätiön	kokonaiskuluista	myönnetyt	apurahat	edustivat	n.	80	%	ja	muut	kuluerät	
liittyivät	 suoraan	 varainhankintaan,	 viranomaisten	 lupamaksuihin,	 asiamiehen	 palkkioon,	
verkkosivujen	 ylläpitoon	 sekä	 verkkosivujen	 kautta	 tapahtuvan	 lahjoitusmaksuliikenteen	
hallinnointiin.	Vuonna	2018	säätiön	varsinaisen	toiminnan	kulut	tulevat	suhteellisesti	kasvamaan	
tarkasteltua	 vuotta	 korkeammalle	 tasolle	 myönnettyjen	 apurahojen	 osalta.	 Varainhankinnan	
vuositason	tavoite	on	500.000	euroa.	

	

Kerättyjen	varojen	käyttökohteet	

Varainhankinta	 on	 Säätiön	 toimintaan	 kuuluvaa	 ja	 luonteeltaan	 jatkuvaa	 toimintaa.	 Kerättyjen	
varojen	 käyttö	 on	 kuvattu	 Säätiön	 säännöissä	 säätiön	 tarkoituksena,	 joka	 on	 tukea	 ja	 edistää	
lasten	veri-	ja	syöpäsairauksien	hoidon	kehittämistä	ja	tieteellistä	tutkimusta	sekä	tukea	ja	edistää	
lasten	veri-	ja	syöpäsairauksien	hoito	ja	ennaltaehkäisyä.		

Ensisijainen	 osa-alue,	 johon	 säätiön	 varoja	 kohdennetaan	 on	 lasten	 veri-	 ja	 syöpäsairauksiin	
liittyvien	hoito-ohjelmien	eli	protokollien	kehitystyö.	Muita	kohteita	ovat	lasten	syöpälääkäreiden	
yhteispohjoismainen	 yhteistyö	 (NOPHO),	 jossa	 suunnitellaan	 ja	 toteutetaan	 yhteispohjoismaisia	
lasten	 eri	 syöpätauteihin	 liittyviä	 hoitosuunnitelmia.	 Lisäksi	 yhteisten	 hoitosuunnitelmien	 avulla	
pyritään	jatkuvasti	kehittämään	lasten	syövänhoitoa	tehokkaammaksi	ja	turvallisemmaksi.	Näiden	
lisäksi	lasten	syöpiin	liittyvä	tutkimustyö	kuuluu	Säätiön	rahoituskohteisiin.	

Säätiö	 toteuttaa	 tarkoitustaan	allokoimalla	 kerättyjä	 lahjoitusvaroja	Säätiön	 sääntöjen	mukaisen	
toiminnan	 tukemiseen.	 Yksityiskohtaisemmin	 varojen	 kohdentaminen	 noudattaa	 Säätiön	
hallituksen	 vuosittain	 hyväksymää	 Lääketieteellisen	 toimintasuunnitelmaa	 ja	 sen	 mukaisesti	
priorisoituja	 hankkeita.	 Varojen	 keruu	 ja	 varojen	 käyttö	 pidetään	 keskenään	 tasapainossa,	 jotta	
turvataan	säätiön	toiminnallinen	olemassaolo	sekä	säätiön	tase.		

Säätiön	 vuosikokouksessa	 hyväksytyn	 Lääketieteellisen	 toimintasuunnitelman	 mukaan	 Säätiö	
tukee	apurahoin	toimintavuoden	2017	aikana	alkavia	hoito-ohjelman	kehityshankkeita	sekä	hoito-
ohjelmien	kehitykseen	liittyvää	hallinnointityötä	sekä	lisäksi	edistää	myöhäisvaikutuksiin	liittyvän	
seurantatyön	kehitystä.		
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Säätiön	myöntämät	apurahat	

Toimintavuonna	2017	Säätiö	myönsi	9.000	euron	tutkimusapurahan	lasten	yleisimmän	syövän,	
akuutin	lymfaattisen	leukemian	(ALL)	ylläpitohoidon	aikana	esiintyvien	haittavaikutusten	
minimointiin	allopurinolilla.	Osalla	hoidettavista	potilaista	tulee	ylläpitohoidon	aikana	
haittavaikutuksia,	joista	maksaan	kohdistuvat	haittavaikutukset	ovat	yleisimpiä.	Haittavaikutuksen	
vuoksi	lääkehoitoa	joudutaan	vähentämään,	jolloin	hoidon	tehoa	joudutaan	vähentämään.	
Tutkimuksen	tarkoituksena	on,	että	ylläpitohoito	pystytään	antamaan	ilman	haittavaikutuksia,	
jolloin	hoidon	teho	pysyy	koko	ajan	tavoitealueella.		

	
Säätiö	myönsi	24.750	euroa	lasten	maksasyöpätutkimukselle.	Tutkimuksen	tarkoituksena	on	lasten	
yleisimmän	maksasyövän,	 hepatoblastooman	 alhaiseen	 riskiluokkaan	 kuuluvan	 kasvaimen	 hoidon	
keventäminen,	löytää	soveltuvin	hoito	keskiriskin	hepatoblastoomaa	sairastaville	lapsille,	määritellä	
paras	 hoito	 korkeariskisille	maksasyöpäpotilaille	 alkuhoidon	 jälkeen	 sekä	 parantaa	leikkaushoidon	
ulkopuolelle	 jäävien	 hepatosellulaarista	 karsinoomaa	 sairastavien	 lasten	 selviytymistä	 uudella	
lääkeyhdistelmällä.	

Säätiö	myönsi	15.000	euron	apurahan	Lasten	varhaisvaiheen	lääketutkimuskeskuksessa,	PeeTU:ssa	
alkaneille	 lasten	 syöpätutkimuksille.	 Apurahalla	 edistetään	 mm.	 tutkimuksia	 liittyen	 sytostaatteja	
saavien	 lasten	 suun	 mukosiitin	 eli	 limakalvontulehduksen	 ehkäisyyn	 sekä	 lasten	 uusiutuneiden	
kasvainten	geenivirheiden	selvittämiseen.	Tutkimukset	ovat	kansainvälisiä	yhteistyöhankkeita.	

Säätiö	 myönsi	 20.000	 euron	 apurahan	 TAYS:ssa	 tapahtuvaan	 	 lasten-	 ja	 nuorten	 veri-	 ja	
syöpätautien	 hoito-ohjelmien	 kehitykseen	 liittyvään	 tutkimustyöhön.	 Apurahalla	 edistettiin	 yli	
kymmentä	hoito-ohjelman	tutkimushanketta	

Säätiö	 myönsi	 15.000	 euron	 apurahan	 	 lasten	 yleisimmän	 syövän,	 akuutin	 leukemian	 uusien	
hoitomuotojen	 tutkimukseen.	 Tutkimus	 on	 monikeskushanke,	 jossa	 analysoidaan	
leukemianäytteen	 jokaisen	 solun	 geenien	 ilmentymistaso	 koko	 perimäaineksen	 laajuisesti.	
Apurahalla	 tuetaan	 myös	 uutta	 lääkehoitomahdollisuutta	 dasatinibilla,	 joka	 tehoaa	 n.	
Kolmasosalle	 T-soluista	 akuuttia	 leukemiaa,	 T-ALL	 sairastavista	 potilaista.	 Erityisesti	 T-ALL:ssa	
relapsit	kaipaavat	uusia	hoitoja,	sillä	taudin	ennuste	on	heikko	nykyhoidoilla.	

Säätiö	myönsi	26.000	euron	apurahan	lasten	munuaissyövän	eli	Willmsin	tuumorin	tutkimukseen.	
Tutkimuksen	kohteena	on	uusi	hoito-ohjelma	Umbrella	SIOP2016,	joka	kokoaa	yhteen	kaikkien	eri	
munuaistuumoreiden	tyypit	sekä	niiden	relapsit.	Umbrellan	tutkimus	keskittyy	biologisiin	
markkereihin	ja	hoidon	yhtenäistämiseen.	Uusi	hoito-ohjelma	parantaa	dignostiikkaa	patologian	
sekä	radiologian	osalta	ja	näin	annetut	syöpähoidot	kohdentuvat	entistä	paremmin.	
	
Säätiö	 myönsi	 3.000	 euron	 apurahan,	 2017	 alussa	 perustettu	 Lasten	 Varhaisvaiheen	
Lääketutkimuskeskuksen	 (Pediatric	 eaerly	 phase	 trial	 unit)	 PeeTU:n	 Lasten	 eurooppalaisen	
syöpätutkimusverkoston,	ITCC:n	vuosijäsenmaksun	kattamiseksi.		

Säätiön	myöntämä	100.000	euron	apurahan	kohdistui	TYKS:ssä	tapahtuvaan	lasten-	ja	nuorten	
veri-	ja	syöpätautien	epidemiologian	ja	hoito-ohjelmien	kehitykseen	liittyvään	monialaiseen	
tutkimustyöhön.	Apurahalla	edistettiin	yli	kymmentä	hoito-ohjelman	tutkimushanketta,	
solunsalpaajaohjelma	Kemokurin	käytön	edelleen	kehittämistä,	
myöhäisvaikutusseurantapoliklinikan	(STEP)	kehittämistä,	kansasolusiirtoon	liittyvien	
potilasohjeiden	päivitystä	sekä	tutkimukseen	lasten	suolistomikrobiston	muuttumiseen	
syöpähoitojen	aikana	ja	muutosten	vaikutuksiin	immunologiaan.	
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Säätiön	lähipiirille	maksamat	avustukset,	palkkiot	ja	lainat	

Apurahoista	126.000	euroa	on	kohdistunut	lähipiirille,	joka	tässä	tapauksessa	edustaa	Säätiön	
perustajatahoja.	Apurahan	saajat	toimivat	lasten	veri-	ja	syöpätautien	lääkäreinä	tai	heitä	
edustavana	yhdistyksenä,	Suomen	Lasten	Hematologian	ja	–Onkologian	yhdistys.		

Hallitukselle	ja	asiamiehelle	on	maksettu	korvauksia	yhteensä	45.429	euroa.	Hallituksen	jäsenille	
ei	makseta	kokouspalkkiota.	Säätiö	ei	ole	antanut	lainoja	tai	vakuuksia	lähipiiriin	kuuluville	tai	
tehnyt	muitakaan	säätiölain	tarkoittamia	toimia	lähipiiriläisten	kanssa.	

Säätiön	tilintarkastuksen	on	hoitanut	KPMG	ja	tilintarkastuspalkkio	oli	1.860	euroa.	

Hallituksen	kokoontuminen	

Toimintakautenaan	 Säätiön	 hallitus	 kokoontui	 kuusi	 kertaa	 fyysiseen	 kokoukseen	 ja	 yhteen	
sähköpostikokoukseen.	 Säätiön	 hallituksen	 jäseninä	 ovat	 toimineet	 Toivo	 T.	 Salmi	 (pj),	 Tomas	
Holmberg	 (vpj),	 Saku	 Koivu,	 Sixten	 Korkman,	 Eka	 Ruola	 sekä	 Pekka	 Soini.	 Sixten	 Korkmanin	
toimikausi	 päättyi	 syksyllä	 2017,	 jolloin	 hänet	 nimettiin	 Säätiön	 erityisasiantuntijaksi.	 Säätiön	
uutena	hallituksen	jäsenenä	syksyllä	2017	aloitti	Kerttu	Tuomas.	

	

Helsingissä	9.2.2018	


