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Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiön (y-tun-
nus 2503150-8, jäljempänä Säätiö) toimin-
nan tarkoituksena on tukea ja edistää lasten 
veri- ja syöpäsairauksien hoidon kehittämistä 
ja tieteellistä tutkimusta sekä tukea ja e-
distää näiden sairauksien hoitoa ja ennalta-
ehkäisyä. Tarkoituksena on lisäksi tukea ja 
edistää veri- ja syöpäsairaiden lasten hoitoa 
ja kuntoutusta sekä muutoin tukea näitä lap-
sia ja heidän läheisiään. Toiminnalla pyritään 
myös edistämään yleisön ja eri viiteryhmien 
tietoisuutta lasten veri- ja syöpäsairauksista. 

Säätiön toiminnalle on selkeä ja kiireel-
linen yhteiskunnallinen tarve. Las-
ten syöpähoito ja -tutkimus on tul-
lut murrosvaiheeseen kansainvälisen 
kehityksen ja terveydenhuollon rahoitus-
rakenteessa tapahtuvien muutosten myötä.

Suomessa yksi viidestä syöpään sairas-
tuneesta lapsesta menehtyy. Lapsiin 
kohdistetut syöpähoidot ovat lääketieteel-
lisesti vaativia, ja ne edellyttävät jatkuvaa
kehittämistä sekä mukanaoloa niin kansal-
lisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimus- ja 
hoidonkehitysprojekteissa. Lasten syöpä- ja 
veritautihoidot perustuvat pääosin kansain-
välisesti kehitettyihin hoito-ohjelmiin, jotka

SÄÄTIÖN TARKOITUS

pohjautuvat kliinisiin huippututkimuksiin. 
Vain näissä hoito-ohjelmissa mukana olemi-
nen mahdollistaa ensiluokkaisen hoidon to-
teuttamisen ja kansainväliset laatukriteerit 
täyttävän toiminnan ylläpitämisen. Aiemmin 
lääkärit ovat saaneet hoito-ohjelmia lähinnä 
tutkimusprojekteihin kuuluvilta kollegoiltaan, 
vaikka suomalaiset keskukset eivät ole vi-
rallisesti rekisteröityneet näihin ohjelmiin. 
Tilanne on nyt kuitenkin olennaisesti muut-
tunut kansainvälisten tiukentuneiden kritee-
rien ja EU:n valvonnan vuoksi. Ohjelmia ei 
ole enää mahdollista saada käyttöön ilman 
virallista rekisteröitymistä mukaan kysei-
siin hankkeisiin, joissa mukana oleminen 
vaatii huomattavia taloudellisia resursse-
ja. Tähän haasteeseen ei pystytä miten-
kään vastaamaan pelkästään julkisen ra-
hoituksen turvin eikä hoitotyön kehitys voi 
siten saavut taa parasta tasoa. Syöpää 
sairastavia lapsia Suomessa ei ilman
yksityistä rahoitusta kyetä hoitamaan viimei-
simmällä ja uudenaikaisimmilla hoito-ohjel-
milla. Vielä haastetta lisää se, että nykyinen 
terveydenhuoltojärjestelmämme ei tunnis-
ta riittävän hyvin haitallisia myöhäisvaiku-
tuksia, joista kärsii kaksi kolmesta syövän 
sairastaneesta. Myöhäisvaikutustenseuran-
nan kehityksen tarkoituksena on hoito-



SÄÄTIÖN ROOLI JULKISEN 
TERVEYDENHUOLLON TUKI-
JANA

TOIMINNAN HALLINNOINTI

tulosten kokonaisvaltainen paranemi-
nen. Säätiön tavoitteena on mahdollistaa 
syöpään sairastuneille lapsille heille 
kuuluva paras hoito ja terve aikuisuus.
Toiminnan laajuudesta sekä ammattimai-
suudesta 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 syvällises-
ti ymmärtävien tahojen asennoitumista ja 
vahvaa tukea Säätiön toiminnalle. Lisäksi 
tämä osoittaa, että Säätiön toiminnan yh-
dessä tavoitteessa, eli lasten veri- ja syöpä-
sairauksien tunnettavuustyössä lähimpien 
viiteryhmien parissa ollaan jo varsin pitkällä.

Suomessa lasten syöpähoito on tällä het-
kellä kansainvälistä huipputasoa ja järjest-
elmä syöpätautien hoitamiseksi on toimiva. 
Suomessa ollaan kuitenkin haastavassa ti-
lanteessa. Sairaaloilla ei ole rakenteellisia 
mahdollisuuksia nopeasti reagoida uusiin 
toiminnan seurannan ja valvonnan tuomiin 
vaatimuksiin taloudellisin eikä henkilöre-
surssein. Rahoitusta tarvitaan mahdollis-
tamaan tutkimushoitajien ja lääkäreiden 
tekemä, lasten syöpähoidon kehityksen 
edellytyksenä oleva kliininen tutkimustyö, 
tutkimustyöhön liittyvät rekisteröinti- ja  
monitorointikulut sekä lisääntyvät eri-
koisnäytekulut. Suomessa vain julkiseen 
rahoitukseen tukeutuva hoitotyön kehitys ei 
näin ollen tule seuraamaan edistyksellisintä 
tasoa. Säätiön varoilla mahdollistetaan las-
ten syöpälääkäreiden ja lasten syöpiin eri
koistuneiden tutkimushoitajien osallistumin-
en kansainvälisiin hoidon tutkimushankkei-
siin ja näin turvataan, että myös Suomes-
sa lapsia hoidetaan uudenaikaisimmilla 
menetelmillä. Rahoituksella tuetaan lisäksi 
muutosta, jossa suurin lisä lastenyksiköiden 
potilasmäärässä tullee jatkossa olemaan 
syövästä selviytyneiden potilaiden tuotta-

ma seurannan tarve aikuisikään asti. Säätiö 
ennakoi toiminnallaan myös terveyden-
huollon rahoitusrakenteen muutosta, jossa 
etenevässä määrin terveydenhoito tulee 
tukeutumaan uudenlaisiin rahoitusratkai-
suihin.

Säätiön hallinto ja organisaatio on suun-
niteltu tavoitellen Säätiön tarkoituksen ja 
tavoitteiden mahdollisimman tehokasta to-
teuttamista. Säätiön hallinto noudattaa lain 
määrittämiä rakenteita ja perustuu ammat-
timaiseen johtamiseen sekä strukturoitu-
un organisaatioon. Hallitus valvoo säätiön 
toimintaa ja tekee sitä koskevat päätökset. 
Hallituksen kokoonpanossa on otettu huo-
mioon Säätiön toiminnan tarpeet. Tämän 
lisäksi on huolehdittu tarpeellisen taloud-
en, juridiikan ja muiden yhteiskunnallis-
ten asioiden osaamisen ja kokemuksen 
saamisesta. Hallituksen lääkärijäsenenä 
toimivalla henkilöillä on erikoislääkärin- ja 
tohtorin tutkinnot Säätiön kannalta sopival-
la lääketieteen alalla. Säätiön operatiivis-
esta toiminnasta vastaa asiamies. Säätiön 
apurahojen allokoinnista asiantuntijaesityk-
sen laatii, Säätiön toiminnasta riippuma-
ton Lääketieteellinen asiantuntijatyöryhmä. 
Säätiön asiamies huolehtii säätiön varojen



sijoittamisesta suunnitelmallisella taval-
la toimeenpannen hallituksen päätökset 
yhteistyössä sijoitusalan ammattilaisen 
kanssa.

SÄÄTIÖN JOHDOSSA OLE-
VAT KESKEISET TERVEYDEN-
HUOLLON VAIKUTTAJAT
SEKÄ AMMATTILAISET

Säätiön alullepanijataho on Suomen las-
tenhematologi ja -onkologian yhdistys, 
jonka jäseninä kaikki Suomessa toimi-
vat lasten syöpälääkärit ovat. Yhdistyk-
sen puheenjohtajana toimintavuonna toimi 
soluterapian professori Kim Vettenranta.
Säätiön hallituksen puheenjohtajana 
toimintavuonna toimi lasten hema-
tologian ja onkologian professori
Toivo T. Salmi. Hallituksen erityisasiantunti-
jana on toiminut tieteen akateemikko ja im-
munologian professori Sirpa Jalkanen sekä 
taloustieteen professori Sixten Korkman. 
Säätiön apuraha-allokoinneista tehdään 
esitys Säätiön sääntöjen mukaisesti
Lääketieteellisen asiantuntijatyöryhmän
toimesta. Lääketieteellisen asiantuntijatyö-
ryhmän jäsenet on valittu  niin, että jokaisesta 
yliopistollisensairaalan sairaanhoitopiiristä 
on kaksi edustajaa, joiden ammatillinen 

pätevyys sekä lääketieteellinen tausta liittyy 
Säätiön varojan kohdistavaa lääketieteelli-
seen segmenttiin, mutta jäsenet eivät itse hen-
kilökohtaisesti ole tuen saajatahon piirissä.

Lääketieteellisen asiantuntijatyö-
ryhmän kokoonpano toimintavuonna:

Dosentti Matti Korhonen
Professori Hannu Sariola
Professori Jarmo Jääskeläinen
Professori Terhi Tapiainen
Professori Marjo Renko
Professori Taina Turpeenniemi-Hujanen
Professori Per Ashorn
Professori Kimmo Porkka
Dosentti Paula Lindholm
Professori Ville Peltola



SÄÄTIÖN TOIMINNAN
VALVONTA

SÄÄTIÖN TOIMINTAKAUSI 
VUONNA 2019

VIESTINTÄ

Säätiön varallisuus on Nordea Pankin 
hoidossa perustuen Säätiön ja Nordean 
välisen varainhoitosopimukseen. Varo-
jen käyttö Säätiön tarkoituksen mukaisi-
in kohteisiin tapahtuu Säätiön säännöissä 
§ 9 kuvatun päätöksenteon mukaisesti. 
Lääketieteellinen asiantuntijatyöryhmä te-
kee vastaanotettuihin apurahahakemuk-
siin perustuen ja niihin liittyvien varojen 
käyttöehdotukset, jotka hallitus päättää.
Säätiön toimintaa valvoo Patentti- ja re-
kisterihallitus ja Säätiö on säätiölain 
velvoitteiden alainen. Säätiön varo-
ja ja niiden käyttöä valvotaan lisäksi 
säätiölain mukaisesti tilintarkastuksin. 
Säätiön tilintarkastajana toimii KPMG.

Säätiön kuudennelle toimintakaudelle 
mahtui yhteistyötapahtumia ja -kampan-
joita, jotka lisäsivät kohdennetusti Säätiön 
tunnettuutta. Kansainvälisenä lasten 
syövänpäivänä helmikuussa lanseerattiin 
Aamusadut yhteistyössä tunnettujen las-
tenkirjailijoiden, Otava median ja Suoma-
laisen kirjakaupan kanssa. Toukokuussa, 
yhteistyössä hyväntekeväisyyspyöräilyjouk-
kue Team Rynkeby – God Morgonin kans-
sa Säätiö järjesti toistamiseen hyvänte-
keväisyysjuoksutapahtuman Koulujuoksu. 
Säätiö oli viidettä kertaa mukana hyvänte-
keväisyyskohteena yritysjuoksutapahtu-
ma RunFestissä, joka juostiin kesäkuussa 
Turusa, sekä  alkusyksyllä Helsingissä, 
Tampereella ja Oulussa. Säätiön toiminnan 
peruspilareina ovat avoimuus sekä Säätiön 
tarkoitukseen lahjoitettujen varojen mah-
dollisimman lyhytsyklinen kohdentaminen 
apurahoin kohteisiin, jotka ensisijaisesti 
ovat uudenaikaisimpien lasten syöpähoito-
jen perustana olevien hoito-ohjelmien kehi-
tys- ja tutkimustyö. 

Säätiö viestii tarkoituksensa missiolla mah-
dollistaa paras syöpähoito ja terve aikuisuus 
suomalaisille syöpään sairastuneille lapsille. 
Toimintakauden syksyllä missiota selkeytet-
tiin teemaan ’Elämä on tutkimisen arvoinen’. 
Viestintää ja säätiön tunnettuuden kasvatta-
mista on tehty pääasiassa ansaitun median 
ja hyväntekeväisyyteen perustuvan makse-
tun median sekä
järjestettyjen tapahtuminen puitteissa. 
Lisäksi säätiö viestii toiminnastaan aktiivis-
esti sosiaalisessa mediassa. 
Lahjoittajaryhmät halutaan pitää nykyajan 
vaatimusten mukaisesti ajan tasalla ja ti-
etoisena säätiön toiminnasta sekä varojen 
allokoinnista. Säätiön verkkosivujen kävi-
jämäärät ovat tasaisesti kasvaneet. Digi-
taalisista medioista verkkosivujen lisäksi 
säätiö käyttää viestintäkanavinaan sosiaa-
lisen median yhteisöjä Facebookia sekä 
Instagramia. Säätiö osallistui maailmanlaa-
juistesti vuosittain 15.2. vietettävän kansa-
invälisen lastensyövänpäivän viestintään 
Aamusatu-kampanjallaan, joka sai laajaa



näkyvyyttä eri ansaitun median kanavissa 
kuten Yle puhe, Basso-radio, Helsingin 
sanomat, Ilta-Sanomat, Marmai ja useat 
paikalliset lehdet. 
Säätiön joulukanpanjaan laulaja Laura 
Närhi osallistui laululla Varpunen jouluaa-
muna, joka tuotettiin pro bono-periaatteella 
yhteistyössä äänistudio Jiffelin, Warner 
musicin ja mainostoimisto N2 Helsingin 
kanssa. 

VARAINHANKINTA

Säätiö harjoittaa varainkeruuta toteuttaak-
seen tarkoitusta, rahoittaa veri- ja syöpätau-
tien kliinisten tutkimusten uusia vaatimuk-
sia sekä kehitystä, jossa kansainväliset 
hoito-ohjelmat muuttuvat yhä yksilöllisem-
miksi, kun tautien biologiaa opitaan tun-
temaan entistä perusteellisemmin.  Tätä 
kehitystä ei julkinen terveydenhuolto re-
surssimielessä riittävästi tue. Säätiö kohdis-
taa varoja resursoimaan kasvavaa tarvetta 
tutkimuksia vetävistä lääkäreistä ja tutki-
mussairaanhoitajista. Näin mahdollistetaan 
myös Suomessa lapsille annetun hoidon

uudenaikaisuus sekä kehityksessä mu-
kana pysyminen. Varainhankintatyön tu-
loksena saadut lahjoitukset on ohjattu en-
sisijaisesti digitaalisiin kanaviin. Säätiön 
digitaalinen verkkorakenne kotisivustojen 
muodossa tukee varainhankintaa sekä hen-
kilö- että yrityslahjoittajien osalta. Läsnäo-
lo sosiaalisessa mediassa on tärkeä foo-
rumi viestin jakeluun sekä lahjoittajien 
ohjaamiseen lahjoituksen tekemiseen.

Helmikuussa vietetyn Kansainvälisen lasten 
syövän päivän teema Säätiöllä oli äänikir-
jamuotoiset Aamusadut. Mukaan Aamusa-
tuihin lähtivät Suomen suosituimmat last-
enkirjailijat Otavalta. Aamusadut julkistettiin 
15.2.2019, kansainvälisenä lasten syövän 
päivänä. Keväällä Aamusadut saatiin ku-
unneltaviksi myös kaikille Yliopistollisten 
sairaaloiden lasten syöpäosastoille Sam-
sungin lahjoittamien tablettien avulla. Sadut 
ovat myynnissä Suomalaisen Kirjakaupan 
verkkokaupassa. Alkuvuodesta 2020 Aamu-
sadut olivat kuunneltavissa myös Elisa Kirjan, 
BookBeatin, Nextoryn ja Storytellin valikoi-
missa. Varainhankintatuloksia ei toimintavu-
oden osalta ole vielä saatavilla, koska Aamu-
satujen tarina jatkuu 2020 vuoden ajan.



TOIMINNAN TULOS 2019

KERÄTTYJEN VAROJEN 
KÄYTTÖKOHTEET

Säätiö järjesti yhteistyössä Team Rynkeby 
– God Morgon hyväntekeväisyyspyöräily-
joukkueen kanssa Koulujuoksu-tapahtuman 
3.5.2019.  Tapahtumaan osallistui yli 30 000 
lasta 180 koulusta ympäri Suomen. Tahtu-
ma keräsi lahjoituksia 164 019 euroa.

Kauden 2018 – 2019 Team Rynkeby – God 
Morgonin lahjoitus Aamu Säätiölle oli 775 
129 euroa. Summa edustaa 70 % kyseisen 
organisaation koko keräyssummasta. Sum-
ma sisältää Koulujuoksu-tapahtuman tu-
oton.

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

Useat Säätiötä jo aiemmin tukeneet yrityk-
set sekä uudet yhteistyötoimijat lahjoitti-
vat joulumuistamiseen käyttämänsä varat 
Säätiölle. Lisäksi Säätiö on ollut keräys-
kohteena muutamissa yksityishenkilöiden 
järjestämissä tapahtumissa ja merkkipäivi-
en lahjoituskohteena. 

Säätiö jatkaa toimintaansa keskittyen tun-
nettuuden kasvattamiseen viestinnän eri 
keinoin. Säätiö järjestää kuluvana vuonna 
vastaavia tapahtumia kuin edellisenä.

Toimintavuoden tilikauden päättyessä 
Säätiön tuotot olivat 1 005 918 euroa. Var-
sinaisen toiminnan kulut olivat 777 305 eu-
roa, josta myönnetyt apurahat olivat 690 
629 euroa. Säätiön kokonaiskulut koostuiv-
at myönnettyjen apurahojen lisäksi suoraan 
varainhankintaan liittyvistä kuluista, joista 
merkittävänä yksittäisenä kuluna oli Kou-
lujuoksuun liittyvä materiaali, viranomais-
ten lupamaksuista, asiamiehen palkkiosta, 
verkkosivujen ylläpidosta, verkkosivujen 
kautta tapahtuvan lahjoitusmaksuliikenteen 
hallinnoinnista, varainhoitoon ja kirjanpitoon 
liittyvistä maksuista sekä tilintarkastajan 
palkkioista. 

Varainhankinta on Säätiön toimintaan 
kuuluvaa ja luonteeltaan jatkuvaa toimint-
aa. Kerättyjen varojen käyttö on kuvattu 
Säätiön säännöissä säätiön tarkoitukse-
na, 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 syöpä-
sairauksiin liittyvien hoito-ohjelmien eli 
protokollien tutkimus- ja kehitystyö. Muita 
kohteita ovat lasten syöpälääkäreiden 
yhteispohjoismainen yhteistyö (NOPHO), 
jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhteis-
pohjoismaisia lasten eri syöpätauteihin 
liittyviä hoitosuunnitelmia. Lisäksi yhteisten 
hoitosuunnitelmien avulla pyritään jatkuvas-
ti kehittämään lasten syövänhoitoa tehok-
kaammaksi ja turvallisemmaksi. Näiden 
lisäksi lasten syövistä ja niiden hoidosta 
aiheutuvien myöhäisvaikutusten



minimointiin liittyvä tutkimus sekä lasten 
syöpien perustutkimustyö kuuluvat Säätiön 
rahoituskohteisiin.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan allokoimalla 
kerättyjä lahjoitusvaroja Säätiön sääntöjen 
mukaisen toiminnan tukemiseen. Yksity-
iskohtaisemmin varojen kohdentaminen 
noudattaa Säätiön hallituksen vuosittain 
hyväksymää Lääketieteellistä toimintasu-
unnitelmaa ja sen mukaisesti priorisoituja 
hankkeita. Varojen keruu ja varojen käyttö 
pidetään keskenään tasapainossa, jotta 
turvataan Säätiön toiminnallinen olemass-
aolo sekä Säätiön tase. 

Säätiön hallituksen ensimmäisessä kok-
ouksessa hyväksytyn Lääketieteellisen to-
iminta-suunnitelman mukaan Säätiö tukee 
apurahoin toimintavuoden 2019 aikana 
alkavia lasten syöpien hoidon kehityksen 
edellytyksenä olevia hoito-ohjelman keh-
ityshankkeita sekä lisäksi tukea myöhäis-
vaikutusten vähentämiseen tähtäävää tutki-
musta ja myöhäisvaikutusten seurantatyön 
kehitystä.

SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APU-
RAHAT

Säätiö myönsi 61 346 euron apurahan 
Ewingin sarkooman hoitotutkimukseen. Tut-
kimuksen keskeiset tavoitteet ovat parantaa 
Ewingin sarkooman ennustetta, vähentää 
hoidon sekä lyhyt- että pitkäaikaisia haittoja 
sekä kerätä biologista materiaalia tieteel-
lisen tutkimuksen käyttöön.

Säätiö myönsi 41 000 euron apurahan 
korkeariski neuroblastooman hoitotutkimuk-
selle. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 
onko kahdella HDC-hoidolla (high-dose 
chemotherapy) ennustetta parantava vaiku-
tus. Neuroblastoomassa myös paikallishoito 
on tärkeää ennusteen kannalta.  Tavoittee-
na on lisäksi tutkia eri sädehoidon intensi-
teettien vaikutusta ennusteeseen.

Säätiö myönsi 36 246 euron apurahan last-
en ja nuorten Philadelphia-positiivisen akuu-
tin lymfoblastileukemian hoitotutkimukselle. 
ensisijaisena tavoitteena on tutkia, että 
saavutetaanko vähemmän ”toksisella” sy-
tostaattiohjelmalla riittävä hoitovaste hyvän 
alkuhoitovasteen saaneille Ph+ALL-po-
tilaille. Toiseksi selvitetään korkeariski-
ryhmässä luuydinsiirron jälkeisen lääkityk-
sen toteutuskelpoisuutta. 



Säätiö myönsi 52 250 euron apurahan klas-
sisen Hodgkinin lymfooman hoitotutkimuk-
seen. Tavoitteena on vähentää hoidon 
myöhäishaittavaikutuksia sytostaattihoitoa 
tehostamalla ja sädehoitoa vähentämällä, 
samalla ylläpitäen erinomaiset hoitotulok-
set. Lisäksi tavoitteena  on osoittaa, että 
alkuun PET-positiivisilla tehostettu solu-
salpaajahoito ja kohdennettu sädehoito on 
yhtä tehokas kuin perinteinen solusalpaaja- 
ja sädehoidon yhdistelmä.

Säätiö myönsi 61 346 euron apurahan yli 
3 – 5 vuotiailla lapsilla esiintyvän medul-
loblastooman postoperatiiviseen hoitotut-
kimukseen.  Tutkimuksen keskeinen tav-
oite on medulloblastoomaa sairastavien yli 
3-vuotiaiden lasten ja nuorten ennusteen 
parantaminen ja hoidon pitkäaikaishaittojen 
vähentäminen.

Säätiö myönsi 14 391 euron apurahan kat-
tamaan lasten ja nuorten keskushermosto-
kasvaimia hoitaville pohjoismaisille asian-
tuntijoille järjestetyn yhteispohjoismaisen 
neuvottelun edellyttämät matkakulut. Neu-
vottelun tavoitteet on tuoda asiantuntijoille 
uusin tieto näiden kasvainten molekyylitason 
diagnostiikasta, siihen perustuvasta hoidon 
porrastuksesta sekä uusista hoitomuodois-
ta kasvainten hoidossa ja kuntoutuksessa. 
Lisäksi tavoitteena on soveltaa tätä tietoa 
suoraan lasten ja nuorten keskushermosto-
kasvainten hoitotutkimusten tuomiseksi 
Suomeen ja muihin Pohjoismaihin.

Säätiö myönsi 7 000 euron apurahan väitö-
skirjatutkimukselle, jossa tutkitaan säde-
hoidolla hoidetun, lapsena sairastetun aivo-
kasvaimen aiheuttamia myöhäisvaikutuksia. 

Säätiö myönsi 20 000 euron apurahan 
tutkimukseen hepatoblastooman moleku-
laariset mekanismit ja uudet hoitomuodot. 
Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia
hoitovaihtoehtoja lasten maksasyövän 
hoitoon ja siten nostaa tautiin sairastunei-
den lasten paranemisennustetta.

Säätiö myönsi 25 000 euron apurahan 
tutkimukseen, jossa selvitetään lasten 
kantasolusiirtoihin liittyvän luonnolliseen 
immuunijärjestelmään kuuluvan komple-
menttijärjestelmän reaktioita kantasolusiirto-
jen yhteydessä.

Säätiö myönsi 2 000 euron apurahan tut-
kimukseen liittyen solustressin rooliin 
Notch-signaalimekanismissa ja syövän ke-
hittymisessä.

Säätiö myönsi 6 750 euron apurahan uusiu-
tuneen ja refraktaarisen Ewingin sarkooman 
hoitotutkimukseen.  Tutkimuksen tavoittee-
na on huonoennusteisen taudin hoitoon 
löytää tehokkain solunsalpaajahoito, liittää 
tehokkaaseen solusalpaajahoitoon kohden-
nettuja lääkehoitoja sekä tutkia Ewingin sar-
kooman biologiaa.

Säätiö myönsi 10 000 euron apurahan 
väitöskirjatutkimukseen liittyen allogeenisen 
kantasolusiirron vaikutuksista keuhkojen to-
imintaan, virusinfektioihin ja unenaikaiseen 
hengitykseen.

Säätiö myönsi 6 000 euron apurahan väitö-
skirjatutkimukselle kohdunsisäiset altisteet 
ja lapsuusiän syöpä. Tutkimuksen tavoittee-
na on tutkia äidin sairauksia sekä lääkitystä  
ja niiden yhteyttä jälkeläisen lapsuus- ja 
nuoruusiän syöpäriskiin. Lisäksi tutkitaan 
perinataalisia tekijöitä ja niiden vaikutusta 
syöpäriskiin nuorella iällä.

Säätiö myönsi 25 000 euron apurahan post-
doc-tutkimukselle liittyen pahanlaatuisen ja 
huono ennusteisen  medulloblastooman yh-
distelmähoitoon.



Tutkimuksessa selvitetään aivokasvainsolun 
sisäisen signaalijärjestelmän ja ulkoa tuotu-
jen lääkeaineiden yhteisvaikutusta syöpäso-
lujen vastustuskyvyn heikentämiseksi ja 
näin lisätä eloonjäämismahdollisuutta.

Säätiö myönsi 70 000 euron apurahan 
Lääkeherkkyys profilointitutkimukseen 
lasten kiinteissä kasvaimissa. Tutkimuk-
sessa kehitetään menetelmää oikeiden 
lääkkeiden löytämiseksi sekä yhdistetään 
herkkyysmääritykset kasvainten geneetti-
seen profilointiin

Säätiö myönsi 94 800 euron apurahan 
Tyksissä tapahtuvaan lasten- ja nuorten 
veri- ja syöpätautien epidemiologian ja 
hoito-ohjelmien kehitykseen liittyvään mo-
nialaiseen tutkimustyöhön. Apurahalla ed-
istetään useita hoito-ohjelman tutkimushan-
ketta, solunsalpaajaohjelma Kemokurin 
käytön edelleen kehittämistä, myöhäisvai-
kutusseuranta-poliklinikan (STEP) kehit-
tämistä sekä kansasolusiirtoon liittyvien po-
tilasohjeiden päivitystä.

Säätiö myönsi 28 000 euron apurahan Tyk-
sin lasten syöpäyksikön ja Turun yliopiston 
yhteistyötutkimukselle, jonka tavoitteena on 
tehostaa tekoälyn avulla lapsena syövän 
sairastaneiden psykososiaalisten myöhäis-
vaikutusten hoitoa.

Säätiö myönsi 129 500 euron apurahan 
akuutin lymfaattisen leukemian kansain-
väliselle tutkimukselle ALLTogether vuodelle 
2020. Tutkimuksen tavoitteena on edelleen 
parantamaa leukemian hoitotuloksia, mut-
ta samanaikaisesti luomaan perusta ALL:n 
biologiaan perustuvalle kohdennetulle 
yksilöllisemmälle hoidolle, sekä siirtämään 
painopistettä myös hoidon aiheuttaman 
kuormittavuuden vähentämiseen niin hoidon 
aikana kuin sen jälkeen.  Tutkimus kestää 5 
– 7 vuotta. Vuosittain ALLTogether protokol-
lan mukaisesti hoidetaan yli 1 000 potilasta. 
Tutkimuksessa on mukana myös aikuiset.

SÄÄTIÖN LÄHIPIIRILLE MAK-
SAMAT AVUSTUKSET, PALK-
KIOT JA LAINAT

HALLITUKSEN KOKOON-
TUMINEN

Apurahoista 415 396 euroa on kohdistunut 
lähipiirille, joka tässä tapauksessa edustaa 
Säätiön perustajatahoja. Apurahan saajat 
toimivat lasten veri- ja syöpätautien lääkäre-
inä tai heitä edustavana yhdistyksenä, 
Suomen Lasten Hematologian ja –Onkolo-
gian yhdistys. 

Hallitukselle ja asiamiehelle on maksettu 
korvauksia yhteensä 69 902 euroa. Hallituk-
sen 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. 
Lisäksi  Säätiön 4.3.2018 - 3.3.2019 rahan-
keräysluvan edellyttämän tilityksen tilintar-
kastuksen hoiti KPMG. Palkkio tarkastuk-
sesta oli 1 042 euroa.

Toimintakautenaan Säätiön hallitus kokoon-
tui kolme kertaa fyysiseen kokoukseen ja 
kahteen sähköpostikokoukseen. Säätiön 
hallituksen jäseninä ovat toimineet Toivo 
T. Salmi (pj), Tomas Holmberg (vpj), Saku 
Koivu, Kari Mononen, Janette Palmu sekä 
Kerttu Tuomas.  Asiamiehenä toimi Laura 
Paasio.

Helsingissä 28.2.2020




