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SÄÄTIÖN TAUSTA 
JA TARKOITUS
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 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 edistä-
mään yleisön ja eri viiteryhmien tietoisuutta 
lasten veri- ja syöpäsairauksista. 

Säätiön toiminnalle on selkeä ja kiireellinen 
yhteiskunnallinen tarve. Lasten syöpähoito ja 
-tutkimus on tullut murrosvaiheeseen kansain-
välisen kehityksen ja terveydenhuollon rahoi-
tusrakenteessa tapahtuvien muutosten myötä.

Suomessa yksi viidestä syöpään sairastu-
neesta lapsesta menehtyy. Lapsiin kohdiste-
tut syöpähoidot ovat lääketieteellisesti vaativia, 
ja ne edellyttävät jatkuvaa kehittämistä sekä 
mukanaoloa niin kansallisissa kuin kansain-
välisissäkin tutkimus- ja hoidonkehityspro-
jekteissa. Lasten syöpä- ja veritautihoidot 
perustuvat pääosin kansainvälisesti kehi-
tettyihin hoito-ohjelmiin, jotka pohjautuvat 

kliinisiin huippututkimuksiin. Vain näissä hoi-
to-ohjelmissa mukana oleminen mahdollistaa 
ensiluokkaisen hoidon toteuttamisen ja kan-
sainväliset laatukriteerit täyttävän toiminnan 
ylläpitämisen. Aina 2000-luvun alkuun saakka 
lääkärit ovat saaneet hoito-ohjelmia lähinnä 
tutkimusprojekteihin kuuluvilta kollegoiltaan, 
vaikka suomalaiset keskukset eivät ole viralli-
sesti rekisteröityneet näihin ohjelmiin. Tilanne 
on nyt kuitenkin olennaisesti muuttunut kan-
sainvälisten tiukentuneiden kriteerien ja EU:n 
valvonnan vuoksi. Ohjelmia ei ole enää mah-
dollista saada käyttöön ilman virallista rekis-
teröitymistä mukaan kyseisiin hankkeisiin, 
joissa mukana oleminen vaatii huomattavia 
taloudellisia resursseja. Tähän haasteeseen 
ei pystytä mitenkään vastaamaan pelkästään 
julkisen rahoituksen turvin eikä hoitotyön kehi-
tys voi siten saavuttaa parasta tasoa. Syöpää 
sairastavia lapsia Suomessa ei ilman yksi-
tyistä rahoitusta kyetä hoitamaan viimeisim-
mällä ja uudenaikaisimmilla hoito-ohjelmilla. 

Haastetta lisää vielä se, että nykyinen tervey-
denhuoltojärjestelmämme ei tunnista riittävän 
hyvin haitallisia myöhäisvaikutuksia, joista 
kärsii kaksi kolmesta syövän sairastaneesta. 

Myöhäisvaikutusten seurannan kehityksen tar-
koituksena on hoitotulosten kokonaisvaltainen 
paraneminen. Säätiön tavoitteena on mahdol-
listaa syöpään sairastuneille lapsille heille kuu-
luva paras hoito ja terve aikuisuus.

Toiminnan laajuudesta sekä ammattimaisuu-
desta kertoo se, että Säätiötä on ollut vuonna 
2012 perustamassa yli 80 tahoa, mukaan 
lukien sairaanhoitopiirejä, syöpäyhdistyksiä, 
yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Säätiön lääke-
tieteellisessä asiantuntijatyöryhmässä toimii 
yhteensä kymmenen lääketieteen professoria 
ja dosenttia. Tämä osoittaa poikkeuksellisen 
laajaa lääkärikunnan ja muiden Säätiön toi-
mintakenttää syvällisesti ymmärtävien taho-
jen asennoitumista ja vahvaa tukea Säätiön 
toiminnalle. Lisäksi tämä osoittaa, että Sää-
tiön toiminnan yhdessä tavoitteessa, eli las-
ten veri- ja syöpäsairauksien tunnettavuus-
työssä lähimpien viiteryhmien parissa ollaan 
jo varsin pitkällä. 

SÄÄTIÖN ROOLI 
JULKISEN TERVEYDEN-
HUOLLON TUKIJANA

Suomessa lasten syöpähoito on tällä hetkellä 
kansainvälistä huipputasoa ja järjestelmä syö-
pätautien hoitamiseksi on toimiva. Suomessa 
ollaan kuitenkin haastavassa tilanteessa. Sai-
raaloilla ei ole rakenteellisia mahdollisuuksia 
nopeasti reagoida uusiin toiminnan seurannan 
ja valvonnan tuomiin vaatimuksiin taloudellisin 
eikä henkilöresurssein. Rahoitusta tarvitaan 
mahdollistamaan tutkimushoitajien ja lääkä-
reiden tekemä, lasten syöpähoidon kehityk-
sen edellytyksenä oleva kliininen tutkimustyö, 
tutkimustyöhön liittyvät rekisteröinti- ja moni-
torointikulut sekä lisääntyvät erikoisnäytekulut. 
Suomessa vain julkiseen rahoitukseen tukeu-
tuva hoitotyön kehitys ei näin ollen tule seu-
raamaan edistyksellisintä tasoa. 

Säätiön varoilla mahdollistetaan lasten syöpä-
lääkäreiden ja lasten syöpiin erikoistuneiden 
tutkimushoitajien osallistuminen kansainväli-
siin hoidon tutkimushankkeisiin ja näin turva-
taan, että myös Suomessa lapsia hoidetaan 
uudenaikaisimmilla menetelmillä. Rahoituk-
sella tuetaan lisäksi muutosta, jossa suurin 

lisä lastenyksiköiden potilasmäärässä tullee 
jatkossa olemaan syövästä selviytyneiden 
potilaiden tuottama seurannan tarve aikuisi-
kään 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 tavoittei-
den mahdollisimman tehokasta toteuttamista. 
Säätiön hallinto noudattaa lain määrittämiä 
rakenteita ja perustuu ammattimaiseen joh-
tamiseen sekä strukturoituun organisaatioon. 
Hallitus valvoo säätiön toimintaa ja tekee sitä 
koskevat päätökset. Hallituksen kokoonpa-
nossa on otettu huomioon Säätiön toiminnan 
tarpeet. Tämän lisäksi on huolehdittu tarpeel-
lisen talouden, juridiikan ja muiden yhteiskun-
nallisten asioiden osaamisen ja kokemuksen 
saamisesta. Hallituksen lääkärijäsenenä toimi-
valla henkilöillä on erikoislääkärin- ja tohtorin 
tutkinnot Säätiön kannalta sopivalla lääketie-
teen alalla. Säätiön operatiivisesta toiminnasta 
vastaa asiamies. Säätiön apurahojen allokoi-
nnista asiantuntijaesityksen laatii, Säätiön 
toiminnasta riippumaton Lääketieteellinen 
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asiantuntijatyöryhmä. Säätiön asiamies huo-
lehtii säätiön varojen sijoittamisesta suun-
nitelmallisella tavalla toimeenpannen halli-
tuksen päätökset yhteistyössä sijoitusalan 
ammattilaisen kanssa.

SÄÄTIÖN JOHDOSSA 
OLEVAT KESKEISET TERVE-
YDENHUOLLON VAIKUTTA-
JAT SEKÄ AMMATTILAISET

Säätiön alullepanijataho on Suomen lasten-
hematologian ja -onkologian yhdistys, jonka 
jäseninä kaikki Suomessa toimivat lasten syö-
pälääkärit ovat. Yhdistyksen puheenjohtajana 
toimintavuonna toimi soluterapian professori 
Kim Vettenranta.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toiminta-
vuonna toimi professori, lasten hematologian 
ja onkologian erikoislääkäri Toivo T. Salmi. 
Hallituksen erityisasiantuntijana on toiminut 
tieteen akateemikko ja immunologian profes-
sori Sirpa Jalkanen sekä valtiotieteen tohtori 
Sixten Korkman. 

Säätiön apuraha-allokoinneista tehdään 
esitys Säätiön sääntöjen mukaisesti Lääke-
tieteellisen asiantuntijatyöryhmän toimesta. 
Lääketieteellisen asiantuntijatyöryhmän jäse-
net on valittu  niin, että jokaisesta yliopistol-
lisensairaalan sairaanhoitopiiristä on kaksi 
edustajaa, joiden ammatillinen pätevyys sekä 
lääketieteellinen tausta liittyy Säätiön varoja 
kohdistavaan lääketieteelliseen segmenttiin, 
mutta jäsenet eivät itse henkilökohtaisesti ole 
tuen saajatahon piirissä.

Lääketieteellisen asiantuntijatyöryhmän 
kokoonpano toimintavuonna:

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

SÄÄTIÖN TOIMINNAN  
VALVONTA

Säätiön varallisuus on Nordea Pankin hoi-
dossa perustuen Säätiön ja Nordean välisen 
varainhoitosopimukseen. Varojen käyttö Sää-
tiön tarkoituksen mukaisiin kohteisiin tapahtuu 
Säätiön säännöissä § 9 kuvatun päätöksen-
teon mukaisesti. Lääketieteellinen asiantuntija-
työryhmä tekee vastaanotettuihin apurahaha-
kemuksiin perustuen ja niihin liittyvien varojen 
käyttöehdotukset, jotka hallitus päättää.

Säätiön toimintaa valvoo Patentti- ja rekis-
terihallitus ja Säätiö on säätiölain velvoittei-
den alainen. Säätiön varoja ja niiden käyttöä 
valvotaan lisäksi säätiölain mukaisesti tilin-
tarkastuksin. Säätiön tilintarkastajana toimii 
KPMG.

SÄÄTIÖN TOIMINTAKAUSI
VUONNA 2020

Säätiön seitsemännelle toimintakaudelle 
mahtui yhteistyötapahtumia ja -kampan-
joita, jotka lisäsivät kohdennetusti Säätiön 
tunnettuutta. 

Kansainvälisenä lasten syövänpäivänä helmi-
kuussa nostettiin vuonna 2019 yhteistyössä 
tunnettujen lastenkirjailijoiden, Otava median 
ja Suomalaisen kirjakaupan kanssa lanseera-
tut Aamusadut uudelleen viestinnän keskiöön. 
Koronapandemian vuoksi toukokuulle, yhteis-
työssä hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue Team 
Rynkeby – God Morgonin kanssa suunniteltu 
hyväntekeväisyysjuoksutapahtuma Koulu-
juoksu siirtyi elokuulle. Syyskuussa vietettiin 
kansainvälistä lasten syövän tietoisuuskuu-
kautta. Säätiö lanseerasi viestintäkampanja 
Aamuherätyksen yhteistyössä taidemuseo 
Amos Rexin kanssa. Tavoitteena oli Aamuhe-
rätys-nimisellä teoksella herätellä ohikulkijoita 
tärkeän asian ääreen taidemuseo Amos Rexin 
näyteikkunalla koko syyskuun ajan tauotta 
pirisseen kultaisen herätyskellon voimin. Jou-
lukuussa Säätiö oli mukana vaatevalmistaja 
Makian yllätyskampanjassa skeittiliike Ponke-
sin 30-vuotisuran kunniaksi.

Säätiön toiminnan peruspilareina ovat avoi-
muus sekä Säätiön tarkoitukseen lahjoitettujen 
varojen mahdollisimman lyhytsyklinen kohden-
taminen apurahoin kohteisiin, jotka ensisijai-
sesti  edistävät uudenaikaisimpien lasten syö-
pähoitojen perustana olevien hoito-ohjelmien 
kehitys- ja tutkimustyötä. 

VIESTINTÄ

Säätiön tarkoitus on mahdollistaa paras syö-
pähoito ja terve aikuisuus suomalaisille syö-
pään sairastuneille lapsille.  Tämä on kiteytetty 
Säätiön käyttämään teemaan Elämä on tutki-
misen arvoinen. 

Viestintää ja säätiön tunnettuuden kasvat-
tamista on toteutettu pääasiassa ansaitun 
median ja hyväntekeväisyyteen perustuvan 
maksetun median sekä järjestettyjen tapahtu-
minen puitteissa. Lisäksi säätiö viestii toimin-
nastaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. 

Lahjoittajaryhmät halutaan pitää nykyajan vaa-
timusten mukaisesti ajan tasalla ja tietoisena 
säätiön toiminnasta sekä varojen allokoin-
nista. Säätiön verkkosivujen kävijämäärät ovat 
tasaisesti kasvaneet. Digitaalisista medioista 
verkkosivujen lisäksi Säätiö käyttää viestin-
täkanavinaan sosiaalisen median yhteisöjä 
Facebookia sekä Instagramia.
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Helmikuussa vietetyn Kansainvälisen lasten 
syövän päivän teema oli Aamusadut sekä ylei-
söä aktivoiva lasten syöpiin liittyvien tosiasioi-
den kerronta ’totta vai tarua’ -viesteillä pää-
asiassa sosiaalisen median kautta. Syyskuun 
lasten syövän tietoisuuskuukauden viestinnän 
sisältö noudatti helmikuun linjaa keskittyen 
kolmeen pääviestiin; joka toinen päivä alle 
15-vuotias lapsi sairastuu syöpään, edelleen 
joka viides syöpään sairastunut lapsi meneh-
tyy sekä yli 60 % syöpään sairastuneista lap-
sista ei elä tervettä aikuisuutta. 

Säätiön joulunaluskampanjan tarkoitus ja 
sisältö oli Makian yllätysmallisto skeittiliike 
Ponkesille. Viestin keskiössä oli kohteen syn-
tymäpäivän lisäksi kaikkien lasten mahdol-
lisuus harrastaa. Kampanjan kasvona toimi 
lumilautailija Eero Ettala.

VARAINHANKINTA

Säätiö harjoittaa varainkeruuta toteuttaak-
seen tarkoitusta, rahoittaa veri- ja syöpätau-
tien kliinisten tutkimusten uusia vaatimuksia 
sekä kehitystä, jossa kansainväliset hoito-oh-
jelmat 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 lää-
käreistä ja tutkimussairaanhoitajista. Näin 
mahdollistetaan myös Suomessa lapsille 
annetun hoidon uudenaikaisuus sekä kehi-
tyksessä mukana pysyminen.

Varainhankinnan lahjoitukset on ohjattu 
ensisijaisesti digitaalisiin kanaviin. Säätiön 

hoidon kehittämistä ja tieteellistä tutkimusta 
sekä tukea ja edistää lasten veri- ja syöpäsai-
rauksien hoito ja ennaltaehkäisyä. 

Ensisijainen osa-alue, johon Säätiön varoja 
kohdennetaan on lasten veri- ja syöpäsai-
rauksiin liittyvien hoito-ohjelmien eli protokol-
lien tutkimus- ja kehitystyö. Muita kohteita ovat 
lasten syöpälääkäreiden yhteispohjoismainen 
yhteistyö (NOPHO), jossa suunnitellaan ja 
toteutetaan yhteispohjoismaisia lasten eri syö-
pätauteihin liittyviä hoitosuunnitelmia. Lisäksi 
yhteisten hoitosuunnitelmien avulla pyritään 
jatkuvasti kehittämään lasten syövänhoitoa 
tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Näiden 
lisäksi lasten syövistä ja niiden hoidosta aiheu-
tuvien myöhäisvaikutusten minimointiin liittyvä 
tutkimus sekä lasten syöpien perustutkimustyö 
kuuluvat Säätiön rahoituskohteisiin.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan allokoimalla 
kerättyjä lahjoitusvaroja Säätiön sääntöjen 
mukaisen toiminnan tukemiseen. Yksityiskoh-
taisemmin varojen kohdentaminen noudattaa 
Säätiön hallituksen vuosittain hyväksymää 

käyttämät digitaaliset maksutavat tukevat 
varainhankintaa sekä henkilö- että yritys-
lahjoittajien osalta. Läsnäolo sosiaalisessa 
mediassa on tärkeä foorumi viestin jakeluun 
sekä lahjoittajien ohjaamiseen lahjoituksen 
tekemiseen. 

Helmikuussa vietetyn Kansainvälisen las-
ten syövän päivän viestintään liittyi varain-
hankinta sosiaalisen median kautta. Tämän 
lisäksi Aamusatujen äänikirjamyynti jatkui 
Suomalaisen kirjakaupan verkkokaupassa. 
Syyskuun lasten syövän tietoisuuskuukau-
den viestintään liittyi  tietoisuussisällön lisäksi 
varainhankinnan viesti. Joulukuun kampan-
jassa Säätiö toimi tietoisuuskumppanina sekä 
hyväntekeväisyyskohteena.

Hyväntekeväisyyspyöräilujoukkuen Team 
Rynkeby - God Morgnin kauden 2019 – 2020 
aikana kerätystä summasta Säätiölle lahjoi-
tettiin 70 %, joka oli 567 374 euroa. Kokonais-
summa sisälsi Koulujuoksukeräyksen 72 485 
euroa. Lahjoitussummasta vähennettiin Team 
Rynkeby Fondenin  2020 hallinnointikustannuk-
sia, joista Säätiölle allokoitiin  55 440 euroa. 

Useat Säätiötä jo aiemmin tukeneet yritykset 
sekä uudet yhteistyötoimijat lahjoittivat joulu-
muistamiseen käyttämänsä varat Säätiölle. 
Lisäksi Säätiö on ollut keräyskohteena muuta-
missa yksityishenkilöiden järjestämissä tapah-
tumissa ja merkkipäivien lahjoituskohteena. 

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

TOIMINNAN TULOS 2020

Toimintavuoden tilikauden päättyessä Sää-
tiön tuotot olivat 720 618 euroa. Varsinaisen 
toiminnan kulujäämä oli 432 856 euroa, josta 
myönnetyt apurahat olivat 408 800 euroa. 
Lisäksi kulujäämä sisälsi kolmen aiempina 
vuosina myönnettyjen apurahojen palautukset, 
yhteensä 59 900 euroa. Säätiön kokonaisku-
lut koostuivat myönnettyjen apurahojen lisäksi 
viranomaisten lupamaksuista, asiamiehen 
palkkiosta, verkkosivujen ylläpidosta, verkkosi-
vujen kautta tapahtuvan lahjoitusmaksuliiken-
teen hallinnoinnista, varainhoitoon ja kirjanpi-
toon liittyvistä maksuista sekä tilintarkastajan 
palkkioista. 

KERÄTTYJEN 
VAROJEN KÄYTTÖKOHTEET

Varainhankinta on Säätiön toimintaan kuulu-
vaa ja luonteeltaan jatkuvaa toimintaa. Kerät-
tyjen varojen käyttö on kuvattu Säätiön sään-
nöissä säätiön tarkoituksena, joka on tukea 
ja edistää lasten veri- ja syöpäsairauksien 
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Lääketieteellistä toimintasuunnitelmaa ja sen 
mukaisesti priorisoituja hankkeita. Varojen 
keruu ja varojen käyttö pidetään keskenään 
tasapainossa, jotta turvataan Säätiön toimin-
nallinen olemassaolo sekä Säätiön tase. 

Säätiön hallituksen ensimmäisessä kokouk-
sessa hyväksytyn Lääketieteellisen toimin-
ta-suunnitelman mukaan Säätiö tukee apu-
rahoin toimintavuoden 2020 aikana alkavia 
lasten syöpien hoidon kehityksen edellytyk-
senä olevia hoito-ohjelman kehityshankkeita 
sekä lisäksi se tukee myöhäisvaikutusten 
vähentämiseen tähtäävää tutkimusta ja myö-
häisvaikutusten seurantatyön kehitystä. 
 

SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT 
APURAHAT

Säätiö myönsi 30 000 euron apurahan tutki-
mukselle epigeneettisten tekijöiden muuttunut 
PP2A-välitteinen säätely lasten syövissä.

Säätiö myönsi 60 000 euron apurahan tutki-
mukselle, jonka tarkoitus on selvittää myöhäis-
vaikutukset akuutin lymfoblastileukemian vuoksi 
korkean riskiryhmän lääkehoitoa saaneilla.

Säätiö myönsi 4 000 euron apurahan tutkimuk-
selle, jonka tarkoituksena on käynnistää uuden 
lasten AML-hoitoprotokollan liitännäistutkimus 
koskien FLT3-ITD-positiivisten hoitoa.

Säätiö myönsi 3 500 euron apurahan tutki-
mukselle, jonka tarkoituksena on parantaa 
harvinaisen ALAL leukemian hoitotuloksia.

Säätiö myönsi 4 000 euron apurahan väitöskir-
jatutkimukselle, jossa tutkitaan psykososiaali-
sia pitkäaikaisvaikutuksia lapsuusiässä syövän 
sairastaneilla.

Säätiö myönsi 3 000 euron apurahan tut-
kimukseen li it tyen solustressin rooliin 
Notch-signaalimekanismissa ja syövän 
kehittymisessä.

Säätiö myönsi 69 617 euron apurahan kan-
sainvälisen matala-asteisten glioomien tutki-
mus- ja hoito-ohjelmaan.

Säätiö myönsi 24 000 euron apurahan lasten 
varhaisvaiheen kliinisille lääketutkimuksille 
vuodelle 2020. Tutkimukset ovat osa TAYS:in 
yhteydessä toimivan PeeTU lääketutkimus-
keskuksen (Pediatric Early Phase Trials Unit) 
tutkimustyötä löytää entistä tehokkaampia 
hoitomuotoja lasten syöpiin. Apuraha sisältää 
myös Suomen jäsenyyden eurooppalaisessa 
ITCC-verkostossa (Innovative Therapies for 
Children with Cancer), jonka kautta kulkee 
merkittävä osa lasten varhaisvaiheen lääke-
tutkimuksista. Vuosijäsenyysmaksun osuus 
apurahasta on 3 000 euroa.

Säätiö myönsi 6 000 euron apurahan väitös-
kirjatutkimukselle, jossa tunnistetaan akuutin 

lymfaattisen leukemian lääkevasteiden mää-
rääviä tekijöitä. 

Säätiö myönsi 47 483 euron apurahan SIOP 
High-risk medulloblastoomatutkimukselle, joka  
on prospektiivinen kansainvälinen tutkimus 
korkea riskin medulloblastoomasta yli 3-vuo-
tiailla potilailla.

Säätiö myönsi 18 200 euron apurahan ALLTo-
gether alatutkimukselle, jossa  tutkitaan aspa-
raginaasin huippupitoisuuksia tutkimukseen 
kuuluvan hoidon yhteydessä.

Säätiö myönsi 70 000 euron apurahan Tyk-
sissä tapahtuvaan lasten- ja nuorten veri- ja 
syöpätautien epidemiologian ja hoito-ohjel-
mien kehitykseen liittyvään monialaiseen tut-
kimustyöhön. Apurahalla edistetään useita 
hoito-ohjelman tutkimushanketta, solunsalpaa-
jaohjelma Kemokurin käytön edelleen kehittä-
mistä, myöhäisvaikutusseuranta-poliklinikan 
(STEP) kehittämistä sekä kansasolusiirtoon 
liittyvien potilasohjeiden päivitystä.
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Säätiö myönsi 20 000 euron apurahan syöpä-
tutkimukselle, jossa kehitetään kolmiuloitteista 
luusyöpäkudosmallia tulevaisuuden syöpähoi-
tojen parantamiseksi.

Säätiö myönsi 49 000 euron apurahan akuu-
tin lymfaattisen leukemian kansainväliselle 
tutkimukselle ALLTogether vuodelle 2021. 
Tutkimuksen tavoitteena on edelleen parantaa 
leukemian hoitotuloksia, ja samanaikaisesti 
luomaan perusta ALL:n biologiaan perustu-
valle kohdennetulle yksilöllisemmälle hoidolle, 
sekä siirtämään painopistettä myös hoidon 
aiheuttaman kuormittavuuden vähentämiseen 
niin hoidon aikana kuin sen jälkeen.  Tutkimus 
kestää 5 – 7 vuotta. Vuosittain ALLTogether 
protokollan mukaisesti hoidetaan yli 1 000 
potilasta. Tutkimuksessa on mukana myös 
aikuiset.

SÄÄTIÖN LÄHIPIIRILLE 
MAKSAMAT AVUSTUKSET, 
PALKKIOT JA LAINAT

Apurahoista 188 617 euroa on kohdistunut lä-
hipiirille, joka tässä tapauksessa edustaa Sää-
tiön perustajatahoja. Apurahan saajat toimivat 
lasten veri- ja syöpätautien lääkäreinä tai heitä 

edustavana yhdistyksenä, Suomen Lasten 
Hematologian ja –Onkologian yhdistys. 

Säätiön toimintaan liittyviä hallinnollisia kor-
vauksia on maksettu yhteensä 70 076 euroa. 
Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkki-
ota. Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia 
lähipiiriin kuuluville tai tehnyt muitakaan sääti-
ölain tarkoittamia toimia lähipiiriläisten kanssa.

Säätiön tilintarkastuksen on hoitanut KPMG 
ja tilintarkastuspalkkio oli 1 860 euroa. Lisäksi  
Säätiön 4.3.2019 - 3.3.2020 rahankeräysluvan 
edellyttämän tilityksen tilintarkastuksen hoiti 
KPMG. Palkkio tarkastuksesta oli 1 042 euroa.

HALLITUKSEN
KOKOONTUMINEN

Toimintavuonna Säätiön hallitus kokoontui 
viisi kertaa. Säätiön hallituksen jäseninä ovat 
toimineet Toivo T. Salmi (pj), Tomas Holmberg 
(vpj), Saku Koivu, Kari Mononen, Janette Pal-
mu sekä Kerttu Tuomas.  Asiamiehenä toimi 
Laura Paasio.

Helsingissä 1.3.2021


