


Elämä on tutkimisen arvoinen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dLUIiLRQjR4 
 

https://youtube.com/watch?v=dLUIiLRQjR4


Aamu Säätiön tavoite

Mahdollistaa PARAS JA 
UUDENAIKAISIN SYÖPÄHOITO  

sekä  

TERVE AIKUISUUS 

 jokaiselle syöpään sairastuneelle 
suomalaiselle lapselle.



Miksi lasten syöpiä on tutkittava ja 
hoitoja kehitettävä

Suomessa sairastuu joka toinen päivä alle 15-vuotias lapsi syöpään. 

Heistä edelleen joka viides menehtyy.  

Lisäksi syövästä selvinneistä lapsista yli 60 % kärsii jossain elämän 
vaiheessa syövän tai syöpähoitojen aiheuttamista myöhäishaitoista eikä 
näin ollen elä tervettä aikuisuutta.



Aamun rahoituksen kohteet

1. Lasten syöpien kliininen tutkimus - protokollat 

2. Myöhäisvaikutusten tutkimus ja seurantamenetelmien kehitys 

3. Lasten syöpien perustutkimus



Protokollatyö eli      hoito-
ohjelmien tutkimus ja kehitys

Tavoite,	

Suomessa	on	
käytössä	

uudenaikaisimmat	ja	
parhaat	syöpähoidot	

lapsille

Protokollatyö eli hoito-
ohjelmien tutkimus ja kehitys



Uusimpien lasten syöpähoitojen ja 
kliinisten tutkimushankkeiden rahoitus

Jokaiseen lasten syöpätautiin tarvitaan oma hoito-ohjelma ja niitä kehitetään jatkuvasti 

parantamaan hoitoennustetta ja vähentämään myöhäishaittoja. Lasten syöpähoitojen 

tutkimukset ovat kansainvälisiä monikeskushankkeita, jotka kestävät useita vuosia. Työ 

edellyttää merkittävän määrän taloudellisia sekä tutkijaresursseja. 

Esimerkki Aamun rahoittamasta tutkimuksesta: 

Leukemia eli verisyöpä on yleisin lasten syöpätauti, joka edustaa yli 30 % kaikista lapsilla esiintyvistä syövistä. 

Vuonna 2019 alkanut uusi akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) hoidon kliininen tutkimus, ALLTogether. 

Hoito-ohjelmaan kuuluu Suomen lisäksi kolmetoista muuta maata Euroopasta. Tutkimus kestää 5 - 7 vuotta ja 

kaiken kaikkiaan sillä tullaan hoitamaan lähes 7.000 lasta, jonka myötä sillä saadaan merkittävää tutkimustietoa 

ALL-potilaiden hoidosta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia hoitoja potilasryhmille, joille 

perinteinen solunsalpaajahoito ei riitä. Samalla hoito-ohjelman tavoitteena on vähentää entisestään potilaiden 

hoidon toksisuudesta saamia haittavaikutuksia.



Tavoite,		

Terve	aikuisuus	
syövän	

sairastaneille	
lapsille

Myöhäisvaikutusten 
minimointi ja 
myöhäisseurannan kehitys 



Myöhäishaittojen minimointiin liittyvien 
tutkimusten ja myöhäisseurannan rahoitus

Vaikka ennuste lasten syövissä onkin melko korkea, 4/5:stä paranee, tiedämme, että reilusti 

yli 60 % parantuneista kärsii jossain elämän vaiheessa syövästä sekä sen hoidosta 

johtuvista myöhäishaitoista. 

Tämän vuoksi hoitoja on edelleen kehitettävä sopivammiksi ja kohdennetummiksi, jotta 

voidaan minimoida ja tulevaisuudessa jopa poistaa myöhäisvaikutukset. 

Esimerkki Aamun rahoittamasta hankkeesta: 

STEP-hankkeen (Selviytyjien terveys ja elämänlaatu paremmaksi) tarkoitus on luoda lääketieteellinen 

seurantamekanismi, joka tunnistaa varhaisessa vaiheessa syövästä aiheutuneet oireet ja näin 

ennaltaehkäisee sekä edesauttaa ennakoivaa puuttumista mahdolliseen tarvittavaan jatkohoitoon. 



Perustutkimuksen sekä 
varhaisvaiheen kliinisen 
tutkimuksen mahdollistaminen

Tavoite,		

Edistää	uusia	
läpimurtoja	ja	
innovointeja	
kehittämään	

lasten	
syöpähoitoja



Lasten syövän perustutkimuksen 
rahoitus

Perustutkimuksella tähdätään uusiin keinoihin ja läpimurtoihin, joilla lapsille 

annettavan hoidon tuloksia voidaan parantaa ja tulevaisuudessa saavuttaa 100 % 

paranemisennuste. Tähän kuuluu myös varhaisvaiheen lääketutkimus. Kun kaikki 

perinteiset hoitomuodot on käyty läpi, eikä potilas ole parantunut, näillä 

tutkimuksilla edistetään valmiutta hoitoihin, joissa vasta tutkimusasteella olevien 

lääkkeiden tehoa tutkitaan potilailla, joilla on siihen selvä biologinen perusta. 

Esimerkki Aamun rahoituksesta: 

Suomen ensimmäisen lasten tauteihin keskittyvän varhaisvaiheen 

lääketutkimuskeskuksen (Early phase pediatric trial unit eli PeeTu) perustaminen 

Tampereelle 2017 sekä keskuksessa tapahtuvien tutkimusten rahoitus.



Aamun toiminnan mahdollistaa ihmiset, joiden koko sydän 

on mukana ja jotka haluavat mahdollistaa terveen 

aikuisuuden syöpään sairastuneelle lapsille. 

Toivo Salmi Tomas Holmberg

Hallituksen	pj. Hallituksen	varapj.

Sixten Korkman

Hallituksen			
erityisasiantuntija

Saku Koivu

Hallituksen	jäsen

Janette Palmu

Hallituksen	jäsen

Kari Mononen

Hallituksen	jäsen

Laura Paasio

Asiamies

Kerttu Tuomas

Hallituksen	jäsen

Aamu ihmiset



Kiitos.
#elämäontutkimisenarvoinen 
#parassyöpähoitolapsille 
#terveaikuisuus 


