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TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2017 

 

 

Säätiön tarkoitus ja sen toteuttaminen vuonna 2017 

 

Syöpäsäätiön tarkoituksena on sen sääntöjen 2 §:n mukaan ”taistella syöpätautien kansallemme ja sen 

jäsenille tuottamaa tuhoa vastaan”. Vuonna 2016 tarkistettujen sääntöjen mukaan säätiö voi 

tarkoituksensa toteuttamiseksi 

- jakaa apurahoja, avustuksia ja muuta taloudellista tukea tutkimukseen ja muuhun tarkoitusta 

edistävään toimintaan 

- antaa taloudellista tukea Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry:lle 

- harjoittaa ja tukea koulutus- ja tiedotustoimintaa 

- toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla. 

 

Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kaikkea laillista liiketoimintaa. 

 

Syöpäjärjestöt on yhteinen markkinointinimi Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen 

jäsenyhdistysten muodostamalle kokonaisuudelle.  

 

Syöpäsäätiö on toteuttanut tarkoitustaan tukemalla tieteellistä tutkimusta apurahoin ja muilla sääntöjen 

mukaisilla tavoilla. Apurahoja myönnettiin vuonna 2017 yhteensä 153 kpl, joista tutkimusapurahoja oli 

55, väitöskirja-apurahoja 35 ja matka-apurahoja 58. Lisäksi Syöpäsäätiö rahoitti viittä munasarjasyövän 

hoitoon liittyvää ja samaan kokonaisuuteen kuuluvaa hanketta osana Suomen Akatemian ja muiden 

säätiöiden Terva-tutkimusohjelmaa. Apurahoihin käytetty kokonaissumma oli 6 348 112 euroa. Muu 

tieteellisen tutkimuksen tuki koostui mm. avustuksista Suomen Syöpärekisterille 1 150 000 euroa, 

Suomen Syöpäinstituutin säätiölle 300 000 euroa ja Pohjoismaiden syöpäunionin tieteelliselle rahastolle 

edelleen apurahoina jaettavaksi 137 822 euroa. Tutkimusapurahoista kaksi oli 450 000 euron ja yksi 

300 000 euron suuruisia kolmivuotisia suurapurahoja. Niiden saajat olivat professori Anssi Auvinen 

Tampereen yliopistosta, professori Robert Winqvist Oulun yliopistosta ja professori George Bova 

Tampereen yliopistosta.  

 

Syöpäsäätiö tuki lähinnä potilaille ja heidän läheisilleen tarkoitettua neuvontatyötä syövän voittamiseksi 

ja terveyden edistämistä avustamalla Suomen Syöpäyhdistystä 1 900 000 euron avustuksella sekä 

Suomen Syöpäyhdistystä ja sen jäsenyhdistyksiä yhteensä 540 000 euron avustuksilla.  

 

Syöpäsäätiö järjesti 44. kerran lääkäreille ja tutkijoille tarkoitetun symposiumin, jonka aiheena oli tällä 

kertaa ihomelanooma. Symposiumissa käytiin läpi uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä sairauden 

diagnostiikasta ja hoidosta maan parhaiden asiantuntijoiden ja potilaiden hoidosta vastuussa olevien 

lääkäreiden kanssa. Symposiumiin osallistui yli sata lääkäriä ja muuta syöpäasiantuntijaa. 

 

Syöpäsäätiö tuki vähävaraisia tai varattomia syöpäpotilaita 392 300 eurolla ja Lasten Syöpärahastosta 

Emilia Heinosen muistoksi perheitä, joissa on syöpään sairastunut lapsi, 20 000 eurolla sekä Svea Ahlqvist 

fond -rahastosta 26 000 eurolla. Ensin mainittuja avustuksia jaettiin 787 kpl ja jälkimmäisiä 46 kpl.  

 

Syöpäjärjestöjen vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön 

yhteiseksi toiminta-ajatukseksi määriteltiin syövän voittaminen, joka toteutuu tehostamalla syövän 

varhaista toteamista ja ennaltaehkäisyä, tukemalla syövänhoidon kehittämistä, edistämällä hyvää elämää 

syövästä huolimatta ja vahvistamalla syöpätutkimusta. Säätiön toiminnassa toteutetaan strategian 

mukaisia arvoja: tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, saavutettavuus, luotettavuus ja yhteisöllisyys. 
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Syöpäjärjestöjen strategiaan liittyvistä seitsemästä hankkeesta kaksi on Syöpäsäätiön hankkeita. Syövän 

hoidon kokonaiskustannusten kartoittamista koskeva hanke julkaisi ensimmäiset tuloksensa Acta 

Oncologica -lehdessä heinäkuussa. Julkaisun mukaan syövän hoidon kustannukset olivat kasvaneet 

selvästi vähemmän kuin aiemmin oli ennustettu. Tulokset saivat paljon huomiota mm. SuomiAreenan 

yhteydessä ja niitä käsiteltiin useassa seminaarissa syksyn aikana. Syöpäsäätiö päätti syksyllä aloittaa 

kustannusten vuosittaisen seurannan. Toisen kärkihankkeen tavoitteena on nostaa Syöpäsäätiön vuosittain 

jakamien apurahojen kokonaissumma seitsemään miljoonaan euroon vuonna 2020. Tavoitetta lähestytään 

nopeammin kuin alun perin oli suunniteltu. 

 

Hallitus, tilintarkastajat, toimihenkilöt 

 

Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet Sirpa Jalkanen puheenjohtajana, Jaakko Kaprio varapuheenjohtajana, 

Klaus Elenius, Heikki Joensuu, Petri Koivunen, Satu Marttila, Jukka-Pekka Mecklin, Sari Sarkomaa, 

Tapio Visakorpi ja Eero Vuorio jäseninä. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita. Hallitus kokoontui 

seitsemän kertaa.  

 

Tilintarkastajina toimivat PricewaterhouseCoopers Oy:stä KHT Samuli Perälä ja KHT Jaana Salmi. 

Varatilintarkastajina samasta tilintarkastusyhteisöstä toimivat KHT Timo Etelämäki ja KHT Sauli Salmi.  

 

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa. Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii 

säätiön tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. 

 

Suomen Syöpäyhdistykselle maksettiin Säätiön hallinnon palkka- ja henkilöstökuluja 456 000 euroa ja 

varainhankinnan palkka- ja henkilöstökuluja 382 064 euroa. 

 

Säätiön talous  

 

Säätiön tuotot muodostuvat sijoitustoiminnan tuotoista ja varainhankinnan lahjoituksista sekä William 

Thurings stiftelse sr:n myöntämästä yleisavustuksesta. 

 

Säätiön rahastojen tuottoja ja pääomaa kohdennettiin niiden sääntöjen mukaisesti ja vuonna 2015 tehdyn 

kolmivuotisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen työvaliokunta 

oli vahvistanut käyttösuunnitelmat niiden rahastojen osalta, joiden hoitokuntana se toimii. 

Rahastojen käsittelyä ja kirjaustapaa on muutettu, näistä muutoksista on yksityiskohtainen selvitys 

liitetiedoissa. 

 

Säätiön kokonaistuotot olivat 13 457 605 euroa (11 406 435 euroa vuonna 2016) ja kokonaiskulut  

14 308 496 euroa (12 787 859 euroa vuonna 2016).  

 

Varainhankinta 

 

Varainhankinnassa testamenttituotot ovat edelleen merkittävin lahjoitusmuoto. Testamenttituotot olivat 

5 863 231 euroa (3 352 310 euroa vuonna 2016) ja ne kertyivät 22 eri lahjoituksesta. Varainhankinnan 

kampanjoista suurin on Roosa nauha, jonka kirjanpidollinen tulos oli 1 845 112 euroa (1 646 184 euroa 

vuonna 2016). 
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Sijoitustoiminta 

 

Sijoitusomaisuutta, pois lukien kiinteistöt, hoidettiin Syöpäsäätiön vuonna 2017 tarkennetun 

sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmassa on määritelty kokonaistuottotavoitteeksi 5 

prosenttia. Salkun rakennetta ohjaa pitkällä aikavälillä neutraali allokaatio: osakkeet 50 prosenttia ja 

korkosijoitukset 50 prosenttia. Sijoituksia ei tehdä alkoholi- eikä tupakkayhtiöihin. Sijoitusomaisuuden 

salkunhoito oli Nordea Investment Management Oy:llä ja LähiTapiola Varainhoito Oy:llä. Salkun tuotto 

vuonna 2017 oli 6,9 prosenttia. 

  

Lähipiiritapahtumat vuonna 2017 

 

Tiedossa ei ole Syöpäsäätiön vuonna 1948 perustaneiden henkilöiden tai näiden perheenjäsenten 

lähipiiritapahtumia. 

 

Hallituksen jäsenet eivät saaneet vuonna 2017 palkkioita. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu palkkoja tai 

palkkioita. Säätiö hankkii hallintopalvelunsa Suomen Syöpäyhdistykseltä, jonka työntekijöitä 

johtoryhmän jäsenet ovat. Säätiön yhdistykselle maksama korvaus hallintopalveluista ja sen perusteet on 

kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.  

 

Hallituksen jäsenten hakemukset on arvioitu samoissa arviointitoimikunnissa muiden 

apurahahakemusten kanssa ja samoilla kriteereillä. Apurahamyönnön sai vuonna 2017 kolme 

hallituksen jäsentä. Sirpa Jalkaselle myönnettiin kolmivuotinen 240 000 euron apuraha, josta 

vuonna 2017 ei maksettu vielä yhtään erää. Jukka-Pekka Mecklinille myönnettiin 

kaksivuotinen 80 000 euron apuraha, josta maksettiin 20 000 euroa.  Lisäksi hänelle 

maksettiin vuonna 2015 myönnetystä apurahasta 25 000 euroa. Muista hallituksen jäsenistä 

Klaus Eleniukselle maksettiin vuoden 2016 kaksivuotisesta 100 000 euron apurahasta 

kuluvana vuonna 50 000 euroa. Heikki Joensuulle maksettiin vuonna 2015 myönnetystä 

suurapurahasta yhteensä 100 000 euroa. Tapio Visakorvelle maksettiin vuonna 2016 

myönnetystä kolmivuotisesta 225 000 euron apurahasta 75 000 euroa. Lisäksi Visakorvelle 

maksettiin viimeinen 20 000 euron erä vuonna 2015 myönnetystä apurahasta.  

 

Apurahan saajien joukossa ei ollut tilintarkastajien eikä Syöpäsäätiön johtoryhmän jäsenten 

perheenjäseniä tai muita lähisukulaisia. Johtoryhmään kuuluvilla tai näiden perheenjäsenillä 

tai lähisukulaisilla ei ollut muitakaan lähipiiritapahtumia. 

 

Hallituksen uudeksi jäseneksi marraskuussa 2016 valittu Satu Marttila toimi 31.1.2017 asti 

LähiTapiola Varainhoito Oy:n instituutiosijoittajista vastaavana johtajana. Säätiö teki 

sopimuksen LähiTapiola Varainhoito Oy:n sijoituspalveluiden ostamisesta keväällä 2013 

kilpailutuksen perusteella.  

 

Hallituksen jäseniltä, tilintarkastajilta tai edellä mainittujen perheenjäseniltä tai näiden 

määräysvallassa olevilta yhteisöiltä tai säätiöiltä ei ostettu palveluita tai tehty sopimuksia näiden 

kanssa. 

 

Oleelliset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä 
 

Säätiö on strategiassaan päättänyt lisätä apurahoihin käytettävää avustussummaa. Syöpäsäätiön rooli 

syöpätutkimuksen rahoittajana korostuu lähivuosina, koska julkinen rahoitus terveysalan tieteelliseen 

tutkimukseen on pienentynyt useana vuonna. Strategisena tavoitteena on syöpätutkimuksen tason 
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parantaminen Suomessa ja säätiön vuosittaisen apurahasumman kasvattaminen seitsemään miljoonaan 

euroon vuoteen 2020 mennessä. Tutkimusapurahojen kokonaissumman kasvattaminen on mahdollista 

kahdesta syystä. Ensinnäkin kaikille säätiön rahastoille on laadittu käyttösuunnitelmat, jolloin niistä 

pystytään purkamaan varoja tutkimuksen tukemiseksi aiempaa suunnitelmallisemmin. Toiseksi 

varainhankinnan tuotot (erityisesti testamenttilahjoitukset ja Roosa nauha -keräyksen tuotto) ovat 

kasvaneet vuosi vuodelta. Varainhankinnan kehitystyössä paneudutaan erityisesti yrityslahjoitusten 

hankintaan, yksityishenkilöiden lahjoituksiin (mm. kuukausilahjoittajien rekrytointiin) ja 

markkinointiviestinnän kehittämiseen. 

 

Suurimmat mutta epätodennäköiset riskit liittyvät Syöpäsäätiön maineeseen. Säätiön maine on ollut 

perinteisesti hyvä ja se on yksi syy testamenttilahjoitusten runsauteen. Epäonnistuminen 

markkinointiviestinnässä tai negatiiviset Syöpäsäätiötä koskevat uutiset voisivat johtaa lahjoitusten 

määrän pienenemiseen. Mahdolliset tutkimusapurahojen väärinkäytökset voisivat tahrata Syöpäsäätiön 

mainetta.  

 

Toimintaympäristössä ei ole näköpiirissä sellaisia muutoksia, jotka aiheuttaisivat olennaisia riskejä 

Syöpäsäätiön toiminnalle tai rahoitukselle. Rahamarkkinoiden tilanne on ollut pitkään epävakaa, mutta 

Syöpäsäätiön talous kestää kohtalaiset vaihtelut osakemarkkinoilla. Sijoitussuunnitelman noudattaminen 

turvaa sijoitusomaisuuden riittävän tuoton pitkällä aikavälillä. Omaisuudenhoidosta vastaavat 

salkunhoitajat kilpailutetaan vuonna 2018. 


