
  

 

  
 

 

1

 
 
 

 
Syöpäsäätiö sr 

 
Toimintasuunnitelma 2019 

  

Liite 64 A / SS-hall. 13.11.2018 



  

 

  
 

 

2

Sisällysluettelo	
Syöpäjärjestöjen strategia ................................................................................................................. 3 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ..................................................................................................... 4 
Avustukset syöpätutkimukseen ......................................................................................................... 5 
Koulutuksen tukeminen .................................................................................................................... 7 
Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnan ja muun syöpätyön tukeminen ............................................. 7 
Taloudelliset avustukset .................................................................................................................... 8 
Palkinnot ........................................................................................................................................... 8 
Viestintä ............................................................................................................................................ 8 
Varainhankinta .................................................................................................................................. 8 
Talous ja hallinto ............................................................................................................................... 9 
 



  

 

  
 

 

3

Syöpäjärjestöjen	strategia	
Syöpäsäätiö sr:llä (jatkossa Syöpäsäätiö) ja Suomen Syöpäyhdistyksellä on yhteinen strategia ja ne 
yhdistävät voimansa ponnistelussa syövän voittamiseksi. Syöpäjärjestöjen strategia suuntaa ja ohjaa 
Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön toimintaa vuosina 2015–2020. Puhuttaessa molemmista 
organisaatioista samanaikaisesti käytetään nimeä Syöpäjärjestöt.  
 Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa ja Suomen 
Syöpäyhdistyksen tärkein tukija. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja 
kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä. Suomen Syöpäyhdistys on sen jäsenyhdistysten yhteen lasketun 
jäsenmäärän perusteella Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö. Suomen Syöpäyhdistys 
ylläpitää syöpätautien epidemiologista ja tilastollista tutkimuslaitosta Suomen Syöpärekisteriä. 
 Syöpäjärjestöt vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa. 
Syöpään sairastuu elämänsä aikana joka kolmas suomalainen. Syöpäjärjestöjen toiminta-ajatuksena on 
syövän voittaminen. Se tapahtuu ehkäisemällä syöpään sairastumista, varhentamalla sairauden 
toteamista ja kehittämällä sen hoitoja. Siihen pyritään tukemalla jokaista syöpään sairastunutta 
toipumaan ja elämään rikasta elämää sairaudesta tai sen jättämistä jäljistä huolimatta. 

Syöpäjärjestöjen arvot ovat: tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, saavutettavuus, 
luotettavuus ja yhteisöllisyys. 

Syöpäjärjestöjen visiona on hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. 
Syöpäjärjestöjen tavoitteena on olla vahva ja osaava järjestö, joka 

 tehostaa syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista, 
 tukee syövänhoidon kehittämistä, 
 edistää hyvää elämää syövästä huolimatta ja  
 vahvistaa syöpätutkimusta. 

 
Kärkihankkeet tukevat Syöpäjärjestöjen strategian toimeenpanoa vuosina 2015–2020. Kärkihankkeet ja 
erityisesti vuoteen 2019 kohdistuvat toimet on kuvattu Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen 
toimintasuunnitelman asianomaisissa kohdissa. 
 
Strateginen tavoite  Kärkihanke ja sen esittelykohta toimintasuunnitelmassa 

Syöpäjärjestöt tehostaa syövän 
ehkäisyä ja varhaistoteamista. 

Nuorten  terveyttä  edistävien  elintapojen  vahvistaminen  => 
Suomen Syöpäyhdistys: Terveyden edistäminen 

Valtakunnallisten  syöpäseulontojen  toimintaympäristön 
parantaminen  =>  Suomen  Syöpäyhdistys:  Suomen 
Syöpärekisteri tiedon ja palvelujen tuottajana 

Syöpäjärjestöt tukee 
syövänhoidon kehittämistä. 

Syövän  hoitotulosten  ja  potilaan  elämänlaadun 
arviointihanke => Suomen Syöpäyhdistys: Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen 

Syövänhoidon  kustannukset  vuosina  2009–2025  => 
Syöpäsäätiö: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Syöpäjärjestöt edistää hyvää 
elämää syövästä huolimatta. 

Hyvä elämä syövästä huolimatta => Suomen Syöpäyhdistys: 
Syöpäpotilaan terveyspalvelut 

Syöpäjärjestöt vahvistaa 
syöpätutkimusta. 

Suomen  Syöpärekisterin  oman  tutkimuksen  ja 
tutkimuspalvelutoiminnan  kehittäminen  =>  Suomen 
Syöpäyhdistys:  Suomen  Syöpärekisteri  tiedon  ja  palvelujen 
tuottajana 

Suomalaisen  syöpätutkimuksen  tason  parantaminen  => 
Syöpäsäätiö: Avustukset syöpätutkimukseen 

 
Syöpäsäätiö toimii yhteiskunnassa kahdella toisiinsa liittyvällä alueella. Syöpäsäätiö on 
yleishyödyllinen säätiö, jonka toiminta on vaikuttanut merkittävästi syöpätutkimuksen ja 
syöväntorjunnan edistymiseen Suomessa. Se on Suomessa suurin yksityinen syöpätutkimuksen 
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rahoittaja. Syöpäsäätiö toimii myös yhteistyössä muiden tutkimusta rahoittavien säätiöiden kanssa ja 
pyrkii näiden kanssa vaikuttamaan säätiöiden aseman vahvistumiseen suomalaisessa 
tiederahoituksessa. Toinen alue on valtakunnallisesti ja alueellisesti tehtävä työ syöpäpotilaiden 
hyväksi ja syövän ehkäisemiseksi. Suomen Syöpäyhdistys jäsenjärjestöineen on tämän työn tekijä, 
mutta Syöpäsäätiön tuki yhdessä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustusten 
kanssa mahdollistaa syöpätyön tekemisen koko maassa. Tämän toisen tehtävänsä vuoksi Syöpäsäätiö 
vaikuttaa Syöpäyhdistyksen rinnalla kansalliseen syöpäpolitiikkaan. 

Syöpäjärjestöjen strategian mukaisesti Syöpäsäätiön varainhankinta on tavoitteellista, 
suunnitelmallista ja ammattimaista. Varainhankinnan tavoitteena on, että mahdollisimman monet 
valitsevat lahjoituskohteekseen Syöpäsäätiön ja ryhtyvät Syöpäsäätiön pitkäaikaisiksi lahjoittajiksi. 
Varainhankinnan strategia toteutuu hyvän maineen, onnistuneiden lahjoitusvetoomusten, sitouttamisen 
ja kasvun kautta. 

Vuoden 2019 toiminnan painopisteitä ovat Syöpäsäätiön brändin ja viestinnän 
vahvistaminen, tutkimusrahoituksen vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen, syöpätutkimuksen 
vahvistaminen sekä syöpäpotilaiden neuvonnan, vertaistuen ja syövänehkäisyn vahvistaminen. 
Viimeksi mainittu kokonaisuus toteutetaan Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen neuvontaa ja 
muuta syöpätyötä tukemalla. 

Yhteiskunnallinen	vaikuttaminen	
Säätiön yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on laadukkaan tutkimustiedon tarjoaminen 
päätöksenteon tueksi, syöväntorjunnan vahvistaminen, syöpätutkimuksen aseman parantaminen sekä 
yleishyödyllisten säätiöiden toimintaedellytysten varmistaminen. 

Syövästä aiheutuvien haittojen vähentäminen yhteiskunnassa on tuloksekkainta, kun eri 
tahot toimivat yhteistyössä keskenään niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Syöpäsäätiön 
tehtävänä on olla Suomen Syöpäyhdistyksen rinnalla mukana yhteistyöverkostoissa, jotka tukevat 
tutkimukseen ja syöväntorjuntaan liittyvän tiedon ja hyvien käytäntöjen leviämistä. 
 
Päätöksentekoon vaikuttaminen. Kansalliseen syöpäpolitiikkaan vaikutetaan ensisijaisesti tukemalla 
Suomen Syöpäyhdistystä sen tähän liittyvissä ponnisteluissa. Viranomaisiin ja päätöksentekijöihin 
ollaan säännöllisesti yhteydessä syövän ehkäisyyn, syövän hoitoon ja syöpäpotilaiden oikeuksiin 
liittyvissä asioissa ja vaikutetaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Syöpäjärjestöjen strategian 
mukaisesti. Tavoitteena on olla asiantuntijana mukana keskeisessä syöpäpolitiikkaan liittyvässä sosiaali- 
ja terveysviranomaisten valmistelutyössä. Syöpäpolitiikan kannalta tärkeimmät poliittiset ratkaisut 
liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistukseen, ns. keskittämisasetuksen 
toimeenpanon seurantaan, tupakkalain uudistamiseen, kansallisen seulontaohjelman muutoksiin ja 
kansallisen syöpäkeskuksen perustamiseen 

Tiedepolitiikkaan vaikutetaan sekä asiantuntijatyöllä että yhteistyössä muiden 
tutkimusta tukevien säätiöiden kanssa. Tavoitteena on saada säätiörahoitukselle sen ansaitsema 
näkyvyys ja asema kansallisessa tiedepolitiikassa. 
 
Kansallinen syöpäkeskus FICAN. Syöpäsäätiö on mukana kansallisen syöpäkeskuksen valmistelussa 
tavoitteenaan korkeatasoinen syövän hoito, hoidon saatavuuden vahvistaminen koko maassa, vaikuttava 
syövän ehkäisy ja varhainen diagnostiikka, laadukas kuntoutus ja psykososiaalinen tuki sekä 
suomalaisen syöpätutkimuksen edistäminen. Säätiöllä on tärkeä rooli uuden syöpäkeskuksen 
käynnistämisen tukemisessa, sillä säätiö on tärkeä tutkimuksen rahoittaja ja se tukee avustuksella 
Suomen Syöpäyhdistykselle Syöpärekisterin palvelu- ja tutkimustoimintaa. Syöpärekisteri on 
väestöpohjaisen syöpätiedon tuottaja ja syövänehkäisyn ja syöpäseulontojen valtakunnallinen toimija 
sekä potilaan ja tämän läheisten tukipalvelujen tuottaja Suomessa. 
 Suomen Syöpäyhdistys ja sen jäsenyhdistykset tekevät yhteistyötä alueellisten 
syöpäkeskusten kanssa tarjoten kuntoutukseen, psykososiaaliseen tukeen ja syövän ehkäisyyn liittyviä 
palveluita. Alueellisilla syöpäkeskusten yhtenä tehtävänä on syöpäseulontojen järjestäminen – 
Syöpärekisteri tukee niitä tässä tehtävässä. Syöpäsäätiön Suomen syöpäyhdistyksen jäsenyhdistyksille 
antaman tuen painopisteenä on jatkossa yhä enemmän yhteistyö alueellisten syöpäkeskusten kanssa. 
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Yhteistyö Suomessa. Syöpäsäätiö on jäsen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa, joka on 
tärkein neuvottelukumppani ja vaikuttajataho päättäjien ja viranomaisten suuntaan säätiöitä koskevissa 
kysymyksissä. Säätiön edustajat tapaavat säännöllisesti muiden vastaavaa työtä tekevien säätiöiden 
edustajia. Syöpäsäätiö on jäsen myös Vastuullinen lahjoittaminen VaLa ry:ssä, joka edistää hyviä 
toimintatapoja ja -käytäntöjä varainkeruussa. VaLa:n ja säätiöiden välisen yhteistyön avulla 
vaikutetaan päättäjiin, jotta tulevaisuudessakin lahjoitusten kerääminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin 
on mahdollista ja kannustettavaa. 
 
Kärkihanke 
Syövänhoidon kustannukset vuosina 2009–2025 
 
Strateginen tavoite: ”Syöpäjärjestöt tukee syövänhoidon kehittämistä.” 
Vastuuhenkilö: Pääsihteeri Sakari Karjalainen, Syöpäsäätiö sr ja Suomen Syöpäyhdistys ry 
 
Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset 
Hankkeen tavoitteena on saada kuva toteutuneesta syövän hoidon kustannuskehityksestä vuosina 2009–2014, eri 
kustannuserien suhteellisista osuuksista sekä peilata toteumaa vuonna 2006 esitettyyn ennusteeseen. 
Lisäksi tavoitteena on rakentaa aiempaa tarkempi malli syövänhoidon kustannusten ennustamiseen ottaen huomioon 
hoitomenetelmien muutosten vaikutus kustannuskehitykseen. 
 
Hankkeen konkreettiset tuotokset vuoteen 2020 mennessä 
Syövänhoidon kustannuskehitys vuosina 2009–2014 on tiedossa (tieteellinen ja yleistajuinen julkaisu). 
Syövänhoidon kustannusten ennustemalli on rakennettu ja sen pohjalta on laadittu ennuste vuoteen 2025 asti 
(tieteellinen ja yleistajuinen julkaisu). 
Syövänhoidon kustannuksia koskeva tieto ja ennusteet ovat laajalti käytössä syövänhoidon suunnittelun ja sitä koskevan 
päätöksenteon perustana. 
 
Toteutunut vuoden 2019 alkuun mennessä 
Syövänhoidon kustannuskehitystä vuosina 2009–2014 koskevat tulokset on julkaistu Acta Oncologica -lehdessä kesällä 
2017 ja julkaisusta on tehty mediatiedote. Tulokset on esitelty Kelan pääjohtajalle, THL:n pääjohtajalle ja sosiaali- ja 
terveysministeriön virkamiesjohdolle. 
Syövän hoidon kustannuskehitystä vuoteen 2025 koskeva ennuste on julkistettu. 
Toinen, syöpäkohtaisia kustannuksia koskeva tieteellinen käsikirjoitus on julkaistu Acta Oncologica –lehdessä keväällä 
2018. 
Kustannusten vuosittaisen seurannan edellyttämästä tietojensaannista on sovittu THL:n ja Kelan kanssa. Nordic 
Healthcare Groupin (NHG) kanssa on tehty sopimus kolmivuotisesta yhteistyöstä. NHG on tuottanut verkkosivuston, 
josta on saatavilla ajantasaiset valtakunnalliset syöpäkohtaiset kustannusluvut ja johon liitetään myös 
maakuntakohtainen kustannustieto. 
 
Hankkeen yhteistyökumppanit 
Hoidon kustannusten arviointiin perehtyneet tutkijat 
Yliopistosairaalat ja muut syövänhoitoon osallistuvat sairaalat 
Kansallinen syöpäkeskus ja alueelliset syöpäkeskukset 
 
Vuonna 2019 
Kustannuksia koskevan ennustetiedon levittäminen ja hyödyntämisen edistäminen. 
Pohjoismainen yhteistyöhanke syövän kustannuksista käynnistyy. 

 

Avustukset	syöpätutkimukseen	
Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Vuonna 2019 Syöpäsäätiö myöntää 
apurahoja ja osoittaa muuta tukea tieteelle 8,2 miljoonaa euroa. 
 
Apurahat syöpätutkimukseen. Vuonna 2019 apurahojen kokonaissumma on 6,5 miljoonaa euroa. 
Tällä summalla rahoitetaan noin 150 tutkijaa. Säätiöllä on kaksi apurahajakoa vuodessa. Keväällä 
jaetaan matka-apurahat. Syksyllä jaetaan 1–3 suurapurahaa ja muut tutkimusryhmille tarkoitetut 
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apurahat, psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat sekä väitöskirja-apurahat. Apurahojen 
hakuperiaatteet ja myöntökriteerit säilyvät keskeisiltä osiltaan entisellään. Apurahapäätökset perustuvat 
edelleen säätiön apurahatoimikuntien ja -lautakunnan tekemiin asiantuntija-arviointeihin. 
 
Syöpärekisterin ja Joukkotarkastusrekisterin tuki. Syöpärekisteri ja sen yhteydessä toimiva 
Joukkotarkastusrekisteri saavat säädösten määrittelemien perustoimintojen ylläpitämiseen rahoituksen 
THL:n kautta valtionavustuksena. Valtioneuvoston THL:n rahoitukseen kohdistamat 
määrärahaleikkaukset ovat vaikuttaneet myös rekisterien saamaan avustukseen. Syöpäsäätiö on tukenut 
rekistereitä vuosittain 1 150 000 eurolla. Lisäksi Syöpäsäätiö rahoittaa Syöpärekisteriin sijoitetun 
epidemiologisen tutkijan toimen (60 000 euroa). Se on tarkoitettu väitöskirjaa valmistelevalle tutkijalle. 
 
Muu tutkimuksen tuki. Syöpäsäätiö on tukenut vuosittain Suomen Syöpäinstituutin säätiötä noin 
300 000 eurolla. Säätiö perustettiin aikanaan opetusministeriön ja Syöpäjärjestöjen 
yhteisymmärryksessä tarkoituksenaan estää lahjakkaiden syöpätutkijoiden siirtyminen pysyvästi 
ulkomaille. Ministeriö ja Syöpäsäätiö tukivat alun perin Suomen Syöpäinstituutin säätiötä saman 
suuruisilla avustuksilla. Valtionavustus pieneni asteittain ja vuoden 2013 jälkeen ministeriö ei ole 
myöntänyt säätiölle lainkaan valtionavustusta. Toisaalta K. Albin Johanssonin säätiö on 2000-luvulla 
tullut uudeksi rahoittajaksi Syöpäsäätiön rinnalle. Se rahoittaa yhtä viisivuotista tutkijaprofessuuria ja 
yhtä kaksivuotista syöpätutkijan tointa. 

Syöpäsäätiön ja Syöpäinstituutin säätiön välillä on ollut työnjako: Syöpäinstituutin säätiö 
rahoittaa tutkijantoimia ja Syöpäsäätiö tukee muulla tavoin syöpätutkimusta. Vuonna 1999 
Syöpäjärjestöt siirsi neljä tutkijan tointa Syöpäinstituutin säätiölle. Sittemmin Syöpäinstituutin säätiö 
muutti – Syöpäjärjestöjen hyväksymänä – toimia siten, että kahdesta toimesta perustettiin kolmivuotinen 
tutkijaprofessuuri, yhdestä toimesta varttuneen tutkijan toimi ja yhdestä tohtoritutkijan toimi. 
Myöhemmin yksivuotinen varttuneen tutkijan toimi muutettiin kaksivuotiseksi. 

Kansallisen syöpäkeskuksen valmisteluun liittyen Syöpäsäätiö ja Suomen 
Syöpäinstituutin säätiö ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Kansallinen syöpäkeskus FICAN aloittaa 
toimintansa lopullisesti vuonna 2019. Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäinstituutin säätiön työnjakoa ja 
yhteistyötä on syytä tarkastella uudessa tilanteessa. Säätiö varautuu tukemaan Suomen Syöpäinstituutin 
tutkijantoimia myös vuonna 2019. 

Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitetaan 150 000 euroa 
yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen. 

Syöpäsäätiö varautuu aiempaan tapaan tukemaan harkintansa mukaan yksittäisiä aloitteita 
tai hakemuksia, jotka koskevat Suomessa järjestettäviä syöväntorjuntaan liittyviä tieteellisiä kokouksia 
tai muuta vastaavaa syöväntorjuntaa edistävää tieteellistä toimintaa. 
 
Kärkihanke 
Syöpätutkimuksen tason parantaminen 
 
Strateginen tavoite: ”Syöpäjärjestöt vahvistaa syöpätutkimusta.” 
Vastuuhenkilö: Pääsihteeri Sakari Karjalainen, Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys 
 
Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset 
Suomalaisen syöpätutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja edellytykset ovat edelleen parantuneet. 
Suomi on rekisterien ja biopankkien tietojen hyödyntämisessä syöpätutkimukseen yksi kärkimaista Euroopassa. 
Suomessa on tehty syöpään liittyvää korkeatasoista tutkimusta, jolla on löydetty vastauksia varhaiseen diagnostiikkaan, 
hoitoon pääsyyn, eri syöpäsairauksien hoitokäytäntöihin, potilaiden elämänlaatuun ja kuntoutumiseen liittyviin 
haasteisiin. 
Syöpätutkimukseen suunnattu julkinen ja yksityinen rahoitus ovat merkittävästi kasvaneet vuoteen 2014 verrattuna. 
 
Hankkeen konkreettiset tuotokset vuoteen 2020 mennessä 
Kansallinen syöpäkeskus FICAN on perustettu ja toimii koko maassa.  
Suomalaisen syöpätutkimuksen näkyvyys on entisestään parantunut eli tieteellisten julkaisujen ja niiden saamien 
viittausten kokonaismäärä on kasvanut ja viittausindeksi parantunut. 
Syöpäsäätiön apurahojen kokonaissumma on kaksinkertaistunut eli se on kuusi miljoonaa euroa vuodessa. 
Apurahat ovat keskimäärin suurempia ja pidempikestoisia kuin vuonna 2014. 
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Syöpäsäätiön saamien lahjoitusten kokonaissumma on kasvanut vähintään 50 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. 
 
Hankkeen yhteistyökumppanit 
Rekisteri- ja biopankkitutkimuksen edistäminen sekä FICANin perustaminen ja kehittäminen: THL, TTL, yliopistot 
(erityisesti lääketieteelliset yksiköt, FIMM) ja yliopistosairaalat. 
Tutkimusta ja tutkimusrahoitusta koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen: Suomen Akatemia, SITRA, Business 
Finland (entinen Tekes). 
Rahoitusyhteistyö ja tutkimusympäristöihin vaikuttaminen: muut yksityiset lääketieteellistä tutkimusta rahoittavat 
säätiöt, Tarttumattomat sairaudet -verkostossa mukana olevat potilas- ja kansanterveysjärjestöt sekä muut 
potilasjärjestöt. 
Lainsäädännön valmisteluun vaikuttaminen: opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö. 
Valtion talousarvion tutkimusrahoitukseen ja hallituksen esitysten käsittelyyn vaikuttaminen: eduskunnan 
sivistysvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta sekä valtiovarainvaliokunnan jaostot. 
 
Toteutunut vuoden 2019 alkuun mennessä 
Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen apurahoina jaettavaa vuosittaista tutkimusrahoitusta on nostettu 7 miljoonan 
euron tasolle. 
Tutkimuksen vaikutusten arviointiin kehitetty Researchfish-palvelu on otettu testikäyttöön vuonna 2017 ja vuonna 2018 
varsinaiseen käyttöön vuonna 2017 ja sen jälkeen myönnettyjen tutkimusapurahojen osalta. 
Päättäjien keskuudessa ja mediassa on kampanjoitu valtion tutkimusrahoituksen lisäämiseksi. 
Säätiö toteutti vuonna 2018 Suomen tärkein apuraha -keräyksen syöpätutkimuksen hyväksi. 
 
Vuosina 2019–2020 
Perustetaan Syöpäsäätiön tutkimusjohtajan toimi, kehitetään apurahaprosesseja ja tehostetaan rahoitettujen hankkeiden 
seurantaa 

Koulutuksen	tukeminen	
Vuosittain järjestettävä Syöpäsäätiön symposiumi kokoaa kaikki tietyn syöpätyypin tai -ongelman 
ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon, jälkiseurantaan ja kuntoutukseen liittyvät suomalaiset 
asiantuntijat yhteen. Osallistujat ovat pääasiassa syövän diagnostiikkaan ja hoitoon perehtyneitä 
erikoislääkäreitä ja tutkijoita. Vuonna 2019 pidettävän järjestyksessään 46. symposiumin teemana ovat 
verisyövät. Symposiumissa pidetyistä esityksistä valmistellaan katsaustyyppiset artikkelit, jotka 
julkaistaan Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimin teemanumerona. Symposiumi järjestetään 
kolmannen kerran Hotelli Korpilammella Espoossa. 
 Syöpäsäätiö rahoittaa vuoden 2019 alusta yhdessä Tampereen yliopiston kanssa osa-
aikaista (20 %) ja määräaikaista (viisi vuotta) syöpäepidemiologian professuuria Tampereen yliopiston 
yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Kokonaissumma viidelle vuodelle on 90 000 euroa. Professori 
osallistuu epidemiologian kansainväliseen jatkokoulutusohjelmaan kurssien vetäjänä ja väitöskirjatyön 
ohjaajana. Professorin toimeen kutsutaan Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja. Vastaava yhteistyö 
Tampereen yliopiston kanssa on jatkunut yli kahdenkymmenen vuoden ajan. 

Suomen	 Syöpäyhdistyksen	 toiminnan	 ja	 muun	 syöpätyön	
tukeminen	
Syöpäsäätiö on alusta alkaen tukenut Suomen Syöpäyhdistyksen työtä, jolla mm. tuetaan 
syöpäpotilaita ja näiden läheisiä sairauden ja siitä kuntoutumisen aikana. Vuodesta 2013 lähtien 
avustusta on annettu Suomen Syöpäyhdistyksen lisäksi sen jäsenyhdistyksille. Kokonaisuudessaan 
jäsenyhdistyksille annettavan avustuksen suuruus on yli 560 000 euroa.  
 Suomen Syöpäyhdistykselle osoitetaan 2,03 miljoonan euron avustus, joka kattaa 
aiemmin erillisinä maksetut valtakunnallisen neuvontapalvelun ja syöpätyön tuen. Avustukseen 
sisältyy vapaaehtoistoiminnan kehittämisen koordinaattorin sekä yhden Pohjois-Suomessa, yhden Itä-
Suomessa ja yhden Keski-Suomessa toimivan henkilön palkkakulut (2,5 htv). Näiden työntekijöiden 
toiminta painottuu terveyden edistämiseen ja alueellisten syöpäkeskusten kanssa tehtävään 
yhteistyöhön. Syöpäjärjestöjen valtakunnallisessa neuvontapalvelussa terveydenhuollon ammattilaiset 
vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai reaaliaikaisesti verkkokeskustelussa syöpää koskeviin 
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kysymyksiin ja antavat tietoa, tukea ja neuvontaa potilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä 
huolestuneille kansalaisille. Osana valtakunnallista neuvontapalvelua on toiminut vuoden 2014 alusta 
myös Etuusneuvontapuhelin (kerran viikossa) ja vuoden 2015 alusta lähtien Syöpäkipulinja (kaikkina 
arkipäivinä), joka on vuonna 2014 käynnistetty pilottihankkeena yhteistyössä HYKS:n Kipuklinikan 
kanssa. Nämä kaikki palvelut ovat käyttäjilleen maksuttomia. Lisäksi osana valtakunnallista 
neuvontapalvelua toimii maksuton syövän periytyvyysneuvonta kaikille syövän perinnöllisesti riskistä 
huolestuneille. Syöpäsäätiö tukee myös Suomen Syöpäyhdistyksen sellaisia hankkeita, jotka tukevat 
jäsenyhdistysten syöpätyötä (esimerkiksi vertaistuen, läheisen tuen, kuntoutuksen ja näitä toimintoja 
tukevien tietojärjestelmien kehittäminen). 

Taloudelliset	avustukset	
Avustukset vähävaraisille syöpäpotilaille. Syöpäsäätiön saamien hakemusten perusteella hakijoiden 
taloudellinen tilanne vaikuttaisi olevan aiempaa huonompi. Hakemusten määrä on myös kasvanut vuosi 
vuodelta. Säätiö varautuu siihen, että hakemusten määrä kasvaa edelleen. Avustussumma on kasvanut 
vuodesta 2014 vuoteen 2017 yhteensä 160 000 eurosta 390 000 euroon. Avustuksen saajien määrä on 
samana aikana yli kolminkertaistunut. 
 
Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi on Syöpäsäätiön alainen itsenäinen, vuonna 1981 
perustettu rahasto. Se myöntää tukea lapsen syöpäsairauden vuoksi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen 
joutuneille perheille. Tuki myönnetään kerran yhdelle perheelle ja se on suuruudeltaan 1 200 euroa. 
Lapsiperheitä tuetaan myös Svea Ahlqvist fond –rahastosta tai Syöpäsäätiön muista varoista samoin 
periaattein kuin Lasten Syöpärahastosta. 

Palkinnot	
Vuoden syöpälääkärin ja vuoden syöpähoitajan palkinnot on jaettu tähän asti kahden vuoden 
välein (parillisina vuosina). Vuodesta 2019 lähtien palkinto myönnetään vuosittain. Palkinnon suuruus 
on 5 000 euroa. 

Viestintä	
Vuonna 2019 luodaan pohja Syöpäsäätiön 2020 alkavalle brändin vahvistamiselle. Tavoitteena on 
nostaa Syöpäsäätiön brändi viidessä vuodessa Roosa nauhan lähelle hyväntekeväisyystoimijoiden 
kärkeen. 

Mediasuhteita vahvistetaan ja vakiinnutetaan entisestään Syöpäsäätiön 
asiantuntijajohtajuutta syöpätutkimustiedon lähteenä Suomessa. Yhtenä elementtinä tässä Syöpäsäätiö 
ryhtyy hyödyntämään tavoitteellisesti vuosittaista symposiumiaan. Suomen Syöpäyhdistyksen 
viestinnän kanssa tehdään vahvaa yhteistyötä innovatiivisen ja tunnistettavan tiedeviestinnän 
linjauksen rakentamisessa. Säätiön rahoittaman talon oman tutkimuslaitoksen Suomen Syöpärekisterin 
toimintaa hyödynnetään tehokkaammin osana viestintää ja epidemiologisen tutkimuksen tunnettuutta 
kasvatetaan.  

Verkkoviestinnässä kehitetään edelleen analytiikkapohjaista toimintaa ja selkiytetään 
sivurakennetta asiakasystävällisemmäksi sen pohjalta. Verkossa ja sosiaalisessa mediassa toimitaan 
edelleen kahdella brändillä, Syöpäsäätiönä sekä Roosa nauhana, mutta näiden yhteyttä vahvistetaan. 

Entisen Focus-julkaisun korvannutta Tutkimusmatkalla-konseptia vakiinnutetaan 
digikanavissa ja tutkijoita sitoutetaan vahvemmin osaksi sitä, kertomaan työnsä tuloksista.  

Varainhankinta	
Vuonna 2019 Syöpäsäätiö tähtää 8,5 miljoonan lahjoitustuloihin, joilla mahdollistetaan merkittävä 
rooli syöpätutkimuksen rahoittajana ja sairastuneiden ja läheisten tukemisessa SSY:n kautta.  

Tutkimustiedon mukaan Syöpäsäätiön tunnettuus ja mielikuva on kahdessa vuodessa 
hivenen parantunut ja sairauksien hoito on lahjoituskohteena suomalaisille kaikista mieluisin. Kilpailu 
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lahjoitusvaroista vaatii silti jatkuvaa kehittymistä ja EU:n tietosuoja-asetuksen seurauksena 
Syöpäsäätiön keskeinen varainhankintamekanismi on muuttunut työläämmäksi. 

Varainhankinnan prioriteetti on testamenttilahjoituksissa, Roosa nauha -keräyksessä, 
kuukausilahjoituksissa sekä suoramarkkinointivetoomuksissa. Myös yritysyhteistyötä vahvistetaan. 
Etsitään uudenlaisia mahdollisuuksia Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnan kautta. Digimarkkinointia 
vahvistetaan. 

Vuonna 2019 suunnitellaan 2020 alkava Syöpäsäätiön pitkäkestoinen brändin 
vahvistaminen. Tämä tehdään 70-vuotisjuhlakeräyksen arvioinnilla ja brändistrategisella työllä. 
Tämän osana selkiytetään lahjoittajaviestinnän konseptiksi jalkautetun Tutkimusmatkalla-konseptin 
paikka brändihierarkiassa. 

Testamenttilahjoittamisen kentällä laajennetaan toimintaa maantieteellisesti. Roosa 
nauha -keräyksessä vahvistetaan edelleen nauhamyyntiä, pyritään kasvattamaan kumppanuuksien 
arvoa, vahvistamaan nauhan ostamisen sitouttamista ja ylläpitämään saatu paikka keräysten 
mielikuvakärjessä.  

Kuukausilahjoittamisen tavoitteena on edelleen lahjoittajamäärän kasvattaminen, yhä 
maltillisemmin kuluin. Keskeisimpänä keinona on telemarkkinointi ja tavoitteena vuotuinen tv-
ohjelma. Euroopan tietosuoja-asetus hankaloittaa asiakashankintaa ja nostaa tämän kuluja, mikä vaatii 
uusien keinojen omaksumista.  

Suoramarkkinointivetoomuksissa jatketaan vakiinnutetulla rytmillä hyödyntäen syksyllä 
Roosa nauhaa ja joulun alla jouluteemaa.  

Asiakkuuksien hoitomallien kehittämistä jatketaan kuukausilahjoittajien lisäksi muihin 
lahjoittajasegmentteihin 2019 rakennettavan asiakkuusstrategian pohjalta.  

Talous	ja	hallinto	
Talous. Syöpäsäätiön tuotot saadaan varainhankinnasta ja sijoitustoiminnasta. Säätiön varallisuus on 
sijoitettu hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sijoitussuunnitelma päivitettiin 
vuonna 2017 ja omaisuudenhoitopalvelut kilpailutettiin. Syöpäsäätiöllä on kolme salkunhoitajaa, joilla 
on yhtä suuret omaisuuserät sijoitettavanaan. Raha-asiainvaliokunta ja työvaliokunta seuraavat ja 
arvioivat kahdesti vuodessa sijoitussuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja omaisuudenhoitajien 
onnistumista. Vuotuiseksi tuottotavoitteeksi on asetettu 4 prosenttia.  
 
Hallinto. Syöpäsäätiöllä ei ole omia palkattuja työntekijöitä, vaan Suomen Syöpäyhdistyksen 
keskustoimisto tuottaa säätiön tarvitsemat hallintopalvelut. Säätiö korvaa yhdistykselle hallintopalvelut 
arvioidun työpanoksen perusteella. Säätiön hallintokulut ovat viisi prosenttia talousarvion 
loppusummasta. Myös tarvitsemansa tietohallintopalvelut Syöpäsäätiö hankkii Suomen 
Syöpäyhdistykseltä.  
 Syöpäsäätiön hallinnon mahdollisesta uudistamisesta päätetään loppuvuodesta 2018 
tehtävän selvityksen perusteella. Tarkoituksena on selvittää, tulisiko yhdistyksen ja säätiön hallinto 
erottaa nykyistä selvemmin toisistaan. Toinen tarkoitus on selvittää, miten Syöpäsäätiö voisi vielä 
nykyistä tehokkaammin toteuttaa tarkoitustaan. 
 
Lähipiiriohjeistus. Syöpäsäätiöllä on säätiölakiin perustuen säännöllisesti päivitettävä lähipiiriohjeisto, 
jossa on kuvattu säätiön lähipiiri ja kuvattu, miten lähipiiritapahtumat raportoidaan. 


