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Johdanto 
Syöpäsäätiön missio on vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa 
sekä turvata syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen paras mahdollinen tuki hoidon ja 
kuntoutumisen aikana. 
 
Syöpäsäätiöllä ja Suomen Syöpäyhdistyksellä on yhteinen toiminta-ajatus, ja ne toimivat yhdessä 
syövän voittamiseksi. Puhuttaessa molemmista organisaatioista samanaikaisesti käytetään 
nimitystä Syöpäjärjestöt. Suomen Syöpäyhdistyksellä on oma toimintasuunnitelmansa. 

Vuoden 2015 toiminnan painopisteitä ovat säätiön tutkimusstrategian valmistelu, 
syöpätutkimuksen vahvistaminen sekä syöpäpotilaiden neuvonnan, vertaistuen ja  
syövänehkäisyn vahvistaminen. Neuvontaa, vertaistukea ja syövänehkäisyä vahvistetaan 
pääsääntöisesti Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen neuvontaa ja muuta syöpätyötä 
tukemalla. 

Syöpätautien Tutkimussäätiön yhdistyminen Syöpäsäätiöön toteutui vuoden 2014 
alussa. Uusi Syöpäsäätiö on entistäkin vahvempi tutkimuksen tukija ja syöväntorjunnan 
vaikuttaja. 

Syöpäsäätiö toimii yhteiskunnassa kahdella – toisiinsa kytkeytyvällä – alueella. 
Vuonna 2015 67 vuotta täyttävä säätiö on perinteinen yleishyödyllinen säätiö, jolla on ollut 
merkittävä vaikutus syöpätutkimuksen ja syöväntorjunnan kehittymiseen Suomessa. Se toimii 
yhteistyössä suurten suomalaisten tutkimusta rahoittavien säätiöiden kanssa ja pyrkii näiden 
kanssa vaikuttamaan perinteisten säätiöiden aseman vahvistumiseen suomalaisessa 
tiederahoituksessa ja -politiikassa. Toinen alue on valtakunnallisesti ja alueellisesti tehtävä työ 
syöpäpotilaiden hyväksi ja syövän ehkäisemiseksi. Suomen Syöpäyhdistys jäsenjärjestöineen on 
tämän työn varsinainen tekijä, mutta Syöpäsäätiön tuki yhdessä Raha-automaattiyhdistyksen 
avustusten kanssa mahdollistaa syöpätyön tekemisen koko maassa. Tämän toisen tehtävän 
perusteella Syöpäsäätiön tulee olla Syöpäyhdistyksen rinnalla vaikuttamassa kansalliseen 
syöpäpolitiikkaan ja syöpäpotilaiden hyvän hoidon, turvatun aseman ja etuuksien 
varmistamiseen. 

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

Syövästä aiheutuvien kärsimysten ja muiden 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. Vuosi 2015 on tulevien 
vuosien kannalta erityisen tärkeä, koska keväällä 2015 pidetään eduskuntavaalit, muodostetaan uusi 
hallitus ja päätetään hallitusohjelmasta. Syöpäpolitiikan kannalta tärkeimmät poliittiset ratkaisut 
liittyvät syöpäsuunnitelman tavoitteiden jalkauttamiseen, kansallisen syöpäkeskuksen perustamiseen, 
kansallisen seulontaohjelman mahdollisiin muutoksiin, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja 
rahoitusuudistuksen jatkosuunnitteluun sekä kansallisen tarttumattomien sairauksien ohjelman 
valmisteluun. Syöpäsäätiön tavoitteiden kannalta tärkeitä ovat potilasdirektiivin toimeenpano, 
tupakka- ja alkoholipolitiikka, lääkepolitiikka, hoito-, matka- ja lääkekorvaukset, tutkimusta ja 
tilastointia koskeva lainsäädäntö, biopankkilain toimeenpano sekä tietosuojakysymykset. 

Tiedepolitiikkaan vaikutetaan sekä itsenäisellä syöpään liittyvällä asiantuntijatyöllä 
että yhteistyössä muiden tutkimusta tukevien säätiöiden kanssa. Tavoitteena on saada 
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säätiörahoitukselle sen ansaitsema näkyvyys ja asema kansallisessa tiedepolitiikassa. Säätiöt ovat 
myös kiinnittäneet huomiota apurahatutkijoiden eriarvoiseen asemaan työsuhteessa oleviin 
tutkijoihin nähden yliopistoissa. 

Säätiölainsäädäntö uudistuu vuonna 2015. Uudella lailla lisätään säätiötoiminnan 
läpinäkyvyyttä, mikä edistää yhtenäisten käytäntöjen noudattamista. Säätiöiden hallinnon 
helpottamiseksi lain sisältöä yhtenäistetään muun yhteisölainsäädännön tuoreimpien muutosten 
mukaisesti. Lakiuudistuksen yhteydessä on varmistettava, ettei verotus muutu niin, että 
yleishyödyllisten säätiöiden toimintaedellytykset heikkenisivät olennaisesti. 

Syöpäsäätiö seuraa myös tiivisti vuoden 2012 alussa voimaan tulleen arpajaislain 
vaikutuksia sekä rahankeräyslain uudistusta. Rahankeräyslakia uudistettiin vuonna 2014, mutta 
tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutuksia Syöpäsäätiön varainhankintaan. Merkittävämmät 
muutokset siirtynevät vuonna 2015 aloittavan hallituksen valmisteltaviksi. 
 
Kansallisen syöpäkeskus FICAN. Syöpäsäätiö on mukana kansallisen syöpäkeskuksen 
valmistelussa tavoitteenaan korkeatasoisen syövänhoidon saatavuuden parantaminen koko 
maassa ja suomalaisen syöpätutkimuksen edistäminen. Lopullinen toimintamalli ja omistuspohja 
ovat kytköksissä siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisrakenne ja rahoitus 
uudistetaan. Syöpäsäätiöllä on tärkeä rooli uuden syöpäkeskuksen käynnistämisessä 
syöpätutkimuksen merkittävimpänä yksityisenä rahoittajana, Syöpärekisterin tukijana ja 
syövänehkäisyn valtakunnallisena toimijana. Mikäli FICANin käynnistämisen ja toiminnan tueksi 
aletaan kerätä yksityisiä lahjoituksia, Syöpäsäätiö tulee olemaan keräyksessä aktiivisesti mukana ja 
keskeisessä roolissa. 
 
Palliatiivinen hoito. Syöpäsäätiö osallistuu palliatiivisen hoidon kehittämiseen mm. tukemalla 
saattohoitokotien edellytyksiä toimia saattohoidon osaamiskeskuksina Suomessa. Tähän liittyen 
jatketaan erityistukea palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyteen tähtäävään koulutukseen 
myös vuonna 2015. Tuen jatkotarve seuraaville vuosille arvioidaan alkuvuodesta 2015. 
Kehitystyössä painotetaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erilaisia muotoja 
terveydenhuollon eri tasoilla ja alueellista tasa-arvoa. 
 
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. 

Avustukset syöpätutkimukseen 
Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Vuonna 2015 Syöpäsäätiö 
myöntää apurahoja ja antaa muuta tukea tieteelle noin viisi miljoonaa euroa.  
 
Apurahat. Syöpäsäätiön vuosittain jaettavien apurahojen taso nostettiin vuonna 2013 3,3 
miljoonaan euroon ja sama taso säilyi vuonna 2014. Säätiöllä on kaksi apurahajakoa vuodessa. 
Keväällä jaetaan matka-apurahat ja tuetaan psykososiaalisen syöpätutkimuksen hankkeita. 
Syksyllä jaetaan 1–2 suurapurahaa ja muut tutkimusryhmille tarkoitetut apurahat sekä väitöskirja-
apurahat. 
 Apurahojen hakuperiaatteet ja myöntökriteerit säilyvät keskeisiltä osiltaan 
entisellään. Hakemusten arviointi perustuu edelleen säätiön apurahatoimikuntien ja -lautakunnan 
tekemiin asiantuntija-arviointeihin. 
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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 vaikuttavat myös rekisterien saamaan avustukseen. Syöpäsäätiö on tukenut 
rekistereitä vuosittain 1 150 000 eurolla. Tämä taso on tarkoitus säilyttää tulevaisuudessakin. 
Lisäksi Syöpäsäätiö rahoittaa Syöpärekisteriin sijoitetun epidemiologisen tutkijan toimen. Se on 
tarkoitettu väitöskirjaa valmistelevalle tutkijalle. 
 
Muu tutkimuksen tuki. 
Syöpäsäätiö on tukenut vuosittain Suomen Syöpäinstituutin säätiötä noin 290 000 eurolla. Säätiö 
perustettiin aikanaan opetusministeriön ja Syöpäjärjestöjen yhteisymmärryksessä tarkoituksenaan 
estää lahjakkaiden syöpätutkijoiden siirtyminen pysyvästi ulkomaille. Valtio ja Syöpäsäätiö 
tukivat alun perin Suomen Syöpäinstituutin säätiötä samansuuruisilla avustuksilla. Valtion avustus 
on asteittain vähentynyt ja vuonna 2014 ministeriö ei 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. 
 Suomen Syöpäinstituutin säätiön tuki vuonna 2015 nostetaan 300 000 euron tasolle. 
Vuosien 2014–2015 aikana kumpikin säätiö tarkistaa strategiansa ja siinä yhteydessä neuvotellaan 
tulevasta työnjaosta ja Syöpäinstituutin säätiölle myönnettävän avustuksen jatkosta. Säätiöiden 
roolit kansallisessa syöpäkeskuksessa (FICAN) otetaan mukaan tarkasteluun. 

Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitetaan enintään 
180 000 euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen. 

Syöpäsäätiö varautuu aiempaan tapaan tukemaan harkintansa mukaan yksittäisiin 
aloitteisiin tai hakemuksiin liittyen Suomessa järjestettäviä syöväntorjuntaan liittyviä tieteellisiä 
kokouksia tai muuta vastaavaa syöväntorjuntaa edistävää tieteellistä toimintaa. 

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 2015 pidettävän järjestyksessään 42. 
Tuusulan symposiumin teemana on keuhkosyöpä. 
 Säätiö jatkaa tukeaan palliatiivisen hoidon kehittämiselle avustamalla lääkäreiden 
palliatiivisen hoidon erityispätevyyskoulutusta vielä ainakin vuoden 2015 ajan. Vuoden 2015 
alkupuolella selvitetään, kuinka moni lääkäri on saanut avustuksen ansiosta erityispätevyyden. 
 Syöpäsäätiö rahoittaa yhdessä Tampereen yliopiston kanssa osa-aikaista (20 %) 
syöpäepidemiologian professuuria Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä. Professori 
osallistuu epidemiologian kansainvälisen jatkokoulutusohjelmaan kurssien vetäjänä ja 
väitöskirjatyön ohjaajana. 

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 
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avustusta on annettu Suomen Syöpäyhdistyksen lisäksi sen jäsenyhdistyksille. Suomen 
Syöpäyhdistykselle osoitetaan 1,2 miljoonan euron avustus ja valtakunnalliseen 
neuvontapalvelun toimintaan osoitetaan lisäksi 417 000 euroa. Syöpäjärjestöjen 
valtakunnallisessa neuvontapalvelussa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, 
sähköpostilla tai reaaliaikaisesti verkkokeskustelussa syöpää koskeviin 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). Vuoden 2015 alusta lähtien osana neuvontapalvelua 
toimii Syöpäkipulinja (kaksi kertaa viikossa), joka on vuonna 2014 käynnistetty pilottihankkeena 
yhteistyössä HUS:n Kipuklinikan kanssa. Nämä kaikki palvelut ovat käyttäjilleen maksuttomia. 

Muut avustukset 
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 1 000 euroa. 

Palkinnot 
Syöpäsäätiö jakaa joka toinen vuosi 5 000 euron suuruiset vuoden syöpälääkärin ja vuoden 
syöpäsairaanhoitajan palkinnot. Seuraavan kerran palkinnot luovutetaan Suomen 
Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan kokouksen yhteydessä joulukuussa 2016. 

Viestintä 
Syöpäsäätiön tukemaa tutkimusta esitellään vuosijulkaisussa Focus Tutkimus. Sen tavoitteena on 
tutkimustiedon välittäminen laajemmalle yleisölle. Varsinkin kuluvalle vuodelle apurahan 
saaneet tutkijat ovat julkaisussa esillä. Säätiöllä on erityisesti varainhankinnan näkökulmasta 
tarve kertoa myös muusta sen tukemasta työstä. Varainhankinnan tarpeet otetaan huomioon 
säätiön viestintää kehitettäessä.  

Asiantuntijoille tuotetaan Focus Oncologiae -julkaisu Syöpäsäätiön symposiumin 
2014 pohjalta, mahdollisesti ainoastaan verkkoversiota, jonka jakelua ja markkinointia 
tehostetaan. Tutkimustiedon välittämistä verkossa ja sosiaalisessa mediassa vahvistetaan. 
Laaditaan tutkimustiedotuksesta erillinen sisäinen ja ulkoinen sosiaalisen median 
viestintäsuunnitelma vuodelle 2015. 

Roosa nauha -keräyksen tunnusta ja markkinointiviestintää uudistetaan niin, että 
sen yhteys Syöpäsäätiön varainkeruuseen tulee nykyistä paremmin ilmi. 

Varainhankinta, talous ja hallinto 
Varainhankinta. Syöpäsäätiön varainhankinnan painopisteet vuonna 2015 ovat aktiivinen 
vetoaminen lahjoitusten saamiseksi ja lahjoittajaviestinnän vahvistaminen. Lisäksi jatketaan 
Syöpäsäätiön tunnettuuden ja säätiöön liittyvien myönteisten mielikuvien vahvistamista vuonna 
2013 käyttöön otetun visuaalisen ilmeen pohjalta. 
 Syöpäsäätiö toteuttaa aktiivista varainhankintaa syöpätutkimuksen, syöpään 
sairastuneiden ja heidän läheistensä sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Syöpäsäätiön tavoitteena on tarjota yleisölle helppoja tapoja osallistua syövän vastaiseen 
taisteluun. Lahjoitusmuodoista nostetaan esiin kuukausi- ja kertalahjoitukset sekä verkossa että 
puhelimella, muisto- ja merkkipäivälahjoitukset sekä testamenttilahjoitukset. Lisäksi yksityisiä 
henkilöitä ja yhteisöjä kannustetaan perustamaan omia keräyksiä osoitteessa oma.syopasaatio.fi. 
Harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan otetaan käyttöön muitakin varainhankinnan muotoja. 
Syöpäsäätiö vetoaa myös yrityksiin lahjoitusten saamiseksi. Tavoitteena on lisäksi solmia 
huomattavia yhteistyökumppanuuksia yritysten kanssa.  
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 Syöpäsäätiön tunnettuuden lisäämisen ja varainhankinnan keinoina käytetään laajaa 
ja kohdennettua markkinointiviestintää: TV-mainonta, ulkomainonta, printtimainonta ja 
digitaalinen mainonta; telemarkkinointi, sähköinen ja painettu suoramarkkinointi sekä 
mahdollisesti erilaisia katukeräyksen muotoja (face to face, lipaskeräys, door to door). 
 Vuonna 2015 toteutetaan seuraavat kampanjat: Syöpäsäätiön kevätkeräys 
(toukokuu), Roosa nauha -kampanja (lokakuu), Movember (marraskuu) ja joulukeräys (joulukuu). 
Syöpäsäätiön juhlatoimikunta toteuttaa merkittävää varainhankintaa vapaaehtoisvoimin. 
 
Talous. Vuodesta 2013 lähtien säätiön varallisuus on sijoitettu hallituksen hyväksymän 
sijoitussuunnitelman mukaisesti. Samana vuonna tehdyn kilpailutuksen perusteella 
omaisuudenhoitopalvelut ostetaan Nordeasta ja Tapiolasta. Raha-asiainvaliokunta ja 
työvaliokunta seuraavat ja arvioivat kahdesti vuodessa sijoitussuunnitelman tavoitteiden 
toteutumista ja omaisuudenhoitajien onnistumista. 

 
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 kuusi prosenttia 
talousarvion loppusummasta. Myös tarvitsemansa tietohallintopalvelut Syöpäsäätiö hankkii 
Suomen Syöpäyhdistykseltä. Vuoden 2015 alkupuoliskolla loppuunsaatetaan varainhankinnan 
asiakkuusjärjestelmän ja testamenttienhallinnan uudistus, joka on vuoden ohjelmistoprojekteista 
suuruudeltaan merkittävin. 


