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Suomen Parkinson-säätiön tarkoituksena on
tukea ja edistää Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien
tieteellistä tutkimusta.
Tutkimuksen pohjalta voidaan kehittää tehokkaampia hoito- ja
kuntoutusmenetelmiä ja edistää siten sairastavien hyvinvointia.
Suomen Parkinson-säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja
Parkinsonin taudin ja sen sukulaissairauksien tieteelliseen tutkimukseen.
Säätiö tukee etenkin nuorten tutkijoiden väitöskirjatutkimusta.
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SUOMEN PARKINSON-SÄÄTIÖ
– 20 vuotta Parkinson-tutkimuksen hyväksi

Vaikka tieteellisen tutkimuksen tärkein tavoite
on uuden tiedon löytäminen, heijastuu säätiön
tuki myös asiantuntijoiden tietotaidon kasvuun.

Suomen Parkinson-säätiö tukee Parkinsonin taudin ja sen sukulaissairauksien tieteellistä tutkimusta jakamalla tutkijoille apurahoja ja stipendejä. Enimmäkseen pyritään tukemaan nuorten
tutkijoiden väitöskirjaan johtavia tutkimuksia.
Säätiö myöntää myös matka-apurahaa tieteelliseen kongressiin osallistumiseen ja kohdeapurahaa jatko-opiskeluun ulkomaisessa liikehäiriötutkimukseen erikoistuneessa keskuksessa.
Apurahahakemukset käsitellään vuosittain säätiön hallituksessa kolmen eri asiantuntijan itsenäisesti antaman kirjallisen arvion perusteella.
Vaikka tieteellisen tutkimuksen tärkein tavoite
on uuden tiedon löytäminen, heijastuu säätiön
tuki käytännössä myös eri asiantuntijoiden, kuten
neurologien tietotaidon kasvuun. Se puolestaan
heijastuu potilaisiin niin, että he saavat parempaa
käytännön hoitoa.

Säätiön toiminta käynnistyi testamenttilahjoituksesta

Heikki Teräväinen, professori (h.c.)
hallituksen puheenjohtaja
2008–2015

Säätiön pohjarahasto perustuu vuonna 1995 saatuun Sylvia Sjölundin testamenttilahjoitukseen.
Suomen Parkinson-liitto päätyi professori Urpo
Rinteen aloitteesta perustamaan säätiön tämän
lahjoituksen turvin. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 26.10.1995 säätiön säännöt ja antoi perustamisluvan. Säätiö on saanut myöhemmin merkittäviä testamenttilahjoituksia muiden muassa
Else Lindbergiltä, Rudolf Randströmiltä ja Mari4

ta Routelalta. Säätiöllä on verohallinnon myöntämä yleishyödyllisen yhteisön asema. Kun lahjoitus
on 850–50 000 euroa, lahjoittajayhteisöllä on lahjoituksen osalta tuloverovähennysoikeus. Säätiöllä
on apurahakeräykseen myös asianmukainen Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa.
Säätiön varallisuutta hoidetaan sijoitusstrategian
mukaisesti tuottavalla ja varmalla tavalla riskejä kaihtaen. Periaatteessa vuosittain jaetaan vain
varallisuuden tuotto, mitä jakopolitiikassa tasoitetaan useammalle vuodelle. Merkittävä apu on
ollut Marita Routelan testamenttaama Sysmän
metsäkiinteistö, jota testamentin ehtojen mukaan
ei saa luovuttaa toiselle. Se on siten säätiön pysyvää pääomaa, jonka laadukkaalla metsänhoidolla turvataan puunmyynnillä saatu säännöllinen tulo. Yhdessä säätiön toimintatavan, arvojen
ja hallituksen jäsenten osaamisen kanssa takaa se
osaltaan säätiön vakavaraisuuden ja pysyvyyden.

Apurahoja jo lähes
miljoonalla euroa
Säätiö jakoi ensimmäisen apurahansa vuonna
1997. Toimintansa aikana säätiö on tukenut 174
liikehäiriötutkimusta lähes miljoonalla eurolla.
Apurahan saajista 54,5 % on ollut naisia ja 45,5
% miehiä. Näistä 14 % oli ulkomaisia jatko-opiskelijoita. Hakijoista 34 % on saanut apurahan
useammin kuin kerran. Apurahan tuella on syntynyt muun muassa 47 väitöskirjaa.

Säätiön kyky rahoittaa tutkimusta on ollut viime
aikoina aiempaa tiukemmalla. Korkotaso on ollut alhaalla, ja tuotot ovat niiltä osin vähentyneet.
Myös kilpailu lahjoituksista on kiristynyt, ja niiden määrä on vähentynyt. Vaikeat ajat taloudessa ovat saattaneet peilautua vähentyneenä tukena
säätiölle. Yksityiset lahjoitukset, kuten testamenttimääräykset, olisivat tietysti aina suuri onni.
On valitettavaa, että osin byrokratian vuoksi suomalainen lääketutkimus on kutistunut (Markus
Färkkilä: Kliininen potilastutkimus – voittaako järki vai jäädäänkö arvovaltataisteluun? Duodecim
2015;131:6–7). Toisaalta lääketeollisuus (Biotie,
Herantis Pharma, Orion) tekee liikehäiriösairauslääkkeiden tutkimuskehitystyötä. Säätiö ei tue
kaupallista tutkimusta, mutta lääketeollisuus auttaa välillisesti tautien tutkimusta ja hoitoa.

Asiantuntijajäseneksi farmakologian
professori ja huippututkija
Säätiön hallitukseen kuuluu liikehäiriösairauksiin
hyvin perehtyneitä lääkärejä, maallikkojäseniä
sekä talouden asiantuntija. Päätöksentekoa ohjaavat asiantuntijuus, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja eettiset arvot. Säätiö on Säätiöiden ja
rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa.

Männistön hallituksen uudeksi asiantuntijajäseneksi vuonna 2016 alkavalle nelivuotiskaudelle.
Emeritusprofessori Männistö on toiminut lääkeaineopin (farmakologian) professorina Uppsalan,
Kuopion ja Helsingin yliopistoissa. Hän on ansioitunut muun muassa kotimaisen Parkinson-lääkkeen (entakaponi) tutkimuksessa ja kehitystyössä. Säätiön ja Suomen Parkinson-liiton hallitusten
päätöksillä muut jäsenet valittiin myös uudelle
toimikaudelle. Toivotan uudelle hallitukselle menestystä ja viisautta toimissaan sairauksien tutkimuksen tukena.
Säätiömme on vielä nuori ja tarkoituksensa alkutaipaleella. Se on kuitenkin parkinsonismia
sairastavien oma säätiö, joka kohdistaa tukensa
muista säätiöistä poiketen yksinomaan liikehäiriösairauksiin. Säätiöllä on vuosien saatossa mahdollisuus kasvaa näiden sairauksien tutkimustyön
merkittäväksi tukijaksi. Ulkopuolisten asiantuntija-arvioiden mukaan se on jo nyt erityisesti nuorten tutkijoiden merkittävä tukija.
Liikehäiriösairauksien, etenkin Parkinsonin taudin mysteeri on vielä selvittämättä. Kiitän lahjoittajia 20-vuotisen taipaleen varrelta ja toivotan
tutkijoille menestystä ponnisteluissaan. Tutkimattomia yhteyksiä on vielä selvittämättä.

” Parkinsonismia sairastavien
oma säätiö kohdistaa
tukensa muista säätiöistä
poiketen yksinomaan
liikehäiriösairauksiin.”

Säätiön hallitus 2015
Puheenjohtaja
Heikki Teräväinen, professori (h.c.)
Varapuheenjohtaja
Seppo Kaakkola, professori (h.c.)
Jäsenet		
Ariel Gordin professori (h.c.)
Esko Seppänen, KTK
Martti Leppänen, DI
Kaarina Vaaraniemi, varatuomari
Säätiön asiamies
Terhi Pajunen-Mäkelä, VTM
Tilintarkastus
Tilintarkastusyhtiö Soinio & Co.

Ilmoitettuani etten ole käytettävissä hallituksen jäseneksi, valitsi säätiön hallitus professori Pekka T.
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FINLANDS PARKINSON-STIFTELSE
– 20 år till förmån för parkinsonforskningen
Även om det viktigaste
målet för vetenskaplig
forskning är att finna ny
kunskap, reflekteras stiftelsens stöd i praktiken
också i olika experters
ökade knowhow.

Finlands Parkinson-stiftelse stöder vetenskaplig
forskning om Parkinsons sjukdom och dess besläktade sjukdomar genom att dela ut bidrag och stipendier till forskare. Främst strävar man efter att
stöda unga forskare vars forskning leder till en
doktorsavhandling. Stiftelsen beviljar också reseunderstöd för deltagande i vetenskapliga konferenser samt målspecifika stipendier för fortsatta
studier vid ett specialiseringscenter för rörelsestörningsforskning i utlandet. Bidragsansökningarna
behandlas årligen av stiftelsens styrelse på basis
av ett skriftligt utlåtande från tre separata experter.
Även om det viktigaste målet för vetenskaplig
forskning är att finna ny kunskap, reflekteras stiftelsens stöd i praktiken också i olika experters, såsom neurologers, ökade knowhow. Det i sin tur
reflekteras på patienterna så att de får bättre vård
i praktiken.

Stiftelsens verksamhet inleddes i och
med en testamentsdonation

Heikki Teräväinen, professor (h.c.)
styrelseordförande 2008–2015

Stiftelsens grundkapital utgörs av en testamentsdonation av Sylvia Sjölund från år 1995. Finlands
Parkinson-förbund beslöt, på initiativ av professor Urpo Rinne, att grunda en stiftelse med denna donation som grund. Den 26.10.1995 godkände Patent- och registerstyrelsen stiftelsens stadgar
och gav tillstånd till grundandet. Stiftelsen har sedermera fått betydande testamentsdonationer av
bl.a. Else Lindberg, Rudolf Randström och Marita Routela. Stiftelsen har av skatteförvaltningen be6

viljats ställning som allmännyttigt samfund. För en
donation på 850-50 000 euro har donatorssamfundet rätt till inkomstskatteavdrag. Stiftelsen har
också av polisen beviljats erforderligt tillstånd för
pengainsamling för sina understödsinsamlingar.
Stiftelsens förmögenhet sköts i enlighet med placeringsstrategier på ett säkert och produktivt sätt,
så att risker undviks. I princip delas årligen endast
vinsten på förmögenheten ut, vilket i utdelningspolitiken sprids ut på flera år. Skogsfastigheten i
Sysmä, som testamenterats av Marita Routela och
som enligt testamentsvillkoren inte får överlåtas på
någon annan, har varit till avsevärd hjälp. Den utgör således stiftelsens stadigvarande kapital. Med
kvalitativ skogsvård tryggar man en regelbunden
inkomst från virkesförsäljningen. Detta, tillsammans med stiftelsens verksamhetssätt, värderingar
samt den gedigna kunskapen hos styrelsemedlemmarna, garanterar stiftelsens ekonomiska stabilitet
och existens.

Närmare en miljon euro i understöd
Det första understödet delades ut av stiftelsen år
1997. Under sin verksamhetstid har stiftelsen understött 174 rörelsestörningsstudier med närmare
en miljon euro. Av dem som fått bidrag har 54,5
% varit kvinnor och 45,5 % män. Av dessa har 14
% varit utländska forskarstuderande. 34 % av de
sökande har fått understöd mer än en gång. Med
hjälp av understöden har bl.a. 47 doktorsavhandlingar kommit till.

De senaste åren har stiftelsens finansieringsförmåga varit mer ansträngd än tidigare. Räntenivån
har varit låg och vinsterna har av den anledningen minskat. Också konkurrensen om donationerna har blivit hårdare och deras antal har minskat.
De svåra ekonomiska tiderna syns i det minskade
stödet för stiftelsen. Privata donationer, såsom testamentsdonationer, är givetvis alltid en stor lycka.
Det är beklagligt att den finländska läkemedelsforskningen delvis på grund av byråkratin har
krympt (se Markus Färkkilä. Kliininen potilastutkimus – voittaako järki vai jäädäänkö arvovaltataisteluun? Duodecim 2015;131:6-7). Å andra
sidan bedrivs forskning om läkemedel för rörelsestörningssjukdomar också av läkemedelsindustrin (Biotie, Herantis, Pharma, Orion). Stiftelsen
understöder inte kommersiell forskning, men indirekt hjälper läkemedelsindustrin forskningen
kring och vården av sjukdomar.

Professor i farmakologi och toppforskare ny expertmedlem
Till stiftelsens styrelse hör läkare som är väl insatta i rörelsestörningssjukdomar, lekmannamedlemmar samt ekonomiska experter. Beslutsfattandet styrs av expertis, objektivitet, konfidentialitet
och etiska värden. Stiftelsen är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder rf och följer god
förvaltningssed i sin verksamhet.

Då jag meddelat att jag inte står till förfogande som styrelsemedlem, valde stiftelsens styrelse professor Pekka T. Männistö till styrelsens nya
expertmedlem för fyraårsperioden som börjar år
2016. Professor emeritus Männistö har fungerat
som professor i läkemedelslära (farmakologi) vid
universiteten i Uppsala, Kuopio och Helsingfors.
Han har meriterat sig bl.a. i forskningen och utvecklingsarbetet kring en inhemsk parkinsonmedicin (entakapon). Enligt stiftelsens och Finlands
Parkinson-förbunds beslut valdes även de övriga medlemmarna för den nya verksamhetsperioden. Jag önskar den nya styrelsen framgång och
visdom i sin verksamhet som stöd i forskningen
kring sjukdomarna.
Vår stiftelse är ännu ung och i början av sin gärning. Den är dock de parkinsonsjukas egen stiftelse som till skillnad från andra stiftelser riktar
sitt understöd enbart till rörelsestörningssjukdomar. Stiftelsen har potential att under årens lopp
växa till en betydande understödare av forskningen kring dessa sjukdomar. Enligt utomstående expertbedömningar spelar den redan en betydande
roll speciellt för unga forskare.
Mysteriet med rörelsestörningssjukdomar, speciellt Parkinsons sjukdom, är ännu olöst. Jag tackar
donatorerna under de gångna 20 åren och önskar
forskarna framgång i deras ansträngningar. Ännu
återstår mycket forskning.
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” Stiftelsen är dock de parkinsonsjukas egen stiftelse som
till skillnad från andra stiftelser
riktar sitt understöd enbart till
rörelsestörningssjukdomar.”

Stiftelsens styrelse 2015
Ordförande		
Heikki Teräväinen, professor (h.c.)
Viceordförande
Seppo Kaakkola, professor (h.c.)
Medlemmar		
Ariel Gordin, professor (h.c.)
Esko Seppänen, ekon.kand.
Martti Leppänen, DI
Kaarina Vaaraniemi, vicehäradshövding
Stiftelsens ombudsman
Terhi Pajunen-Mäkelä, pol.mag.
Revisor		
Tilintarkastusyhtiö Soinio & Co.
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LUOTTAMUKSEN ARVOINEN

Ansaitakseen
arvostuksen ja
luottamuksen,
tulee säätiön toiminnan
olla nuhteetonta.

Kaarina Vaaraniemi
varatuomari, hallituksen jäsen,
varapuheenjohtaja 2016

Säätiöillä on Suomessa suuri yhteiskunnallinen
merkitys. Apurahasäätiöt myöntävät harkinnanvaraista tukea esimerkiksi tieteelle ja taiteelle tai
muuhun hyödylliseen tarkoitukseen, kukin säätiö
oman tarkoituksensa puitteissa.
Suomen Parkinson-säätiö on nimenomaan tällainen apurahasäätiö. Sen tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti tukea ja edistää Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien tieteellistä
tutkimusta. Tutkimuksen perusteella voidaan kehittää tehokkaampia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ja edistää siten sairastavien hyvinvointia.
Tätä tarkoitusta Parkinson-säätiö toteuttaa jakamalla apurahoja Parkinsonin taudin ja sen sukulaissairauksien tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö
tukee erityisesti nuorten tutkijoiden väitöskirjatutkimusta.

Viime vuoden joulukuun alussa voimaan tullut
uusi säätiölaki on lujittanut avoimuusvaatimusta.
Laki muun muassa edellyttää, että säätiön vuosittaisessa toimintakertomuksessa julkaistaan tiedot avustuksista, jotka säätiö on myöntänyt lähipiirilleen. Laki edellyttää myös selvitystä muista
lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista.

Tarkat esteellisyysperiaatteet

Avoin ja julkinen toimintatapa

On suositeltavaa, että säätiö ei myönnä apurahoja tai niihin verrattavia etuja hallituksen jäsenille,
henkilökunnalleen, elintensä jäsenille, asiantuntijoilleen tai muille luottamushenkilöilleen taikka näiden lähipiirille. Rajatuilla tieteen tai taiteen
aloilla toimiville säätiöille, kuten Parkinson-säätiölle, on joskus lähes mahdotonta löytää täysin esteettömiä alan asiantuntijoita apurahan saajiksi.
Tällöin on erityisen tärkeää huolehtia esteellisyysperiaatteista ja kirjata ne myös päätösasiakirjaan.

Ansaitakseen instituutiona arvostuksen ja luottamuksen, tulee säätiön toiminnan olla nuhteetonta oman tarkoituksensa toteuttamista. Hyvä
maine on säätiön keskeinen menestystekijä. Jotta
säätiölle tärkeät sidosryhmät, kuten suuri yleisö,
tutkijat, perustajat, julkinen valta sekä aikaisemmat ja tulevat lahjoittajat voisivat arvioida säätiön mainetta, tulee sen jakaa tietoa toiminnastaan
avoimesti ja monin tavoin. Tällaisia tapoja ovat
esimerkiksi ajantasaiset verkkosivut ja tämä vuosikertomus.

Uuteen säätiölakiin on määritelty ns. suppea lähipiiri, joka sekin on melko laaja, sekä laaja lähipiiri. Lähipiiriin kuuluvat voivat saada taloudellista etua säätiöstä vain samoilla edellytyksillä
kuin säätiön tarkoituksen mukainen muu kohderyhmä. Suppean lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista on lisäksi raportoitava toimintakertomuksessa. Toimintakertomus on osa
tilinpäätöstä, ja sen sisältö on julkista materiaalia. Sen perusteella sekä suuri yleisö että muut sidosryhmät voivat arvioida säätiön toimintaa.
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Jos säätiö toteuttaa tarkoitustaan pääasiassa jakamalla apurahoja, tulee sen käyttää apurahoihin
huomattava osa tuotostaan. Se on myös yksi niistä kriteereistä, joilla verottaja arvioi säätiön yleishyödyllisyyttä. Yleishyödyllisyys edellyttää myös,
että toiminta ei kohdistu vain rajoitettuun henkilöpiiriin eivätkä sen palkkiot tai muut hallintokulut ole tavanomaista suurempia suhteessa toiminnan laatuun ja laajuuteen.
Yleishyödyllisyys, jonka periaatteista huolehtiminen on hallituksen vastuulla, on Parkinsonsäätiölle elintärkeä. Se vapauttaa kaikki säätiön
saamat testamentit ja muut lahjoitukset lahja- ja
perintöverosta. Se antaa myös yrityksille mahdollisuuden vähentää verotuksessaan yleishyödylliselle säätiölle annetut lahjoitukset. Vähennyskelpoinen lahjoitus voi olla 850 ja 50 000 euron
välillä, ja sen saajan tulee olla Verohallinnon nimeämä säätiö. Tämän nimeämisen voi saada viideksi vuodeksi kerrallaan. Edellisen kerran Parkinson-säätiö on saanut sen vuonna 2013.

edistää sairauden tutkimusta ja hoitojen kehittämistä myös tulevaisuudessa.
Lähteenä on käytetty Säätiöiden ja rahastojen
neuvottelukunnan julkaisua Säätiön hyvä hallinto (2015).

Yrityksillä on mahdollisuus
vähentää verotuksessaan
yleishyödylliselle säätiölle
annetut lahjoitukset.

Säätiölle osoitetut testamentit ja lahjoitukset ovat
tähän asti mahdollistaneet Parkinsonin taudin ja
muiden liikehäiriösairauksien tieteellisen tutkimisen ja hoitokeinojen kehittämisen. Niiden saaminen myös jatkossa sekä vastaanotettujen varojen
hyvä ja suunnitelmallinen hoito ovat edellytyksiä sille, että Parkinson-säätiö voi omalta osaltaan
10
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Yleishyödyllisyys säätiölle elintärkeä
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KUVA VÄLITTÄÄ TEHOKKAASTI
tietoa aivojen dopamiinijärjestelmästä
toimittaja: Anna-Kaisa Kivikoski

Valtion rahoitus vähenee
tasaisesti, ja se korostaa
säätiörahoituksen
merkitystä.

Valtteri Kaasinen
dosentti, erikoislääkäri, kliininen
opettaja TYKS ja Turun yliopisto,
valtakunnallinen PET-keskus

Iltapäivä Tyksin neurologian poliklinikalla vaikuttaa vierailijan silmin rauhalliselta. Dosentti Valtteri Kaasisella on kuitenkin kädet täynnä
töitä. Suomen Parkinson-säätiöltä vuosina 2000
ja 2015 apurahan saanut mies opettaa, tekee
kliinistä työtä ja johtaa kunnianhimoista Parkinson-tutkimusta.
- Keväällä neurologian kurssin aikaan iso osa
ajasta kuluu käytännön opetukseen poliklinikalla. Iltapäivällä minulla on opetuspotilaiden lisäksi omia potilaita. Onneksi tutkimiseen on illat ja
viikonloput, Valtteri Kaasinen naurahtaa.
Lääketieteen tohtori, neurologian erikoislääkäri
ja dosentti Kaasisen tutkimusalue liittyy kiinteästi
Parkinsonin tautiin.
- Ala valikoitui matkan varrella, ja olen ollut siihen erittäin tyytyväinen. Tutkimustyöstä on hyötyä kliinisessä hoidossa ja potilaan ongelmien
ymmärtämisessä.
Lähes 20 vuotta jatkunut tutkimussuunta käsittelee aivojen dopamiinijärjestelmää ja aivojen kuvaamista toiminnallisilla menetelmillä, kuten PET
ja SPECT.
- Tutkimme aivoissa mekanismeja, joihin voitaisiin vaikuttaa hoidollisesti. Esimerkiksi miksi joillakin ihmisillä dopamiinia on vähemmän, miksi
joillakin tauti etenee nopeammin kuin toisilla, ja
voitaisiinko prosessia hidastaa.
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Vastauksia dopamiinijärjestelmään
vaikuttavista tekijöistä
Vuonna 2000 myönnetty apuraha liittyi Kaasisen
väitöskirjatutkimukseen. Viime vuonna apuraha myönnettiin koko työryhmälle, jossa on myös
kaksi väitöskirjatutkijaa.
- Tutkimme SPECT-kuvantamismenetelmällä, mitkä tekijät vaikuttavat aivojen dopamiinijärjestelmään. Näitä ovat esimerkiksi mieliala, muisti,
nukkuminen ja suolisto-oireet. Keräämme parhaillaan materiaalia Turussa ja Helsingissä, Kaasinen kertoo kiitellen projektin yhteistyökumppania, neurologi Filip Scheperjansia.

Miten tutkimusta käytännössä
tehdään?
- Kun henkilöllä epäillään Parkinsonin tautia, hänelle saatetaan tehdä aivojen SPECT-kuvaus eli
isotooppikuvaus. Tutkijamme kysyy häneltä halukkuutta osallistua tutkimukseen. Potilas joutuu
merkkiaineen antamisen jälkeen joka tapauksessa odottamaan kuvausta kolme–neljä tuntia. Sen
sijaan että hän lukisi sanomalehtiä kanttiinissa,
tutkimukseen osallistuminen on mukavaa ajanvietettä. Hyvin harva kieltäytyy. Suurkiitos ihmisille siitä, että he suhtautuvat lääketieteelliseen
tutkimukseen positiivisesti.

Säätiörahoituksen merkitys korostuu
Viidessätoista vuodessa taloussuhdanteet ovat
vaikuttaneet myös tutkimusmaailmaan.
- Valtion rahoitus vähenee tasaisesti, ja se korostaa säätiörahoituksen merkitystä. Yksityinen säätiö voi joissakin projekteissa olla päärahoittaja.
- Apurahatutkijan tulot on tyypillisesti pienemmät kuin lääkärin. Tutkimuksen tekoon pitää olla
todellinen palo. Siksi tutkimusta tekevät ihmiset
ovat yleisesti hyvin motivoituneita.
Samanaikaisesti tutkimusbyrokratia on lisääntynyt. Iso osa työajasta kuluu rahoituksen hakemiseen sekä raporttien ja selontekojen tekemiseen.
- Varsinaisen tutkimuksen tekemiseen käytettävissä oleva aika kaventuu, erityisesti pienessä tutkimusryhmässä, jossa ei ole tutkimuskoordinaattoria. Toisaalta tällä alalla tutkimus ei missään
tapauksessa ole kuihtumaan päin. Hyvät projektit
saavat aina rahoitusta.

Laadukas tutkimus kysyy
kärsivällisyyttä

tulokset ovat julkaisukunnossa. Lopulliset tulokset nähdään viiden–kymmenen vuoden kuluttua.
Kaasinen muistuttaa, että prosessissa ei ole mahdollista oikaista.
- Potilastutkimuksessa, jossa kerätään tietoa suoraan ihmisiltä, kuluu oma aikansa. Prosessin nopeuttaminen edellyttäisi otoskoon pienentämistä,
mikä huonontaisi tutkimuksen laatua ja sen luotettavuus kärsisi.

Suomalaiset tutkimusmyönteisiä
Valtteri Kaasinen ylistää suomalaista tutkimusta,
joka on eturintamassa Parkinsonin taudin mekanismien selvittämisessä.
- Suomessa on meneillään lupaavia kliinisiä tutkimuksia. Oma tavoitteeni on saada käynnissä oleva projekti menestyksekkäästi päätökseen. Onneksi tutkimusryhmä on siunattu erittäin hyvillä
väitöskirjaopiskelijoilla, ja ihmiset ovat tavattoman tutkimusmyönteisiä. Yhdessä saamme varmasti aikaiseksi hienoja tuloksia.

Viime vuonna tukea saanut projekti on parhaillaan tiedonkeruuvaiheessa.
- Suurkiitokset tuesta. Apurahalla rahoitetaan
käytännössä väitöskirjatutkijan työpanosta, näytteiden analysointia ja tiedonkeruuseen tarvittavia
laitteita.
Rahoituksen hedelmät kerätään aikaisintaan kahden–kolmen vuoden kuluttua, kun välianalyysien
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Valtteri Kaasisen lukuvinkki
Jon Palfreman: Brain Storms
- Kirjoittaja on amerikkalainen
toimittaja, joka sairastui itse Parkinsonin tautiin. Hän haastattelee
maailman ykköstutkijoita siitä,
mitä tutkimukselle kuuluu, mistä
voi tulla läpimurto ja mistä taas ei.
Erittäin vetävästi kirjoitettu ja
menestyksekäs tuore kirja, suosittelen.”

TAISTELU AIKAA VASTAAN

Alkusyiden
löytyminen on avainasia
isojen läpimurtojen
saavuttamiseksi.

Aika, raha ja osaaminen ovat yhteisiä menestystekijöitä tieteellisessä tutkimuksessa ja kehitystyössä. Tutkijan parhaita avuja ovat kärsivällisyys
ja tinkimättömyys. Parkinsonin taudin alkusyytä
tai -syitä on etsitty pitkään mm. Parkinson-säätiön tuella. Matkan varrella on kehitetty joukko
lääkeinnovaatioita helpottamaan sairastuneiden
elämää ja heidän hoitajiensa työtä. Alkusyiden
löytyminen on kuitenkin avainasia isojen läpimurtojen saavuttamiseksi. Tarvittavia varoja, tekijöitä ja aikaa ei voi tietää ennalta.
Sairastuneiden keskusteluryhmissä ja tapaamisissa noteerataan pienetkin tutkimusten edistymistä koskevat uutiset. Esitetään arvailuja aikatauluista ja käytännön sovelluksista. Olisikohan
tästä apua minulle ja milloin? Positiivista on havaita se sisäsyntyinen into, jolla tutkijat paneutuvat kohteisiinsa. Yksi Parkinson-säätiön keskeisistä tehtävistä on ruokkia tätä intoa jakamalla tietoa
valintojaan tekeville tutkijan aluille.

Huomisen mahdollisuuksia

Martti Leppänen
diplomi-insinööri
hallituksen jäsen

Parkinsonin kanssa tekemisissä olevien keskusteluissa ajaudutaan lähes poikkeuksetta keskustelemaan lääkkeiden sivu- ja yhteisvaikutuksista.
Paljon pohditaan myös ruokavalion merkitystä.
Tietoa ja kokemusta on varmasti odottamassa niiden saattamiseksi hyödynnettävään ja koeteltuun
muotoon, osaksi sairastuneiden hoidon kokonaisuutta. Näissä asioissa hyvän laatu näkyisi käy14

tännössä ohjeiden ja suositusten yhteneväisyytenä. Tässä tarvitaan yhteistyötä.

Parkinson-liitto ja -yhdistykset
omaisten asialla
Omaishoitajien kokema tiedollinen ja toiminnallinen voimattomuus ovat päivittäisiä ilmiöitä. Puhetta aiheuttavat muun muassa tiedonkulku, vertaistuen saatavuus, ihmissuhteiden rapautuminen
ja yksin jäämisen tunne. Kaiken kaikkiaan huoli
huomisesta.
Parkinson-liitossa toimeen on tartuttu käynnistämällä hanke, jonka tavoitteena on ensi vaiheessa kevään 2016 aikana koota tieto asian hyväksi tehdystä työstä, ja sen jälkeen sopia tavoitteet
ja etenemisaskeleet. Mukana ovat myös Uudenmaan Parkinson-yhdistys ja Metropolia. Lopputulemana haluamme saada aikaan käytäntöjä,
joiden avulla huomisen huolet eivät tuntuisi ylipääsemättömiltä.
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Jaakko Vähämäki/Vastavalo

– nyt keräämme Juhla-apurahaa
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Sassa Stenroos/Vastavalo

ja lahjoita keräystileillemme

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden juhlavuosi ja
myös Parkinson-säätiölle rajapyykki –
olemme silloin jakaneet apurahoja
liikehäiriösairauksien tieteelliseen tutkimukseen
jo 20 vuotta ja yhteensä noin miljoona euroa.
Säätiö on pieni, mutta testamenttivarojen tuotoista
ja muista lahjoituksista pystymme tukemaan
Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien,
mm. Huntingtonin taudin tutkimusta
vuosittain noin 100 000 eurolla.

Juhla-apurahan keräys on meneillään 1.1.2016–31.12.2017.
Tavoitteenamme on saada kokoon vähintään yhden vuoden apuraha eli 25 000 euroa,
joka myönnetään tieteellisen arvioinnin perusteella keväällä 2018 yhdelle tai useammalle
ansioituneelle liikehäiriötutkijalle.
17

Osuuspankki FI19 5710 0420 2778 32
Nordea FI32 1175 3000 2158 80
Rahankeräyslupa POL-2015-6206 ajalle
1.1.2016 - 31.12.2017 alueena Suomi
lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

www.parkinsonsaatio.fi
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Sonja Tyrra/Vastavalo

PARKINSONIN TAUDIN
tutkimusnäkymistä

Jotta Parkinsonin
taudin kulkua
voitaisiin estää
tehokkaasti, pitäisi tauti
pystyä diagnosoimaan
mahdollisimman varhain.

James Parkinson kirjoitti Parkinsonin taudin kuvauksessaan, että ennen pitkää keksitään lääke,
joka pysäyttää taudin etenemisen. Toiveesta on
nyt kulunut lähes 200 vuotta, eikä lääkettä ole
toistaiseksi keksitty. Tehokkaan tautia parantavan lääkkeen löytäminen edellyttäisi taudin syyn
tai syiden tuntemista. Vaikka tutkimus tällä saralla on runsasta, taudin aiheuttajaa ei ole löydetty
lukuun ottamatta melko harvinaisia perintötekijöihin tai myrkkyihin liittyviä muotoja. Erityisesti
solutasolla on kuitenkin edistytty paljon Parkinsonin taudin synnyn ja etenemisen ymmärtämisessä. Tämä on luonut pohjan sille, että Parkinsonin
tauti voitaisiin parantaa tai jopa estää. Seuraavassa käsittelen muutamia tutkimukseen liittyviä
ajankohtaisia näkökohtia.

Genetiikka ja solumekanismit

Seppo Kaakkola
professori (h.c.)
hallituksen varapuheenjohtaja 2015
puheenjohtaja 2016

Tunnetaan noin kymmenkunta perintötekijää,
joiden virheet eli mutaatiot aiheuttavat Parkinsonin taudin tai hyvin läheisesti sitä muistuttavan
sairauden1. Vaikka nämä geneettiset tautimuodot
ovat harvinaisia (erityisesti näin näyttäisi olevan
Suomessa), ovat ne avanneet aivan uuden tien solutason mekanismien ymmärtämiselle. Erityisesti alfasynukleiini-valkuaisaineen merkitys taudin
kehityksessä on korostunut2. Tämä valkuaisaine kertyy muuntuneena aivojen kuoleviin hermosoluihin, kuten dopamiinisoluihin. Alfasynukleiini on yksi komponentti jo sata vuotta sitten
kuvatuissa Lewyn kappaleissa, jotka ovat eräs
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Parkinsonin taudin neuropatologisista tunnusmerkeistä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että alfasynukleiinia kertyy myös
suoliston hermosoluihin. Monet tutkijat ovatkin nykyisin sitä mieltä, että Parkinsonin tauti alkaa suolistosta ja leviää sieltä keskushermostoon.
Tämä on johtanut tutkimuksiin, jossa selvitellään
suoliston vaikuttavien tekijöiden, kuten bakteerien osuutta Parkinsonin taudin synnyssä3.
Juuri nyt panostetaan tutkimuksiin, joilla pyritään estämään alfasynukleiinin kertyminen hermosoluihin. Sillä tavoin ajatellaan estettävän taudin eteneminen2. Pisimmällä tällä saralla taitavat
olla rokotustutkimukset, jossa ihmiselle annetaan
alfasynukleiinin vasta-aineita tai johdoksia. Niiden toivotaan ehkäisevän immunologisesti tämän
valkuaisaineen kertymistä Parkinsonin taudissa.
Ensimmäiset kokeet on tehty terveillä vapaaehtoisilla, eikä heillä esiintynyt yllättäviä haittoja.
Varhaisimmat testit potilailla ovat jo käynnissä.
On myös kehitetty kemiallisia aineita, jotka sitovat tai ”liuottavat” muuntunutta alfasynukleiinia.
Ensimmäiset ihmiskokeet ovat myös niillä menetelmillä käynnistyneet.
Geneettiset tutkimukset ovat valottaneet myös
monien muiden valkuaisaineiden merkitystä Parkinsonin taudin synnyssä. Ne liittyvät muun muassa solujen hapettumisilmiöihin, mitokondrioiden toimintaan ja tulehdusmekanismeihin. Myös
näihin mekanismeihin vaikuttavia lääkeaineita

on testattu Parkinson-potilailla, mutta toistaiseksi esimerkiksi antioksidanteista, mitokondrioihin
vaikuttavista lääkkeistä (kuten ubikinoni) tai tulehduslääkkeistä ei ole saatu varmaa hyötyä Parkinsonin taudin hoidossa4. Monia uusia molekyylejä on edelleen kehitteillä, joten tälläkään
saralla toivoa ei ole menetetty.

Kasvutekijät ja solunsiirrot
Hermon kasvutekijät ovat valkuaisaineita, jotka
säätelevät hermosolujen elossa säilymistä. Niillä on erityisen suuri merkitys hermoston kehittymisvaiheessa, mutta myös myöhemmin hermosolujen ylläpidossa ja kuolemisessa. On löydetty
useita kasvutekijöitä, jotka estävät esimerkiksi
dopamiinisolujen kuolemista eläinmalleissa5.
Eräs tällainen tekijä on GDNF (glial cell derived
neurotrophic factor). Sitä ja sen johdoksia on tutkittu jo varsin paljon Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla. Koska kasvutekijät ovat valkuaisaineita, ne hajoavat suolistossa eikä niitä voida
käyttää suun kautta. Ne on ruiskutettava joko sellaisenaan suoraan aivokudokseen tai käytettävä
välillisiä menetelmiä, kuten niiden geenien ruiskuttamista aivokudokseen. Tutkimukset ovatkin
teknisesti hyvin vaativia. Valitettavasti tähän saakka tehdyissä potilastutkimuksissa varma hyöty on
jäänyt osoittamatta. Useita tutkimuksia on kuitenkin edelleen menossa. Myös uusia kasvutekijöitä on löydetty. Tähän kuuluu Helsingin yliopiston
professorin Mart Saarman ryhmän löytämä CDNF

(cerebral dopamine neurotrophic factor), joka on
estänyt dopamiinisolujen kuolemaa jyrsijöillä ja
apinoilla tehdyissä tutkimuksissa5. Potilastutkimusten toivotaan alkavan piakkoin.

”On löydetty useita
kasvutekijöitä, jotka estävät
esimerkiksi dopamiinisolujen
kuolemista. Eräs tällainen
tekijä on GDNF ja sen johdokset.”

Toinen tapa lisätä dopamiinisolujen määrää aivoissa on siirtää soluja, joissa kehittyy dopamiinisoluja6. Jo 90-luvulla tehtiin ensimmäiset potilastutkimukset, joissa siirrettiin abortoitujen
ihmissikiöiden keskiaivojen soluja Parkinsonpotilaiden aivoihin. Näissä tutkimuksissa saatiin
osalle potilaista selkeä taudin parantuminen. Yli
puolelle aiheutui myös pahoja tahattomia liikkeitä, joiden vuoksi tutkimukset keskeytettiin. Nyt
näihin solusiirtoihin on palattu. Euroopassa on
meneillään ainakin yksi tutkimus, jossa on käytetty parannettuja tekniikoita. Samaan asiaan liittyvät myös paljon puhutut kantasolusiirrot. Soluviljelmissä pyritään saamaan aikaan esimerkiksi
dopamiinisoluja, joita voitaisiin siirtää potilaiden
aivoihin. Tällaisia potilastutkimuksia ei vielä ole
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tietääkseni tehty, mutta ne alkavat varmasti lähiaikoina.
Sekä kasvutekijähoidoissa että solunsiirroissa pyritään lähinnä aivojen dopamiinisolujen palauttamiseen. Kuitenkin jo nyt tiedetään, että Parkinsonin taudissa kuolee monia muitakin hermosoluja.
Jää siis nähtäväksi, kuinka paljon dopamiinisolujen onnistunut palauttaminen merkitsisi taudin
kokonaishoidossa.

Biomarkkerit
Jotta Parkinsonin taudin kulkua voitaisiin estää tehokkaasti, pitäisi tauti pystyä diagnosoimaan mahdollisimman varhain. Tällä hetkellä diagnoosi
perustuu motorisiin oireisiin, kuten vapinaan, hitauteen ja jäykkyyteen. Näiden oireiden ilmaantuessa tauti on jo hermostossa pitkällä. Aivojen
dopamiinisoluista on esimerkiksi saattanut tuhoutua jo yli puolet. Biomarkkerilla tarkoitetaan tekijää tai ominaisuutta, joka on mitattavissa ja joka
osoittaa taudin luotettavasti.
Parkinsonin taudissa pyrkimyksenä on löytää biomarkkeri tai -markkereita, jotka osoittaisivat taudin synnyn hyvin varhaisessa vaiheessa jo ennen motorisia oireita7. Tällöin voitaisiin aloittaa
myös hoidot varhaisessa vaiheessa. Toistaiseksi ei
ole käytettävissä yhtä tiettyä koetta tai tutkimusta taudin diagnosoimiseen sen varhaisvaiheessa.
Tutkimus on vilkasta, ja esimerkiksi kehitys mag-

Kaiken kaikkiaan Parkinsonin taudin tutkimus on
edelleen hyvin aktiivista. Pitäisin todennäköisenä, että enää ei kulu lähellekään toista 200 vuotta taudin syntymysteerien selvittämiseen ja tehokkaan parantavan hoidon kehittämiseen. Suomessa
on tehty ja tehdään paraikaakin edellä kerrottuihin mekanismeihin liittyviä korkeatasoisia tutkimuksia, joista monia Suomen Parkinson-säätiö on
vuosien varrella tukenut.
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” Enää tuskin kuluu toista
200 vuotta taudin syntymysteerien
selvittämiseen ja tehokkaan parantavan hoidon kehittämiseen.”
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lehtikuva

neetti- tai isotooppikuvauksissa tai veren tai selkäydinnesteen proteiinitutkimuksissa saattaa hyvinkin tuoda menetelmiä, jotka auttavat taudin
varhaisdiagnoosissa.
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TOIMINTAKATSAUS
1.1.–31.12.2015
Säätiölle voi tehdä lahjoituksia ja osoittaa muistokukka- tai merkkipäiväkeräyksiä. Säätiöllä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Lahjoituksia kertyi tilikaudella 13 080 euroa.

Säätiö vastaanotti
apurahakeräykseen
merkittäviä lahjoituksia
yksityisiltä henkilöiltä.

Vuoden 2014 lahjoitukset mukaan laskien koko
keräyksen tuotto oli 13 712,69 euroa ja se jaetaan apurahoina keväällä 2016. Lämmin kiitos
kaikille lahjoittajille.
Säätiön 20-vuotisapurahalle on myönnetty jo
uusi keräyslupa POL-2015-6206 vuosille 2016–
2017, joten keräys jatkuu.
Yhteisölahjoituksia ei viime vuonna saatu. Säätiölle tehty lahjoitus on Verohallinnon päätöksellä (2014–2018) vähennettävissä lahjoituksen tehneen yhteisön tulosta verotuksessa, kun lahjoitus
on vähintään 850 euroa ja enintään 50 000 euroa. Säätiö raportoi verohallinnolle näistä lahjoituksista vuosittain.
Testamenttilahjoituksen säätiö on vastaanottanut
viimeksi viisitoista vuotta sitten.

Omaisuuden tuotoilla tuetaan nuoria
liikehäiriötutkijoita
Terhi Pajunen-Mäkelä
VTM, asiamies

Säätiö jakaa omaisuutensa vuotuisen tuoton apurahoina tieteelliseen liikehäiriötutkimukseen.
Apurahojen yhteissumma pidetään vuosittain samalla tasolla, jolloin taantuman vuosina jaetaan
edellisinä vuosina saatuja tuottoja.
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Apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille väitöskirjaansa tekeville tutkijoille. Muita myöntämisen kriteereitä ovat säätiön tarkoituksen täyttyminen, hankkeen tieteellinen merkittävyys,
kliinisyys, eettinen lupa ja muun rahoituksen
määrä. Hallituksen asiantuntijajäsenet toimivat
hakemusten arvioijina.
Säätiön kevään apurahojen haku päättyi
15.2.2015, johon mennessä vastaanotettiin 26
hakemusta. Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 18
kpl, määrältään yhteensä 93 200 euroa. Apurahan saajat julkistettiin Suomen Parkinson-liiton
kevätkokouksessa 18.4.2015. Apurahan saajista
LL Ari Ylikoski esitteli tutkimushankkeensa liittokokoukselle 16.11.2015.
Elokuussa järjestettiin ylimääräinen kohde- ja
apurahahaku, jotta myös alkuvuoden kongresseihin voitiin myöntää rahoitusta. Säätiö vastaanotti
yhdeksän apurahahakemusta, joiden perusteella
myönnettiin yksi kohdeapuraha ja viisi matkaapurahaa, yhteismäärältään 11 100 euroa. Apurahat julkistettiin säätiöpäivänä 1.10.2015. Apurahan saajat esitellään sivulla 30.
Edellisten vuosien apurahan saajat ovat raportoineet apurahan käytöstä ja toimittaneet säätiölle
tutkimuksesta syntyneet julkaisut.
Säätiö on ollut mukana Säätiöiden ja rahastojen
neuvottelukunta ry:n koordinoimassa professoripoolissa 2014–2015.

Kyseessä oli 15 säätiön yhteinen määräaikainen
apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Säätiön tarkoitukseen soveltuvaa hakemusta ei tullut.

Omaisuus on hajautettu suoriin
sijoituksiin
Säätiön omaisuus on sijoitettu asunto-osakkeisiin, metsäomaisuuteen, talletuksiin, pörssiosakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Säätiön sidottu pääoma on 85 383,53 euroa, ja taseen
loppusumma on 4 053 170,83 euroa.
Säätiö noudattaa varmaa ja tuottavaa sijoituslinjausta matalalla riskitasolla. Säätiöllä on kirjallinen sijoitusstrategia, jonka tavoitteena on, että
sijoitukset jakautuvat niiden riskitason huomioiden tasapainoisesti eri vaihtoehtojen kesken. Sijoituspäätökset tehdään pitkällä, noin kymmenen
vuoden jänteellä. Sijoitusomaisuuden kehittymistä seurataan neljännesvuosittain, ja tarpeen tullen
reagoidaan nopeamminkin.
Aktiivisen sijoitusomaisuuden tavoitejakautumaksi määritettiin seuraava: lyhyet korkomarkkinasijoitukset noin 20 %, pitkät korkosijoitukset
noin 15 %, osakesijoitukset noin 50 % ja sijoitusasunnot noin 15 %.
Sijoitustoiminnan tuottoa syntyi tilikaudella yhteensä 236 270,62 euroa, josta nettotuotoksi muodostui ennen arvonalentumiskirjauksia

197 740,72 euroa. Metsätilan tuoton osuus nettotuotosta oli 20,6 %, vuokraustoiminnan 9,9 % ja
osinko- ja korkotuottojen 69,5 %.
Osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen arvonalentumista kirjattiin hyvän kirjanpitotavan
mukaan tulosvaikutteisesti 44 740,56 euroa. Arvopaperisalkun markkina-arvo oli 66,91 % kirjanpitoarvoa suurempi ja sen vuoden kokonaistuotto oli 13,31 %. Tilikauden tulos osoitti
69 809,76 euroa tappiota, jota selittävät arvonalentumiskirjaukset sekä vuodelle 2016 siirtynyt puukaupan hakkuu.
Testamenttilahjoituksena saadun metsäomaisuuden ehtona on, että metsäkiinteistö pysyy säätiön
omistuksessa ja puunmyynnistä saatu tuotto käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Metsää hoidetaan hoitosuunnitelman 2009–2019
mukaisesti. Säätiö on Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Puukauppatulot tasoittuvat
kolmen vuoden jaksolla.

Omaisuuden hoitoa tarkistetaan
säännöllisesti
Säätiö kilpailutti metsäomaisuuden hoitopalvelut ja valitsi vuosille 2016–2021 yhteistyökumppanikseen Metsäliitto Osuuskunnan. Vuonna
2016 metsänhoitosuunnitelma päivitetään ja pyritään nopeampaan myyntitulojen realisoitumiseen.
Säätiö osti tilikaudella sijoitusasunnon ja autohalliosakkeen. Säätiöllä on neljä sijoitusasuntoa
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ja kaksi autohallipaikkaa toimitilakäytössä olevan huoneiston lisäksi. Sijoitusasuntojen vuokrauksesta vastaa Realia Asuntovuokraus Oy. Kaikki
kohteet ovat vuokrattuina.

Vanha ja uusi hallitus
Hallituksen jäsenillä on säätiön hallinnossa vaadittavaa asiantuntemusta. Hallitus on esitelty
sivulla 5.
Säätiön uusi hallitus vuosiksi 2016–2019 valittiin
11.12.2015, jolloin se myös järjestäytyi. Heikki
Teräväisen tilalle hallituksen uudeksi asiantuntijajäseneksi valittiin prof. emer. Pekka T. Männistö. Järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi
valittiin Seppo Kaakkola ja varapuheenjohtajaksi Kaarina Vaaraniemi.
Hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkio ja
apurahahakemusten arvioijille työ- ja kulukorvaus. Hallitus kokoontui kuusi kertaa, piti kaksi sähköpostikokousta ja käsitteli yhteensä 71 pykälää.
Kaikki säätiön maksamat palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen olivat yhteensä 65 642,99 euroa. Säätiön osa-aikaisena asiamiehenä toimii
VTM Terhi Pajunen-Mäkelä. Kirjanpidosta vastaa
Visma Services Oy, tilintarkastusyhtiönä on toiminut Oy Soinio & Co ja vastuullisena tilintarkastajana Osmo Soinio. Siistijä toimi tarvittaessa töihin kutsuttavan sopimuksella.

Lähipiiriyhteydet
Uusi säätiölaki velvoittaa säätiöitä tuomaan julki
lähipiirin kanssa tehdyt vastikkeettomat ja vastikkeelliset toimet. Olemme tarkistaneet yhteistyökumppaneilta, vuokralaisilta ja asunnon myyjiltä sukulaisuusyhteydet, eikä niitä ole. Lähipiiriin
kuuluu myös Suomen Parkinson-liitto ja sen hallituksen jäsenet, varajäsenet, toiminnanjohtaja ja
tilintarkastaja. Puitesopimuksen perusteella liitolle maksettiin julkaisu- ja postituspalvelusta yhteensä 5 600,44 euroa. Yhteistyössä painatettiin
myös kangaskassi, jonka kuluista kumpikin vastasi osaltaan.
8 000 euron apurahan sai Valtteri Kaasinen, joka
on Suomen Parkinson-liiton liittohallituksen varajäsen. Muita säätiön lähipiiriin kuuluvia apurahan saaneita henkilöitä ei tullut tietoon. Jatkossa apurahan saajilta tarkistetaan lähipiiriyhteys
maksatuslomakkeen yhteydessä.
Säätiöllä ei ole lainoja, lainanantoa, takauksia tai
muita vastuita lähipiiriin kuuluvien henkilöiden
tai yhteisön kanssa.

Parkinson-postia tärkein
viestintäväylä

den avulla. Säätiöllä ja Suomen Parkinson-liitolla on puitesopimus lehdessä tapahtuvasta viestinnästä.
Vuosikertomus jaetaan lehden liitteenä ja erilaisissa Suomen Parkinson-liiton tilaisuuksissa. Säätiön verkkosivuilla on hallituksen jäsenten laatimia
asiantuntija-artikkeleita sekä tietoa Parkinsonin
taudista, kuntoutustutkimuksesta, apurahoista ja
lahjoitusmahdollisuuksista. Kuluneena vuonna
päivitettiin laajasti tiedot suomalaisesta liikehäiriötutkimuksesta maan yliopistoissa.

Apurahakeräys 2016
– kokonaistuotto 13 712,69 euroa

Tutkijoille suunnattu viestintä tapahtuu ammattilaiskanavissa, mm. Suomen Lääkärilehdessä,
Duodecim-julkaisussa, Suomen neurologisen yhdistyksen ja Suomen Farmakologiyhdistyksen sivuilla ja sähköpostilistoilla, liikehäiriösairauksien
tutkijoiden sähköpostilistalla sekä Aurora-tietokannassa. Apurahahaku ja raportointi tapahtuvat
sähköisesti säätiön verkkosivuilla.

Kiitämme lahjoittajia
Anna-Elina Armstrong
(Tapani Perttu 75 vuotta)
Veli-Matti Hagmanin muistokukkarahakeräys
Esa Lehtisen 60-vuotismerkkipäiväkeräys
Lauran, Lotan ja Samun 120-vuotiskeräys
Pekka Paavolan muistokukkarahakeräys

Säätiön hallituksen jäsenten palkkiot ja asiamiehen palkka olivat 56 036,43 euroa. Tilintarkastusyhtiön palkkiot olivat 2 445,28 euroa.

Aarno Komu, Toni Komulainen,
Jenni Lipponen, Ingrid Peura,
Jaakko Sarvela, Matti Vesala

Säätiön viestinnän kielentarkastajana toimi FM
Anna-Kaisa Kivikoski ja mainonnan yhteistyökumppanina Mainostoimisto Hurraa Oy. Pieniä
käännöspalveluja ostettiin tuntityönä.

Mejlans idrottsförening
Golden Pro Oy

Säätiön viestinnässä keskeisenä on vuosikertomus, joka tavoittaa Parkinson-potilaat ja heidän
omaisensa potilasjärjestön Parkinson-postia -leh25

Rahankeräyslupa
POHADno 2020/2013/5574 ajalle
7.5.2014–31.12.2015

TASE

Vastaavaa

Suomen Parkinson-säätiö sr		
y-tunnus 1568053-9

Vastattavaa

31.12.2015
31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT 		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot
3 548,48
7 096,94
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
3 548,48
7 096,94
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt
756 845,67
756 845,67
Koneet ja kalusto
152,15
202,87
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
756 997,82
757 048,54
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet
2 201 405,06
1 984 473,43
Muut saamiset
916 846,14
1 028 392,69
Sijoitukset yhteensä
3 118 251,20
3 012 866,12
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
3 878 797,50
3 777 011,60
		
VAIHTUVAT VASTAAVAT 		
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset
1 049,24
0,00
Siirtosaamiset
33 349,62
32 565,03
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
34 398,86
32 565,03
Rahat ja pankkisaamiset
139 974,47
294 777,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
174 093,33
327 342,43
Vastaavaa yhteensä
4 053 170,83
4 104 354,03
				
OMA PÄÄOMA 		
Peruspääoma
85 383,53
85 383,53
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
3 960 830,20
3 942 925,09
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-69 809,76
17 905,11
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
3 976 123,97
4 046 213,73
VIERAS PÄÄOMA 		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot
20 000,00
24 000,00
Ostovelat
14 026,13
4 300,92
Muut velat
2 022,06
6 077,89
Siirtovelat
40 718,67
23 761,49
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
76 766,86
58 140,30
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
76 766,86
58 140,30
Vastattavaa yhteensä
4 053 170,83
4 104 354,03
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TULOSLASKELMA
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1.1.2015 - 31.12.2015
1.1.2014 - 31.12.2014
Varsinainen toiminta		
Varojen käyttö		
Jaettu apurahat
-103 593,55
-85 621,00
Kulut		
Henkilöstökulut
-65 642,99
-63 506,95
Poistot ja arvonalentumiset
-3 599,18
-3 616,08
Muut kulut
-63 010,73
-52 671,95
Kulut yhteensä
-132 252,90
-119 794,98
Tuotto- ja kulujäämä
-235 846,45
-205 415,98
		
Varainhankinta		
Tuotot		
Keräysten tuotot
13 080,00
632,69
Kulut		
Keräysten kulut
-43,47
-245,60
Varainhankinta yhteensä
13 036,53
387,09
Tuotto- ja kulujäämä
-222 809,92
-205 028,89
		
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot		
Osinkotuotot
92 147,81
88 846,38
Muut tuotot (ml. metsä)
70 980,03
136 158,50
Vuokratuotot
27 916,25
21 390,62
Korkotuotot
45 226,53
48 325,34
Tuotot yhteensä
236 270,62
294 720,84
Kulut		
Vuokrakulut
-8 260,51
-7 179,44
Muut kulut (ml. metsä)
-30 269,39
-45 283,26
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
-44 740,56
-19 324,14
Kulut yhteensä
-83 270,46
-71 786,84
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
153 000,16
222 934,00
Tilikauden tulos
-69 809,76
17 905,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-69 809,76
17 905,11
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suomen Parkinson-säätiön hallitukselle
Olemme tilintarkastaneet Suomen Parkinson-säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti.
Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä
siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme
tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä
periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa
edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toi-

mintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja
siitä ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen
ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja
niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan,
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on
säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot
antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän
antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen
esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
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Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka
osoittaa alijäämää 69 809,76 euroa ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Muut lakiin perustuvat lausunnot
Säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta
ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten
noudattamiseen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö on suorittanut säätiön toimielinten jäsenille, on pidettävä tavanomaisina.

Turussa 4. huhtikuuta 2016
Oy Soinio & Co
Tilintarkastusyhteisö
Osmo Soinio, KHT

PARKINSONIN TAUDIN
tutkimukseen apurahoja runsaat 100 000 euroa
MYÖNNETYT APURAHAT
KEVÄÄLLÄ 2015

Suomen Parkinson-säätiö myönsi
keväällä 2015 kahdelletoista
tutkijalle apurahan tieteelliseen
tutkimukseen ja kuudelle
tutkijalle matka-apurahan
tutkimuksen esittelyä varten.
Myönnettyjen apurahojen
yhteissumma oli 93 200 euroa.
Hallitus päätti järjestää elokuussa
ylimääräisen haun kohde- ja
matka-apurahojen osalta.
Myönnettyjen kohde- ja matkaapurahojen määrä oli 11 100 euroa.

Apuraha väitöskirjatutkimukseen
• Katrina Albert, FM, 6 700 €, aiheenaan “The
effects of neurotrophic factor CDNF on an in
vitro and in vivo a-synuclein overexpression
Parkinson’s model, with a focus on the unfolded protein response”, tutkimuspaikka Institute
of Biotechnology, Helsinki.
• Maija Koivu, LL, 4 400 €, aiheenaan ”Aivojen
syvästimulaatiohoito (DBS-hoito) ja intraduodenaalinen levodopainfuusiohoito edenneessä
Parkinsonin taudissa suomalaisissa neurologian klinikoissa”, tutkimuspaikka HUS/Meilahden kolmiosairaala.
• Tuomas Mertsalmi, LL, 8 000 €, aiheenaan “Is
irritable bowel syndrome a risk factor for PD?”,
tutkimuspaikka HYKS neurologian klinikka.
• Dan Duc Pham, MSc, 10 100 €, aiheenaan
“Mitochondrial protein-K in PGC-1α-mediated
neuroprotection and in human dopaminergic
neurons and Parkinson disease”, tutkimuspaikka Minerva Medical Research Institute, Helsinki.
• Emmi Reijula (os. Itkonen), TtM, 3 000 €, aiheenaan “Ethical aspects in Clinical Trials from the
neurological patient’s perspective”, tutkimuspaikka Itä-Suomen yliopisto.
• Verneri Ruonala, FM, 6 700 €, aiheenaan “Differential diagnosis and quantification of treatment effects in Parkinson’s disease”, tutkimus30

paikka Itä-Suomen yliopisto.
• Minna Sikiö, DI, 3 000 €, aiheenaan “Invisible
Information in Magnetic Resonance Images:
Quantitative image analysis as a tool in diagnosis and prognosis of Parkinson’s disease”, tutkimuspaikka TAYS kuvantamiskeskus ja apteekkiliikelaitos.
• Ari Ylikoski, LL, 6 700 €, aiheenaan ”Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden unihäiriöt”, tutkimuspaikka Helsingin uniklinikka Vitalmed.			
• Tina Susanna Ylönen, FM, 10 100 €, aiheenaan
”Parkinsonin taudin mitokondriaalinen genetiikka”, tutkimuspaikka MRC-Oulu.

Apuraha muuhun tieteelliseen
tutkimukseen
• Celine Bruelle, PhD, 4 400 €, aiheenaan “The
proteasome-associated deubiquitinase Usp14
participates in autophagy induction and helps
to clear abnormal α synuclein”, tutkimuspaikka
Biomedicum I, Helsinki.
• Anna Brück, LT, 10 000 €, aiheenaan ”Neuroinflammaatio ja tyyppi 1 kannabinoidireseptorit Parkinsonin taudissa: 11C-PBR28 ja 18FFMPEP-d2 positroniemissiotomografia (PET)
tutkimus”, tutkimuspaikka Turun PET-keskus.
• Valtteri Kaasinen, Dos., 8 000 €, aiheenaan
”Non-motoriset oireet ja aivojen dopamiinitransportteri-sitoutuminen parkinsonismissa”,
tutkimuspaikka TYKS Neurotoimialue.

• Elina Jaakkola, LK, 1 300 €, aiheenaan ”Neuropsychiatric symptoms in Parkinson’s disease:
Epidemiological and imaging study”, tutkimuspaikka TYKS neurologian klinikka.
• Sarka Lehtonen, FaT, 1 500 €, aiheenaan “Alterations in metabolomic profile of LRRK2 mutant iPSC-derived dopaminergic neurons”, tutkimuspaikka Itä-Suomen yliopisto.
• Säde Orvokki Mattila, FM, 2 000 €, aiheenaan
“GPR37:N-Terminal Proteolytic Processing of a
Parkinson´s disease associated G protein-coupled receptor”, tutkimuspaikka Oulun yliopisto.
• Anne Panhelainen, FT, 1 800 €, aiheenaan “The
effects of endoplasmic reticulum stress on the
function of nigrastriatal dopamine pathway: focus on novel cerebral dopamine neurotrophic
factor (CDNF)”, tutkimuspaikka Helsingin yliopisto.			
• Juho-Matti Renko, prov., 2 500 €, aiheenaan
“Neuroprotective effects and mechanisms of
action of neurotrophic factors (CDNF, MANF
and GDNF) and their mimetics in experimental models of Parkinson´s disease in rats”, tutkimuspaikka Helsingin yliopisto.
• Filip Scheperjans, LT, 3 000 €, aiheenaan ”Mikrobiston merkitys Parkinsonin taudissa”, tutkimuspaikka HYKS.

MYÖNNETYT APURAHAT
SYKSYLLÄ 2015
Kohdeapuraha
• Susanne Bäck, FaT, 1 500 €, aiheenaan ”ERstressin merkitys hermoston rappeutumissairauksien synnyssä ja hoidossa” (tutkijatohtori
Helsingin yliopistossa).

Matka-apuraha
• Ulrika Julku, proviisori, 2 800 €, aiheenaan
”Prolyylioligopeptidaasin ja α-synukleiinin rooli dopaminergisessa ja gabaergisessa järjetelmässä Parkinsonin taudin malleissa ” (tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto).
• Sarka Lehtonen, FaT, 1 000 €, aiheenaan ” Parkinson taudin metaboliaprofiilin muutokset dopaminergisissä hermosoluissa” (tutkijatohtori,
Itä-Suomen yliopisto).
• Anna-Maija Penttinen, FM, 2 500 €, aiheenaan
”Hermokasvutekijät Parkinsonin taudin eläinmallissa” (tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto).
• Polina Stepanova, M.Sc, 1 300 €, aiheenaan
”Effect of CDNF to non-motor symptoms of
Parkinson`s disease” (tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto).
• Merja Voutilainen, FaT, 2 000 €, aiheenaan
”Substantia nigraan ja Striatumiin annostellun
CDNF:n tehon vertailu 6-OHDA rottamallissa” (Suomen akatemian tutkijatohtori, Helsingin yliopisto).
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Matka-apuraha

Suomen Parkinson-säätiö sr
Porthaninkatu 6 A 19
FIN-20500 TURKU
puhelin 0400 824 438
saatio@parkinsonsaatio.fi
www.parkinsonsaatio.fi

