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Syöpäjärjestöjen strategia 

Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on yhteinen strategia ja ne yhdistävät voimansa ponniste-

lussa syövän voittamiseksi. Syöpäjärjestöjen strategia suuntaa ja ohjaa Suomen Syöpäyhdistyksen ja 

Syöpäsäätiön toimintaa vuosina 2015–2020. Puhuttaessa molemmista organisaatioista samanaikaisesti 

käytetään nimeä Syöpäjärjestöt. Syöpäsäätiöllä on oma toimintasuunnitelmansa. 

 Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallis-

ta potilasjärjestöä. Suomen Syöpäyhdistys on jäsenmäärältään Suomen suurin potilas- ja kansanterveys-

järjestö. Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa ja Suomen Syö-

päyhdistyksen tärkein tukija. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää syöpätautien epidemiologista ja tilastol-

lista tutkimuslaitosta Suomen Syöpärekisteriä. 

 Suomen Syöpäyhdistys on kansalaisjärjestö, jonka työ on asiantuntevaa ja yhteiskunnalli-

sesti vaikuttavaa. Vapaaehtoiset ovat järjestön keskeinen voimavara. Järjestö palvelee jäseniään, sidos-

ryhmiään ja koko yhteiskuntaa luomalla vahvat yhteisöllisyyden rakenteet, jotka perustuvat riippumat-

tomuuteen ja eettisyyteen kaikessa toiminnassa. 

 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 toteamis-

ta ja kehittämällä sen hoitoja. Se toteutuu myös 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. Syöpäjärjes-

töjen tavoitteena on olla vahva ja osaava järjestö, joka 

 tehostaa syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista, 

 tukee syövänhoidon kehittämistä, 

 edistää hyvää elämää syövästä huolimatta ja  

 vahvistaa syöpätutkimusta. 

 

Vuonna 2015 valmistellut kärkihankkeet tukevat Syöpäjärjestöjen strategian toimeenpanoa vuosina 

2015–2020. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on omat roolinsa hankkeiden toimeenpanos-

sa. Kärkihankkeet ja erityisesti vuoteen 2017 kohdistuvat toimet on kuvattu toimintasuunnitelman asi-

anomaisissa 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 paran-
taminen => 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 => Syöpäsää-
tiö: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Syöpäjärjestöt edistää hyvää elä-
mää syövästä huolimatta. 

Hyvä elämä syövästä huolimatta => Suomen Syöpäyhdistys: 
Syöpäpotilaan terveyspalvelut 

Syöpäjärjestöt vahvistaa syöpätut-
kimusta. 

Suomen Syöpärekisterin oman tutkimuksen ja tutkimuspalve-
lutoiminnan kehittäminen => Suomen Syöpäyhdistys: Suomen 
Syöpärekisteri tiedon ja palvelujen tuottajana 

Suomalaisen syöpätutkimuksen tason parantaminen => Syö-
päsäätiö: Avustukset syöpätutkimukseen 
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa syövän ehkäisyä ja varhaista toteamista, pa-

rantaa syövän hoidon ja kuntoutuksen laatua sekä varmistaa potilaiden oikea-aikainen pääsy hoitoon ja 

kuntoutukseen. Syövän vaikuttavaa ennaltaehkäisyä tavoitellaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden 

terveysjärjestöjen kanssa. Suomen Syöpärekisterin valtakunnallisesti kattavien tietojen perusteella voi-

daan laatia ennusteita syövän ilmaantuvuuden ja elossa olevien syöpäpotilaiden määrän kehityksestä, 

seurata syövästä selviytymistä eloonjäämislukujen avulla sekä tutkia syöpäseulontojen vaikuttavuutta. 

Sekä päätöksentekoon että kansalaisten elintapoihin vaikuttaminen toteutuu parhaiten laajalla yhteistyöl-

lä. Suomen Syöpäyhdistyksen tehtävä on olla mukana aloitteentekijänä ja kumppanina kansallisissa ja 

kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, jotka tukevat syöväntorjuntaan liittyvän tiedon ja hyvien käytän-

töjen leviämistä. Alueellisilla jäsenyhdistyksillä on tärkeä rooli alueellisessa vaikuttamisviestinnässä ja 

valtakunnallisilla potilasjärjestöillä edustamansa potilasryhmän asioihin vaikuttamisessa valtakunnalli-

sesti.  

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikka. Suomen Syöpäyhdistys on säännöllisesti yhteydessä viranomaisiin ja 

päätöksentekijöihin syöpään liittyvissä asioissa ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon strate-

giansa mukaisesti. Suomen Syöpäyhdistyksen tavoitteena on olla asiantuntijana mukana keskeisessä 

syöpäpolitiikkaan liittyvässä sosiaali- ja terveysviranomaisten valmistelutyössä. Syöpäpolitiikan kannal-

ta tärkeimmät poliittiset ratkaisut liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistuk-

seen, tupakkalain toimeenpanoon, alkoholilainsäädännön uudistamiseen, kansallisen seulontaohjelman 

mahdollisiin muutoksiin ja kansallisen syöpäkeskuksen perustamiseen. Syöpäyhdistyksellä on valmius 

vaikuttaa päättäjiin myös muilla alueilla, mukaan lukien rajat ylittävän terveydenhuollon kansallisten 

säädösten jatkovalmistelu, lääkepolitiikka, hoito-, matka- ja lääkekorvaukset, tutkimusta ja tilastointia 

koskeva lainsäädäntö, biopankkilain uudistaminen sekä tietosuojasääntely. 

 

Kärkihanke 

Syövän hoitotulosten ja potilaan elämänlaadun arviointihanke 
 
Strateginen tavoite: ”Syöpäjärjestöt tukee syövänhoidon kehittämistä.” 

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Liisa Pylkkänen, Suomen Syöpäyhdistys, ja johtaja Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri 

 

Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset 

Tavoitteena on kehittää hyvää ja vaikuttavaa syövän hoitoa maassamme edistämällä syövän valtakunnallisten laature-

kistereiden perustamista. Niihin kerätään annettuun hoitoon, hoidon tuloksiin ja haittoihin liittyvää tietoa. Tämä mah-

dollistaa hoidon tuloksellisuuden arvioinnin valtakunnallisesti sekä alueellisesti. Tästä laaturekisterijärjestelmästä saa-

daan luotettavaa tietoa myös tutkimustyön tueksi sekä hoitosuositusten laadintaa varten. Hankkeessa huomioidaan myös 

mahdollisuudet hyödyntää potilaan raportoimaa tietoa elämänlaadusta ja hoidon pitkäaikaishaitoista.  

 

Hankkeen konkreettiset tuotokset vuoteen 2020 mennessä 

Suomessa on valtakunnallinen laaturekisteri, joka kattaa yhden tai useamman syöpätyypin. 

Suomen Syöpärekisterin tietosisältö kattaa potilaan elämänlaatua koskevaa seurantatietoa laaturekistereihin perustuen. 

 

Toteutunut vuoden 2017 alkuun mennessä 

Valtakunnallisen eturauhassyövän laaturekisterin suunnittelun 1. vaihe on saatu päätökseen (rahoitetaan Movember-

keräyksen tuotoilla). 

Tehty sosiaali- ja terveysministeriölle aloite laaturekisterien juridista asemaa koskevan selvityksen tekemisestä. 

 

Hankkeen yhteistyökumppanit 

Viranomaiset (sosiaali- ja terveysministeriö, THL) 

Kansallinen syöpäkeskus ja alueelliset syöpäkeskukset 

Yliopistolliset sairaalat ja muut syövänhoitoa antavat sairaalat 

Muut potilas- ja terveysjärjestöt 

Yritykset (ohjelmistot) 

 

Vuosina 2017–2020 

Syöpärekisterin tietosisällön laajentamista koskevat tavoitteet on asetettu ottaen huomioon tiedon hyödyntäjien tarpeet. 
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Syöpärekisterin tietosisältöä on laajennettu ja tiedonkeruuta automatisoitu. 

On vaikutettu siihen, että valtakunnallinen eturauhassyövän laaturekisteri on perustettu osaksi julkista sairaanhoitoa. 

On tuettu muiden syöpien (erityisesti rintasyöpä) valtakunnallisten laaturekisterien suunnittelua. 

On vaikutettu potilaiden käytössä olevien mobiilipohjaisten seurantasovellusten kehitykseen syövänhoidon tukemiseksi 

ja potilaan pitkäaikaisen seurannan laadun parantamiseksi. 

 

 

Kansallinen syöpäsuunnitelma. Suomen Syöpäyhdistys osallistuu kansallisen syöpäsuunnitelman suo-

situsten toimeenpanoon yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Erityisen tärkeää yhdistyk-

selle on olla mukana toteuttamassa ja seuraamassa kansallisen syöpäohjelman toista, vuonna 2014 jul-

kaistua osaa, joka käsittelee syövän ehkäisyä, varhaista toteamista (ml. seulonnat), neuvontaa, syöpä-

kuntoutusta sekä koulutusta ja tutkimusta. Suomen Syöpäyhdistyksen yksi keskeinen tavoite on potilaan 

näkökulman huomioon ottaminen koko syövän hoitopolun ja seurannan ajan sekä syöpäpotilaan laaduk-

kaan hoidon turvaaminen suositelluissa aikaraameissa. Suomen Syöpäyhdistyksen vuonna 2015 perus-

tettu Potilaan polku -rahasto tukee tähän liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. 

 Suomen Syöpäyhdistyksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kaikki pääsevät ajois-

sa tutkimuksiin ja saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen asuinpaikastaan, sosiaalisesta asemas-

taan, varallisuudestaan ja äidinkielestään riippumatta. Syöpäyhdistys seuraa Syöpärekisterin tutkimuk-

siin nojautuen oikeudenmukaisuuden toteutumista syövänhoidossa esimerkiksi alueellisia eroja tutki-

malla ja paneutumalla sosiaalisen aseman ja syövän väliseen yhteyteen. Yhdistys myös seuraa hallituk-

sen käynnistämän sote-uudistuksen tuomia muutoksia syöpäpotilaiden tutkimuksiin ja hoitoon pääsyssä 

ja erikoissairaanhoidossa. 

 

Kansallinen syöpäkeskus FICAN. Suomen Syöpäyhdistys on mukana kansallisen syöpäkeskuksen 

valmistelussa tavoitteenaan korkeatasoinen syövän hoito, sen saatavuuden vahvistaminen koko maassa 

ja suomalaisen syöpätutkimuksen edistäminen. Suomen Syöpäyhdistyksellä on tärkeä rooli uuden syö-

päkeskuksen käynnistämisen tukemisessa, sillä yhdistys on väestöpohjaisen syöpätiedon tuottaja ja kes-

keinen syövän ehkäisyn ja syöpäseulontojen valtakunnallinen toimija sekä potilaan ja tämän läheisten 

tukipalvelujen tuottaja Suomessa. 

 

Syövän ehkäisy, varhainen toteaminen ja seulonnat. Yksi Suomen Syöpäyhdistyksen päätehtävistä 

on vähentää syöpäriskiä ja edistää syövän varhaista toteamista. Siihen pyritään vähentämällä väestön 

altistumista syöpää aiheuttaville ympäristötekijöille ja pienentämällä elintavoista johtuvia vaaroja sekä 

syövän esiasteiden ja varhaisvaiheen kasvainten seulonnoilla. Lainsäädäntötoimet ovat osoittautuneet 

erityisen tehokkaiksi tupakoinnin aiheuttamien haittojen ehkäisemisessä sekä työ- ja elinympäristöstä 

johtuvien syöpää aiheuttavien altistusten vähentämisessä. Syöpäyhdistys tukee viranomaisia syöväntor-

juntaan liittyvien toimien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

 

Tarttumattomat sairaudet -verkosto (NCD-yhteistyö). Suomen Syöpäyhdistys toimii yhteistyössä 

muiden terveysjärjestöjen kanssa YK:ssa vuonna 2011 pidetyssä tarttumattomien sairauksien (NCD eli 

non-communicable diseases) huippukokouksessa asetettujen päämäärien ja Maailman terveysjärjestön 

hyväksymän toimintaohjelman edistämiseksi. Suomen Syöpäyhdistys on mukana vuonna 2014 peruste-

tussa terveysjärjestöjen verkostossa, joka vaikuttaa kansalliseen päätöksentekoon, käynnistää yhteisiä 

hankkeita ja osallistuu kansainvälisen NCD Alliancen toimintaan. Tämän yhteistyön avulla voidaan 

vaikuttaa tehokkaasti elintapasairauksien yhteisiin riskitekijöihin (erityisesti tupakointi, alkoholi, epäter-

veellinen ruokavalio, liikkumattomuus ja ylipaino). Verkosto osallistuu pääministeri Sipilän hallitusoh-

jelmaan sisältyvän kärkihankkeen ”Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta” 

toimeenpanoon. 

 

Uusi rahapeliyhtiö ja avustusvalmistelun siirtyminen RAY:lta sosiaali- ja terveysministeriölle. 

RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton korvaa vuoden 2017 alusta uusi rahapeliyhtiö Veikkaus. Samalla 

sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtionavustuspäätösten valmistelu siirtyy sosiaali- ja terveysminis-

teriöön, joka aikaisempaan tapaan tekee myös avustuspäätökset. Suomen Syöpäyhdistys vaikuttaa Sos-
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te ry:n kautta ministeriöön niin, että järjestöjen saaman tuen perusteet eivät olennaisesti muutu ja että 

järjestelmä säilyy ennustettavana. 

Järjestötoiminta 

Kehittämissuunnitelma vuoteen 2020. Osana Syöpäjärjestöjen vuoteen 2020 ulottuvan strategian val-

mistelua on valmisteltu Vahva ja osaava järjestö -kehittämissuunnitelma. Se ohjaa Suomen Syöpäyhdis-

tyksen ja sen jäsenyhdistysten rakenteiden ja toiminnan kehittämistä strategiakauden aikana. Suomen 

Syöpäyhdistys ja sen jäsenyhdistykset sekä Syöpäsäätiö ovat sitoutuneet strategiassa asetettujen tavoit-

teiden ja kehittämissuunnitelmassa päätettyjen suositusten toteuttamiseen. 

 Jäsenyhdistykset ja keskusjärjestö toteuttavat vuonna 2017 valmisteltua vapaaehtoistoi-

minnan kehittämissuunnitelmaa, jossa ne ovat määritelleet tavoitteet ja toimet vapaaehtoistoiminnan 

vahvistamiseksi ja monipuolistamiseksi järjestössä. 

 Järjestön kehittämisessä erityinen rooli on vuonna 2009 aloittaneella järjestövaliokunnalla 

ja säännöllisesti pidettävillä toiminnanjohtajakokouksilla. Järjestövaliokunta on Suomen Syöpäyhdistyk-

sen hallituksen asettama ja tukee hallitusta sen päätöksenteossa. Sen tehtävänä on seurata kehittämis-

suunnitelman toteutumista ja tehdä sen pohjalta aloitteita. Toiminnanjohtajakokous on järjestön keskeis-

ten toimihenkilöiden vuorovaikutuksen, koordinaation ja yhteistyön foorumi. Tärkeimmät järjestötyötä 

koskevat asiat käsitellään molemmissa kokoonpanoissa. 

 

Painopiste. Vuoden 2017 painopisteenä on kokonaisvaltainen terveyden edistämiseen tähtäävä työ jär-

jestön kaikilla tasoilla. Kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta elintapavalintojen merkityksestä terveyden 

edistämisessä ja syövän ja muiden tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä lisätään. Suomen Syöpäyh-

distys tukee jäsenyhdistystensä toimia terveyden edistämisen alueella koulutuksen ja aineistontuotannon 

avulla. Toiminnassa tuodaan esille erityisesti tupakkatuotteiden ja alkoholin käyttöön, ravintoon, liikun-

taan ja painonhallintaan liittyviä teemoja yhteistyössä Tarttumattomat sairaudet -verkoston toimijoiden 

kanssa sekä terveelliseen aurinkokäyttäytymiseen liittyviä teemoja osana omaa toimintaa. 

 

Jäsenet. Järjestön mahdollisuudet toteuttaa tavoitteitaan ovat sitä paremmat, mitä vahvempi ja yhtenäi-

sempi sen organisaatio on ja mitä enemmän aktiivisia jäseniä sillä on. Järjestön tavoitteena on saada 

äänensä nykyistä paremmin kuuluviin sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Suomen Syöpäyhdistys 

jatkaa ruotsinkielisen toimintansa edellytyksien ja elinvoimaisuuden vahvistamista. Pohjanmaan Syö-

päyhdistyksellä on valtakunnallinen vastuu ruotsinkielisen toiminnan koordinoinnista. Lisäksi terveys-

viestinnässä ja syöpäpotilaille suunnatuissa palveluissa pyritään ottamaan huomioon entistä laajemmin 

myös muut kulttuuriset ja kielelliset erityisryhmät. Vuonna 2017 aloitetaan yhteistyö Suomen Venäjän-

kieliset ry:n kanssa. 

 

Järjestöyhteistyö Suomessa. Suomen Syöpäyhdistys jäsenjärjestöineen osallistuu aktiivisesti sosiaali- 

ja terveysalan järjestötoimintaan ja järjestöjen yhteistyöhön valtakunnallisesti ja alueellisesti. Yhteis-

kunnallisessa vaikuttamisessa tärkein foorumi on Tarttumattomat sairaudet -verkosto, jossa on mukana 

kahdeksan potilas- ja terveysjärjestöä. Verkosto tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen 

kanssa. 

Terveyden edistäminen 

Kärkihanke 

Nuorten terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen 
 

Strateginen tavoite: ”Syöpäjärjestöt tehostaa syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista.” 

Vastuuhenkilö: Terveyden edistämisen ylilääkäri Eeva Ollila, Suomen Syöpäyhdistys 

 

Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset 

Nuoret saavat tietoa ja kannustusta terveellisiin elintapoihin ja heidän mahdollisuutensa niiden toteuttamiseen parane-

vat. 
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Hankkeen konkreettiset tuotokset 

On luotu nuorille suunnattu palvelukokonaisuus, jonka ytimenä ovat digitaaliset palvelut. Se sisältää tietoa tupakka- ja 

nikotiinituotteista ja niistä eroon pääsemisestä, alkoholista, ravinnosta, liikunnasta, seksuaaliterveydestä ja aurin-

kosuojautumisesta. Nuorten kanssa heidän omissa ympäristöissään tehtävässä kehittämistyössä on syntynyt kestäviä ja 

aiempaa vaikuttavampia toimintamalleja. Nuoret ovat kriittisiä tupakkatuotteita kohtaan, koulu ja nuorisotyö tukevat 

tupakatonta elämää ja nuorille suunnattua tupakkavieroitusta on saatavilla. Opiskelun ja työn ulkopuolella oleville nuo-

rille on hyvään arjenhallintaan, ravitsemukseen ja liikuntaan kannustava toimintamalli. 

 

Hankkeen yhteistyökumppanit 

Suomen Syöpäyhdistyksen alueelliset syöpäyhdistykset, Tarttumattomat sairaudet -verkosto, EHYT, Valo, tupakan 

vastustamiseen liittyvät verkostot, STM ja THL, OKM, Puolustusvoimat, kuntien nuorisotyö, TE-toimistot, koulut ja 

ammatilliset oppilaitokset sekä markkinointi-, viestintä- ja IT-toimistot. 

 

Toteutunut vuoden 2017 alkuun mennessä 

Terveellisiin elintapoihin kannustava digitaalinen palvelukonsepti www.fressis.fi uusittiin. Entinen Käry-lehti uudistet-

tiin ja on myös nimeltään Fressis. Lehden aineisto julkaistaan digitaalisena ja osasta aineistoa tuotetaan printtilehti, joka 

toimii samalla myös fressis.fi-palvelun markkinoijana. Käynnistettiin pääkaupunkiseudulla kahdella eri kouluasteella 

nuorisopaneelitoiminta, jonka myötä nuoret tuovat äänensä ja mielipiteensä kampanjoihimme sekä fressis.fi-palvelun 

kehittämiseen. Nuorten ja heidän vanhempiensa tietämystä sähkösavukkeista tuettiin viestintä- ja asennekampanjoilla. 

Nikotiiniriippuvuudesta valmistui kampanjavideo. Aloitettiin yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin toteutettava 

Nikotiiniton amis (Namis) -hanke sekä uudistettiin ja pilotoitiin kohdennettua nuorisotyötä tekeville koulutus, joka 

keskittyy nuorten tupakoinnin lopettamisen tukeen ja savuttoman nuorisotyön edistämiseen. Nuuskan laitonta maahan-

tuontia ja kauppaa selvitettiin ja laittoman maahantuonnin tiimoilta tehtiin kampanja pohjoisrajalla ja satamissa. Selvi-

tettiin tupakkatuotteiden piilomarkkinointia nuorille. Uuden tupakkalain toimeenpanoa tuettiin erityisesti valvonnan 

parantamiseksi ja nuorten suojelemiseksi nuuskalta ja sähkösavukkeilta. Tutkimus ”Tupakka ja päihteet etsivässä nuori-

sotyössä ja nuorten työpajoilla” valmistui ja sen tuloksia levitettiin ja hyödynnettiin nuorisotyössä sekä esiteltiin mm. 

valtakunnallisilla Työpajapäivillä. Ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille suunnattu elämänhallintaa, terveellistä 

ravitsemusta, liikunnallista elämäntapaa ja hyvää arkirytmiä tukeva Hyvä Päivä -pilottihanke toteutettiin Kainuussa. 

 

Vuonna 2017 

Vahvistetaan fressis.fi-palvelun sisällöntuotannossa yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä täydennetään ja laajen-

netaan terveellisiin elintapoihin kannustavia sisältöjä ja toimintoja, muun muassa lisäämällä aurinko- ja alkoholiasiaa. 

Erityiskohderyhmänä Fressis-palvelussa ja -lehdessä vuonna 2017 ovat yläasteikäiset ja muu koulumaailma. Jatketaan 

nuorisosuuntautuneen tupakkavieroituksen tuen kehittämistä. Uudistetaan nuorten lähiaikuisten ”ohjaajasivustot”, mu-

kaan lukien tupakka-asioihin keskittyvä työkalupakki opettajille sekä Hyvä Päivä -opas kohdennettuun nuorisotyöhön. 

Selvitetään sähkösavukkeiden myynnin valvontaa sekä puututaan tupakkatuotteiden piilomainontaan nuorille. Jatketaan 

nikotiiniriippuvuusteemaa. Jatketaan Namis-hanketta sekä laajennetaan Hyvä Päivä -hanketta uusille maantieteellisille 

alueille.  

 

2018 

Kehitetään edelleen nuorille ja nuorten lähellä oleville vanhemmille luotuja digitaalisia toimintaympäristöjä keskeisten 

syöpäriskiä lisäävien determinanttien osalta. Pyritään laajentamaan Hyvä Päivä -ryhmätoiminta valtakunnalliseksi. 

Vahvistetaan tupakkatyötä yläasteilla ja ammattikouluissa.  

______________________________________________________________________________________________ 

 

Terveyden edistämisessä keskitytään syövän ehkäisyn kannalta keskeisiin taustatekijöihin, kuten tupak-

katuotteet, alkoholi, ravitsemus, liikunta, seksuaaliterveys ja aurinkokäyttäytyminen. Syöpäyhdistyksen 

terveyden edistämisen erityisinä kohderyhminä ovat toisaalta syöpäriskistään huolestuneet kansalaiset 

sekä toisaalta nuoret, joiden elintapavalinnoilla on vuosien mittaan merkittävä vaikutus syöpäriskiin. 

Nuorisokohderyhmän osalta työtä painotetaan kärkihankkeen mukaisesti. 

 Tietoa syöpäriskistään huolestuneille kansalaisille jaetaan erityisesti syövän ehkäisyn Il-

man syöpää -verkkosivuston välityksellä. Jatketaan alueellisille jäsenyhdistyksille suunnattua terveyden 

edistämisen kehittämishanketta (terveyden edistämisen verkkokoulutus) yhteistyössä Metropolia -

ammattikorkeakoulun kanssa. Neuvontahoitajien kanssa järjestetään etäyhteyksien välityksellä säännöl-

lisesti tapaamisia. Alueellisia syöpäyhdistyksiä tuetaan uusissa kehittämishankkeissa sekä vahvistetaan 

alueellista yhteistyötä muiden kansanterveysjärjestöjen sekä EHYT ry:n kanssa. Yhdistys tarjoaa alueel-

lisille jäsenyhdistyksille myös paikallisia koulutuksia syövän ehkäisystä yleisesti, mutta aivan erityisesti 

tupakkavierotuksesta. 
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 Suomen Syöpäyhdistyksessä terveyden edistämisen pääpaino on nuorten elintavoissa sekä 

erityisesti tupakkatuotteiden käytön aloittamisen ehkäisyssä sekä lopettamisen tukemisessa. Työssä pai-

notetaan kunkin riskitekijän osalta keskimääräistä suuremmassa riskissä olevia nuorisoryhmiä.  

 Kaikki nuorille suunnattu digitaalinen viestintä toteutetaan yhdestä verkko-osoitteesta 

www.fressis.fi. Palvelu avattiin syksyllä 2016 ja vuonna 2017 sitä laajennetaan ja vahvistetaan, pelillisiä 

tai toiminnallisia ominaisuuksia lisätään sekä kannustetaan nuoria osallistumaan mm. omaan tuotantoon. 

Vuonna 2016 aloitettua nuorisopaneelitoimintaa laajennetaan vuonna 2017. 

Toiminta tupakkatuotteiden käytön aloittamisen ehkäisemiseksi ja lopettami-
seksi 

Tupakkatuotteiden käytön vähentämisessä kaikkein tärkein tavoite on, etteivät lapset ja nuoret aloittaisi 

niiden käyttöä. RAY:n tupakkarahoitusta saavien järjestöjen koordinaatiota vahvistettiin vuonna 2016 ja 

Järjestöjen nikotiiniton Suomi (Jänis) -verkostoa koordinoi jatkossa Suomen ASH. Suomen Syöpäyhdis-

tys jatkaa nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähenemiseen tähtäävää RAY-rahoitteista oh-

jelmaa. Yhteistyökumppaneina tupakkatyössä ovat Hengitysliitto ry, Suomen Sydänliitto ry, EHYT ry, 

Filha ry, Suomen ASH ry, Valo ry, STM ja THL. Yhteistyötä tehdään myös muun muassa Savuton 

Suomi- ja Savuton kunta -verkostojen sekä Tarttumattomat sairaudet -verkoston kanssa. Toiminta pai-

nottuu alle 18-vuotiaisiin nuoriin. 

 Vuoden 2017 erityiskohderyhmänä ovat yläasteikäiset nuoret. Samalla työ aiempien vuo-

sien kohderyhmien, ammattikoululaisten ja kohdennetun nuorisotyön nuorten sekä urheilijoiden parissa, 

jatkuu. Kohderyhmätutkimuksella luodataan erityisesti yläasteikäisten ajatuksia tupakkatuotteista ja 

muista elintavoista.  

 Uudessa Fressis-palvelussa tuotetaan erityisesti yläasteikäisille suunnattua informaatiota, 

myös uusi Fressis-lehti kohdennetaan vuonna 2017 yläasteikäisille. Nuorille viestitään muun muassa 

nikotiiniriippuvuudesta, nuuskasta ja sähkösavukkeista. Nuorten tupakkavieroituksen tukea vahvistetaan 

uudistamalla vieroituksen ja lopettamisen tuen koulutusta sekä muita työmuotoja. Kajaanin kaupungin 

nuorisotyössä vahvistetaan tupakkatyötä. Lisäksi vahvistetaan vierotuksen osuutta digitaalisessa palve-

lussa. 

 Koulujen opettajille suunnatun työkalupakin tekninen toteutus uusitaan ja palvelu päivite-

tään vastaamaan myös tämän päivän digitaalisia opetusmahdollisuuksia. Tupakkatuotteista ja niiden 

aiheuttamista terveysriskeistä tiedotetaan nuorten vanhemmille. Nikotiiniton amis (Namis) -projekti 

jatkuu. Terveystiedon opettajille suunnattua koulutusta ”Tupakka terveystiedon opetuksessa” jatke-

taan. Suomen Syöpäyhdistys jatkaa yhteistyötä Valon kanssa urheilijoiden nuuskan käytön vähen-

tämiseksi sekä Filhan kanssa nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi Puolustusvoimissa. 

 Suomen Syöpäyhdistys seuraa uuden tupakkalain toimeenpanoa erityisesti siitä näkö-

kulmasta, että nuoria suojataan tupakka- ja muilta nikotiinituotteilta. Jatketaan nuuskan laittoman 

levityksen seurantaa sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa tupakkatuotteiden laittoman maahan-

tuonnin ja myynnin kitkemiseksi. Alkuvuodesta valmistuu selvitys sähkösavukkeiden myynnin val-

vonnasta. Selvityksen tulosten perusteella suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet sähkösavukkeiden 

valvonnan suhteen. Vuonna 2016 tehtiin nuorille suunnatusta tupakka- ja nikotiinituotteiden some-

markkinoinnista selvitys, jonka tuloksia hyödynnetään vuoden 2017 työssä. Tavoitteena on, että 

nuoret oppisivat huomaamaan heille suunnattua piilomarkkinointia. 

Ravinto, liikunta ja painonhallinta syövän ehkäisyssä 

Vuonna 2016 pilotoitiin ravitsemusta, liikuntaa sekä hyvää arkirytmiä painottavaa Hyvä Päivä -

ryhmätoimintamallia Kajaanissa osana Kajaanin kohdennettua nuorisotyötä ja Ohjaamo-konseptia. Se 

on tarkoitettu ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille. Pilottiin rakennettiin kattava arviointi ja 

kehittämiskehikko, jonka avulla mallia kehitetään ja laajennetaan Joensuuhun ja Kuopioon. Konseptoi-

daan uusi digitaalinen malli ohjaajan oppaaksi käytettäväksi yhdessä koulujen tupakkatyön työkalupakin 

kanssa sekä toteutetaan digitaalinen ohjaajan opas. Nuorille tuotetaan arjen- ja elämänhallintaa tukevaa 

ja hyvään ravitsemukseen, liikuntaan ja arkirytmiin kannustavaa ja ohjaavaa materiaalia fressis.fi -

palveluun.  

http://www.fressis.fi/
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Muut terveyden edistämisen toimet  

Aurinkoterveys. Suomen Syöpäyhdistys lisää tietoisuutta aurinkosuojauksesta ihosyöpien ehkäisemi-

seksi. Toiminnassa painotetaan päiväkoti-ikäisten aurinkosuojausta. Kohderyhmänä ovat sekä päiväko-

tien henkilökunta että lasten vanhemmat. Matkailijoiden aurinkoterveyttä vahvistetaan. Nuorten fres-

sis.fi-palveluun tuotetaan terveelliseen aurinkokäyttäytymiseen liittyvää sisältöä. Suomen Syöpäyhdistys 

ja kiinnostuneet alueelliset syöpäyhdistykset osallistuvat resurssiensa mukaan ihotautilääkäri- ja lääke-

teollisuusvetoiseen kansainväliseen Euromelanoma-kampanjaan, joka painottaa luomihuolitoimintaa.  

 

Alkoholi. Alkoholin syöpävaarallisuuden tunnettavuutta vahvistetaan. Jaetaan ”Alkoholi ja syöpä” -

esitettä alueellisten yhdistysten kautta. Nuorten digipalveluun tuotetaan tietoa alkoholin vaaroista. Yh-

teistyötä tehdään Ehkäisevän päihdetyön toimijoiden verkoston sekä muiden tahojen kanssa. 

 

Seksuaaliterveys. Jatketaan osallistumista YleX:n Kesäkumi-kampanjaan, jossa Suomen Syöpäyhdis-

tyksen vastuualueena on kampanjamateriaalin lääketieteellinen sisältö yhdessä Väestöliiton ja SPR:n 

kanssa. Fressis.fi-palveluun tuotetaan nuorille tietoa seksuaaliterveydestä.  

Syöpäpotilaan terveyspalvelut 

Järjestön palvelutoiminnan on mukauduttava nopeasti ja joustavasti asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin 

sekä terveyspalveluiden palvelurakenteiden muutoksiin. Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenjärjestö-

jen tärkeitä palvelukokonaisuuksia ovat neuvontapalvelut, kuntoutumisen tuen palvelut ja vertaistukeen 

liittyvät palvelut. 

Neuvontapalvelut 

Yleistä. Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut koostuvat valtakunnallisesta neuvontapalvelusta sekä jä-

senyhdistysten tarjoamista neuvontapalveluista. Syöpäsäätiö rahoittaa valtakunnallisen neuvontapalve-

lun ja tukee taloudellisesti jäsenyhdistysten neuvontapalveluita. Vuodesta 2013 lähtien valtakunnalliseen 

neuvontapalveluun on kuulunut yhtenä osana kerran viikossa palveleva Etuusneuvontapuhelin, jonka 

toteutuksesta on vastannut Pirkanmaan Syöpäyhdistys ja vuodesta 2015 lähtien yhteistyössä HYKS:n 

Kipuklinikan kanssa syöpäpotilaille tarkoitettu Syöpäkipulinja-palvelu.  

Alueellisten syöpäyhdistysten neuvontapalveluiden toiminta on laajaa ja on yksi Syöpäjär-

jestöjen toiminnan kulmakivistä. Myös osa valtakunnallisista potilasjärjestöistä antaa neuvontaa. Syöpä-

järjestöissä neuvontaa antavat aina terveydenhuollon ammattilaiset. Palvelut ovat käyttäjälle maksutto-

mia. 

 

Neuvonnan tarkoitus. Neuvonnan tarkoitus on tarjota tietoa yleisellä tasolla mm. syövän varhaisesta 

toteamisesta, sairauden oireista ja niiden tunnistamisesta, syövän eri hoidoista, sairaudesta toipumisesta 

ja kuntoutuksesta. Tärkeää on myös jakaa tietoa terveyden edistämisestä ja syövän ehkäisystä kaikille 

asiasta kiinnostuneille, syövän sairastaneille sekä perimänsä takia lisääntyneessä syöpäriskissä oleville. 

Syöpäjärjestöjen neuvontatoiminnan tavoitteena on antaa tietoa ja psykososiaalista tukea syöpäpotilaille, 

heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille. Neuvontaa saa, asiakkaan niin halutessa, myös 

nimettömästi. 

 

Neuvonnan muodot. Neuvontaa voi saada henkilökohtaisissa tapaamisissa, puhelimitse, sähköpostitse 

tai reaaliaikaisessa verkkokeskustelussa. Ajanvarauksella toimivan verkkokeskustelun rinnalle käynnis-

tettiin syksyllä 2016 reaaliaikainen chat-verkkopalvelu, jossa kysyjä saa neuvontapalvelun aukioloaika-

na välittömästi vastauksen kysymyksiinsä. Henkilökohtaisen verkkokeskustelun lisäksi on mahdollisuus 

ryhmäkeskusteluun, mikä mahdollistaa potilaiden ja läheisten vertaistuen saannin.  Henkilökohtaiset 

tapaamiset neuvontahoitajien kanssa korostuvat alueellisten syöpäyhdistysten toiminnassa, kun taas pu-

helimitse ja verkossa toteutettu neuvonta valtakunnallisessa neuvontapalvelussa. 

 

Neuvonnan kehittäminen. Viime vuosien aikana neuvontapalveluiden sisältöjä on kehitetty ja yhte-

näistetty. Päivitetty neuvontapalveluiden kirjallinen ohjeistus (Neuvontahoitajan käsikirja) valmistui 
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vuonna 2015.  Neuvonnan yhtenäistämistä sekä laaditun ohjeistuksen jalkautusta jatketaan edelleen kai-

kissa neuvontapalveluita tarjoavissa organisaatioissa vuoden 2017 aikana. 

 Toimintavuoden 2017 aikana vahvistetaan erityisesti terveyden edistämiseen liittyvien 

sisältöjen osuutta kuntoutuksessa sekä valtakunnallisessa että jäsenjärjestöjen neuvontatoiminnassa. 

Tähän liittyen jatketaan neuvonta- ja kuntoutustyötä tekevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

terveyden edistämisen koulutusta, tuotetaan lisää ajantasaista terveyden edistämisen materiaalia sekä 

kehitetään neuvontahoitajien valmiuksia verkkopohjaisten tietovarantojen hyödyntämiseen (mm. Duo-

decimin Terveysportti, Syöpäjärjestöjen intranetissä oleva tietopalveluosio). Lisäksi neuvontapalvelui-

den markkinointia tehostetaan edelleen.  

 

Valtakunnallinen neuvontapalvelu. Valtakunnallisen neuvontapalvelun aukioloaikoja on viime vuosi-

en aikana asteittain pidennetty ja tällä hetkellä neuvontapalvelu on auki maanantaisin ja torstaisin klo 

10–18 ja muina päivinä klo 10–15. Toistaiseksi nämä aukioloajat ovat riittävät, mutta tarvittaessa palve-

lun aukioloaikoja voidaan lisätä, mikäli kysyntä kasvaa. Neuvontaa toteutetaan sekä puhelimitse, että 

verkossa.  Viime vuosien aikana erityisesti verkossa (sähköpostineuvonta, chat-neuvonta) on lisääntynyt 

huomattavasti.  

 Taloudelliset kysymykset nousevat esille myös syöpäsairauden hoitoon ja kuntoutukseen 

liittyvän neuvonnan yhteydessä. Taloudellisiin vaikeuksiin ajautuvien syöpäpotilaiden määrä näyttäisi 

kasvavan. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin syöpäpotilaiden etuihin ja taloudelliseen neuvontaan kes-

kittyvä palvelu pilottihankkeena ja vuoden 2014 alusta lähtien Etuusneuvontapuhelin vakiinnutettiin 

osaksi valtakunnallista neuvontapalvelua. Neuvonnan tavoitteena on auttaa kääntymään oikean tahon 

puoleen ratkaisujen löytämiseksi muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa. Neuvontapalvelu on auki ker-

ran viikossa ja palvelun tuottaa Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry. Tarvittaessa aukioloaikaoja voidaan lisä-

tä, mikäli kysyntä kasvaa. 

Valtakunnallinen neuvontapalvelu kehitti toimintavuoden 2014 aikana yhteistyössä 

HUS:n Kipuklinikan kanssa syöpäpotilaille tarkoitettua kipuongelmiin liittyvää neuvontapalvelua, Syö-

päkipulinjaa. Osana valtakunnallisen neuvontapalvelun toimintaa Syöpäkipulinja on toiminut vuoden 

2015 alusta lähtien ja palvelu tuotetaan HUS:n Kipuklinikan toimesta. Syöpäkipulinjalla erityisesti syö-

päkivun hoitoon perehtyneet erikoissairaanhoitajat ja lääkärit vastaavat potilaiden, omaisten ja tervey-

denhuollon henkilöstön kysymyksiin arkisin klo 9-12. Näiden molempien uusien toimintamuotojen ke-

hittämistä jatketaan ja markkinointia tehostetaan.   

 Edellä kuvattujen toimintamuotojen lisäksi valtakunnallisen neuvontapalvelun henkilöstö 

osallistuu myös sellaisiin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, jotka kehittävät neuvonta- ja tukipalvelui-

den sisältöä ja laatua.  

 

Periytyvyysneuvonta. Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajat ovat antaneet periytyvyysneuvontaa vuodesta 

1995 lähtien Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuen turvin ja vuodesta 2016 lähtien Syöpäsäätiön ra-

hoituksella.  Toimintaa ohjaa perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, joka vastaa myös aihepiiriin liit-

tyvästä terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta. Periytyvyysneuvonnan tarve on muutaman 

viime vuoden aikana kasvanut ja periytyvyysneuvontaan hakeutuvien asiakkaiden määrä on selvästi 

lisääntynyt. Geenitutkimusten ja yksilöllisen lääketieteen kehittymisen myötä tämän tarpeen arvioidaan 

kasvavan erittäin merkittävästi myös lähivuosien aikana. Tähän haasteeseen pyritään vastaamaan periy-

tyvyysneuvontaan kohdistettavien lisäresurssien ja koulutuksen avulla. 

 Viime vuosien aikana periytyvyysneuvontaa on kehitetty ja standardisoitu ja neuvontahoi-

tajien periytyvyyteen liittyvää koulutusta on tehostettu. Toimintavuoden 2017 aikana jatketaan neuvon-

tahoitajien periytyvyysneuvonnan verkkokoulutusta sekä tuotetaan uutta, erityisesti verkkopohjaista 

periytyvyysneuvonnan materiaalia sekä tarvittaessa järjestetään aihepiiriin liittyvä koulutustilaisuus.  

Kuntoutumisen tuki 

Yleistä. Syöpäpotilaille suunnattua kuntouttavaa toimintaa toteuttavat Kansaneläkelaitos, Suomen Syö-

päyhdistyksen jäsenjärjestöt ja osa sairaaloista. Kuntoutumisen tuen tärkeä osa-alue on syöpäpotilaille ja 

heidän läheisilleen tarkoitettu sopeutumisvalmennustoiminta. Suomen Syöpäyhdistys koordinoi RAY:n 
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tuella toteutettua sopeutumisvalmennustoimintaa. Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestöt toteuttavat 

kuntouttavaa toimintaa RAY:n ja Kelan rahoituksella sekä osin tai kokonaan omalla rahoituksellaan. 

 

Sopeutumisvalmennuksen tarkoitus. Sopeutumisvalmennustoiminnan tarkoituksena on antaa tietoa 

syövästä sekä tukea potilaan ja hänen läheistensä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toipumista sairauden 

aiheuttamassa muutostilanteessa. Tavoitteena on parantaa syöpään sairastuneen ja hänen läheistensä 

elämänlaatua ja elämänhallintaa vahvistamalla voimavaroja ja parantamalla toimintakykyä selviytyä 

arjessa sairaudesta huolimatta. Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista vertaistuellista toimintaa.  

 

Kurssitoiminta. Laadukkaan kuntoutumisen tuen perustana ovat Syöpäjärjestöjen säännöllisesti päivi-

tettävät sopeutumisvalmennustoiminnan kriteerit ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusta koskevat ohjeet ja 

standardit syöpätaudeissa. Kuntoutumisen tukea kehitetään tiiviissä yhteistyössä syöpäkuntoutusta pää-

asiallisesti rahoittavien tahojen (Kela ja RAY) kanssa, kuntoutustoiminnan asiantuntijaverkostojen tu-

kemana sekä yhteistyössä muiden kuntouttavaa toimintaa tarjoavien organisaatioiden kanssa. Syöpäjär-

jestöjen kuntoutumisen tukea käytännössä ohjaa Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen asi-

antuntijoista koottu kuntoutustyöryhmä. 

Vuoden 2017 aikana on tarkoitus järjestää noin 45 sopeutumisvalmennuskurssia syöpään 

sairastuneille ja heidän läheisilleen RAY:n rahoituksen turvin. Kurssivalikoima laaditaan siten, että toi-

minnassa ei ole päällekkäisyyttä Kelan järjestämän kurssitarjonnan kanssa. Avomuotoisena toteutettavi-

en kurssien osuutta kurssitarjonnassa lisätään tarjoamalla yli 20 avomuotoista kurssia tai avo- ja laitos-

muotoisen kurssin yhdistelmää. Tavoitteena on jatkossa toteuttaa yli puolet kursseista avomuotoisina tai 

avo- ja laitosmuotoisten kurssien yhdistelminä.  

Kurssitarjonnan painopiste on erityisesti syöpäspesifisissä ja parikursseissa sekä teema-

painotteisissa kursseissa. Syöpäalttiusgeenin kantajat huomioidaan kurssivalikoimassa. Yhteistyökursse-

ja ja menetelmäosaamisen jakamista toteutetaan mm. Mielenterveyden keskusliiton, Suomen Mielenter-

veysseuran ja Keliakialiiton kanssa. Sopeutumisvalmennustoiminnan avulla pyritään tavoittamaan vä-

hintään 800 asiakasta. 

 

Kehittämistyö. Toimintavuoden aikana kehitetään uusia toiminnallisia ja verkkomuotoisia kurssisisäl-

töjä. Asiantuntijatyöryhmän ja kokemusasiantuntijoiden kehittämä verkko- ja etämuotoinen kurssi pilo-

toidaan ja arvioidaan. Kurssi on tarkoitettu syöpään sairastuneille työhön paluun ja työssä jaksamisen 

tueksi. Vuonna 2016 mallinnetut ja pilotoidut uudet kurssit (avokurssi pareille ja voimavarakeskeinen 

avokurssi läheisille) toteutetaan valtakunnallisesti sopeutumisvalmennuskursseina. Vuoden 2017 aikana 

mallinnetaan vähintään yksi uusi kurssi. 

Toimintavuoden aikana jatketaan syöpäkuntoutuksen saattamista kiinteäksi osaksi poti-

laan hoitopolkua sekä pyritään vaikuttamaan kuntoutuspalveluiden riittävään saatavuuteen ja alueelli-

seen tasa-arvoisuuteen maassamme. Syöpäjärjestöt edistää ja seuraa keväällä 2014 valmistuneen THL:n 

kansallisen syöpäsuunnitelman toisen osan syöpäkuntoutukseen kohdistuvien suositusten toteutumista. 

Tavoitteena on mahdollisimman varhainen ja potilaan yksilölliset tarpeet huomioon ottava kuntoutumi-

sen tuki, jonka tulisi olla tiivis osa potilaan hoitopolkua. Kuntouttavan toiminnan kehittämisessä huomi-

oidaan myös potilaan läheisten tarpeet.  

Vuodesta 2014 lähtien on kehitetty yhteistyössä Kuntoutussäätiön ja Suomen Sydänliiton 

kanssa kuntoutuksen arvioinnin menetelmiä ja työvälineitä kurssien vaikutusten ja vaikuttavuuden arvi-

ointiin. Arvioinnin tueksi on kehitetty arviointilomakkeita ja verkkopohjaisia työkaluja, joiden käyt-

töönottoa tehostetaan ja kehittämistyötä jatketaan. Toimintavuoden aikana jatketaan sopeutumisvalmen-

nuskurssien prosessiarvioinnin, itsearvioinnin ja yksilötason vaikutusten arvioinnin kehittämistä sekä 

kerätään systemaattisesti tietoa ja palautetta kursseille osallistuvilta uusien arviointityökalujen avulla. 

Lisäksi kehitetään arviointimenetelmiä Syöpäjärjestöjen tarjoamien sopeutumisvalmennuskurssien toi-

mivuuden ja tulosten selvittämiseen siten, että tarkastelun näkökulma on kuntoutujan kokema ja kuvaa-

ma muutos.  

Toimintavuoden 2017 aikana kehitetään erityisesti avomuotoista kuntoutumisen tukea. 

Sekä avomuotoinen että verkkopohjainen kuntoutumisen tuki ottaa huomioon kuntoutujan yksilölliset 

tiedon ja tuen tarpeet sekä auttaa pitkäjänteisessä kuntoutumisen prosessissa. Verkkopohjaista kuntou-



 

12 

 

tumisen tukea kehitetään osana sopeutumisvalmennustoimintaa siten, että osa kurssista toteutetaan 

verkkomuotoisena laitos- tai avomuotoisen jakson jälkeen, esimerkiksi hyödyntämällä ohjattuja verkko-

keskusteluja ja itsenäisiä tavoitteellisia tehtäviä etävalmennussovelluksella. Syöpäjärjestöt on mukana 

yhteistyökumppanina Invalidiliiton koordinoimassa hankehakemuksessa, jonka tarkoituksena on kehit-

tää ja tutkia 11 järjestön etäkuntoutuksen keinoin toteutettua sopeutumisvalmennusta järjestöjen omilla 

asiakaskohderyhmillä. 

Yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden (järjestöt, säätiöt, ammat-

tikorkeakoulut, asiantuntijaverkostot) kanssa kehitetään uusia toimintamuotoja ja kurssisisältöjä, kuten 

terveellisten elintapojen omaksumiseen tähtääviä toimintasisältöjä ja tarkoituksenmukaisten toiminnal-

listen menetelmien sekä taiteen ja kulttuurin elementtien hyödyntämistä. Kurssien tarjoama vertaistuki 

on ensiarvoisen tärkeää, joten vertaistuen hyödyntämistä erilaisissa muodoissa kehitetään osana ryhmä-

muotoista sopeutumisvalmennustoimintaa. 

Suomen Syöpäyhdistys osallistuu myös vuonna 2014 käynnistyneen ja vuonna 2017 päät-

tyvän EU-rahoitteisen CANCON-projektin syöpäpotilaan tukea ja kuntoutusta edistävän työryhmän 

(Survivorship and Rehabilitation) työskentelyyn. Kolmivuotisen hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää 

syöpäkuntoutuksen sekä neuvonnan ja tuen kehittämisessä. 

 

Kuntoutusseminaari. Kuntoutustoimintaan osallistuville Syöpäjärjestöjen henkilökunnalle ja muille 

syöpäkuntoutuksen piirissä työskenteleville järjestetään vuosittainen kuntoutusseminaari. Seminaarin 

tavoitteena on taata kuntoutustoiminnan laadukkuus ja yhtenäisyys sekä jakaa hyviä kuntoutuskäytäntö-

jä. Kuntoutusseminaari toteutetaan yhteistyössä muiden kuntoutusta toteuttavien ja kehittävien tahojen 

kanssa.  

Vertaistuki 

Yleistä. Vertaistuen tarpeet lisääntyvät syöpäpotilaiden määrän kasvaessa. Myös tuen muodot ja sisältö 

muuttuvat hoidon tiivistyessä yhä lyhyempiin jaksoihin. Perinteisen kohtaamisen lisäksi vertaiskohtaa-

misia syntyy sähköisissä medioissa. Tällainen trendi luo uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia ver-

taistuen toteuttamiseen. Esimerkiksi harvinaisempia syöpiä sairastavien on mahdollista tavoittaa aiem-

paa paremmin toisensa ja saada näin vertaistukea toisiltaan. Syöpäjärjestöt tukee meneillään olevaa ke-

hityskulkua luomalla eri tavoin toteutuvalle vertaistuelle  edellytyksiä.  

  

Vertaistukitoiminta Syöpäjärjestöissä. Vertaistuen organisoiminen ja mahdollistaminen on yksi Syö-

päjärjestöjen ydintehtävistä ja sitä toteuttavat eri muodoissaan kaikki yhdistyksen jäsenjärjestöt. Syö-

päsäätiön syöpätyön tuki on mahdollistanut vertaistukitoiminnan kehittämisen. Työtä ohjaa järjestö-

koordinaattori, jonka tehtävänä on vertaistukihenkilöiden koulutuksen ja koulutusmateriaalin laatiminen, 

yhteisten toimintamallien kehittäminen ja vertaistukihenkilöiden koulutuksen organisointi. Vertaistuki-

henkilöiden koulutuksessa otetaan huomioon yksilöllisen kohtaamisen lisäksi myös ryhmämuotoisen ja 

sopeutumisvalmennuskursseilla toteutuvan vertaistuen tarpeet. 

 Vertaistukitoimintaan luotiin vuoden 2015 aikana kolmiportainen koulutuskokonaisuus, 

joka kattaa vertaistukihenkilöiden, vertaistukiryhmän ohjaajien ja kuntoutustukihenkilöiden koulutuk-

sen. Tätä koulutusta on jalkautettu toimintavuoden 2016 aikana ja sitä jatketaan vuonna 2017. Suomen 

Syöpäyhdistys huolehtii jäsenjärjestöjen vertaistukihenkilöiden kouluttajien koulutuksesta. Koulutetut 

vertaistukihenkilöiden ohjaajat puolestaan vastaavat omilla toiminta-alueillaan vertaistukihenkilöiden 

koulutuksesta. Toiminnan yhtenäistämiseksi on laadittu Vertaistukitoiminnan käsikirja.  

 

Kehittämistyö. Vuoden 2017 aikana panostetaan uutena alueena erityisesti saattohoidon tukihenkilöi-

den koulutuksen ja toimintatapojen yhtenäistämiseen sekä syöpäpotilaiden läheisten vertaistuen kehit-

tämiseen.   

Toimintavuoden aikana yhtenäistä saattohoidon koulutusta pilotoidaan, jolloin kohderyh-

minä ovat sekä palliatiivisessa että saattohoidossa mukana olevat vapaaehtoiset. Koulutus tulee liitty-

mään vertaistukihenkilökoulutuksen rinnalle siten, että osa koulutussisällöistä on yhteistä, minkä jälkeen 

vapaaehtoinen ”erikoistuu” joko vertaistukitoimintaan tai saattohoitoon.  
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Saattohoidon tukihenkilöiden koulutuksen kehittämisestä ja toimintatapojen yhtenäistä-

misohjeiden laatimisesta vastaa työryhmä, joka koostuu järjestökoordinaattorin lisäksi alueellisten yh-

distysten edustajista. Toimintavuoden aikana saattohoidon koulutuksen pilotoinnin lisäksi Vertaistuki-

toiminnan käsikirjaan lisätään palliatiivisessa ja saattohoidossa toimivien vapaaehtoisten toimintaohjeet 

ja toiminnan periaatteet. 

 Vuoden 2017 aikana kehitetään edelleen verkkopohjaista vertaistukea, jota Syöpäjärjestö-

jen piirissä osin toteutetaankin sekä Suomen Syöpäpotilaat ry:n potilasverkostojen että valtakunnallisen 

neuvontapalvelun verkkokeskusteluiden muodossa. Verkkopohjaisen vertaistuen avulla parannetaan 

mahdollisuutta löytää juuri itselleen sopivaa vertaistukea, vertaisia, tietosisältöä tai tilanteen vaatiessa 

ammatillista apua. Toimintatavalla otetaan järjestöjen jo olemassa olevat terveyttä ja hyvinvointia edis-

tävät, tietoa, tukea ja apua tarjoavat palvelut tehokkaampaan käyttöön. 

Uudet tuen muodot ja kehityskohteet 

 

Syöpäjärjestöt potilaan läheisten tukena 

 

Yleistä. Läheisten tehtäväksi mielletään yleensä kaikin tavoin tukea sairastunutta, mutta monesti lähei-

nen itse jää ilman tarvitsemaansa tukea ja tietoa. Useimmiten läheisen potilaalle antama tuki koetaan 

kaikkein tärkeimmäksi. Läheisen tukeminen on koko perheen hyvinvointiin vaikuttava interventio, sillä 

heidän voimaantumisensa tukee myös sairastunutta, perhettä ja koko läheispiiriä. Läheisten tukeen liit-

tyviä toimintamuotoja on tarpeen tarkastella ja sekä luoda uusi toimintamalli, jossa huomioidaan erityi-

sesti läheisen tarpeet. 

Vuosien 2016–2020 aikana on yhtenä erityisenä kehityskohteena syöpäpotilaiden läheis-

ten tuki Syöpäjärjestöjen uusitun strategian mukaisesti. Tämä tuki kattaa sekä kurssimuotoista toimintaa 

että materiaalin tuotantoa. Suomen Syöpäyhdistys kehitti vuoden 2016 aikana yhdessä Suomen Mielen-

terveysseuran kanssa läheisten tarpeisiin kohdennetun, voimavaroihin ja ohjattuun vertaistukeen painot-

tuvan avokurssin. Pilottiryhmässä oli kahdeksan henkilöä ja kurssi vaikutti positiivisesti mm. osallistuji-

en yleiseen toimintakykyyn, jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Kehitystyötä jatketaan saatujen 

kokemusten pohjalta.  

 

Kehitystyö vuonna 2017. Toimintavuoden aikana yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa ja 

pilottikurssilta saatujen kokemusten perusteella luodaan ryhmämuotoinen, vertaistukeen ja voimavaroi-

hin painottuva avokurssi. Läheisten tukea vahvistetaan tarjoamalla heille järjestöyhteistyönä neljä pilot-

tikurssin mallin mukaista avokurssia eri puolilla Suomea.  

Toteutuneiden kurssien jälkeen tavoitteita ja runkomallia tarkastellaan uudelleen ja kehite-

tään tarpeen mukaan. Kursseja kohdennetaan tarpeen mukaan esimerkiksi nuorten, aikuisten tai eläke-

ikäisten läheisille. Osa alueellisista syöpäyhdistyksistä ja Suomen Mielenterveysseuran kriisipisteistä 

koulutetaan ryhmämällin toteuttamiseen ja materiaalin käyttöön. Sähköiseen muotoon siirretty materiaa-

li on molempien järjestöjen käytettävissä.  

Kurssitoiminnan lisäksi tarvitaan potilaan ja läheisen tukeen liittyvää painettua ja verkko-

pohjaista materiaalia. Potilas ja läheiset tarvitsevat tukea kaikissa syöpäsairauden vaiheissa, mutta erityi-

sesti syöpähoitopolun solmukohdissa, kuten syövän diagnoosivaiheessa, potilaan siirtyessä hoidosta 

seurantaan, syövän uusiuduttua tai potilaan siirtyessä palliatiiviseen hoitoon. Tarvetta on myös tarjota 

materiaalia perusterveydenhuollossa jaettavaksi esim. potilaan odottaessa pääsyä jatkotutkimuksiin syö-

päepäilyn vuoksi tai siirtyessä takaisin seurantaan perusterveydenhuoltoon. Materiaalia tuotetaan toi-

mintavuonna tehtävän Syöpäpotilaiden ja läheisten tuen tarpeet -selvityksen perusteella.  

 

Syöpäpotilaan työhön paluun tuki. Toinen toimintavuoden 2017 kehityskohde on syövän sairastaneen 

potilaan työhön paluun tukeminen. Valtaosa työelämään palaavista potilaista on rintasyöpäpotilaita ja 

siksi tämä potilasryhmä on valittu hankkeen kohderyhmäksi, jossa toimintaa tutkitaan ja pilotoidaan.  

Hankkeessa on tavoitteena selvittää rintasyöpäpotilaiden työhön paluun tuen tarpeita sekä 

kehittää tukea ja prosessien sujuvuutta erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja vertaistuen yhteistyöl-

lä, jossa painopistealueina ovat psykososiaalisen tuen vahvistaminen ja työhön paluun prosessien tutki-
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minen ja kehittäminen. Tämä hanke nivoutuu myös EU:n COST-hankkeeseen ”Cancer and Work Net-

work (CANWON)”, johon Suomen Syöpäyhdistys osallistuu yhdessä Työterveyslaitoksen ja Kuntoutus-

säätiön kanssa. 

 

Kärkihanke 

Hyvä elämä syövästä huolimatta 
 
Strateginen tavoite: ”Syöpäjärjestöt edistää hyvää elämää syövästä huolimatta.” 

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Liisa Pylkkänen, Suomen Syöpäyhdistys  

 

Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset 

Tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa Syöpäjärjestöt on potilaan ja läheisen rinnalla kulkija. Tavoitteena on syöpä-

potilaan ja hänen läheisensä tukeminen aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin ja monipuolisemmin erityisesti syövän 

hoitopolun solmukohdissa (kuten syövän diagnoosivaiheessa ja hoidon päättyessä).  Toimintamallissa turvataan myös 

se, että potilas päätyy oikean tiedon lähteille. 

 

Toisena tavoitteena on vakiinnuttaa Syöpäjärjestöt luontevaksi osaksi potilaan hoitoketjua, jolloin Syöpäjärjestöt toimii 

hoitojärjestelmän yhteistyökumppanina, jonka toimet tukevat potilaan hoitoa. Pyrkimyksenä on lisätä yhteistyötä ja 

työnjakoa Syöpäjärjestöjen ja julkisen sektorin välillä syöpäpotilaan tukemisessa. 

 

Kolmantena tavoitteena on luoda Syöpäjärjestöjä valtakunnallisesti sitouttava toimintamalli, jossa painopiste on pal-

liatiivisessa hoidossa olevien potilaiden läheisten tuessa ja heidän voimavarojensa lisäämisessä. Tällä tuetaan potilaan 

hyvää palliatiivista hoitoa. 

 

Hankkeen konkreettiset tuotokset vuoteen 2020 mennessä 

1) Raportti ”Syöpäpotilaiden ja läheisten tuen tarpeet” – Syöpäjärjestöjen selvitys 

2) Toimintamalli syöpäpotilaiden läheisen tuesta: 

-  Läheisten hyvinvointia ja jaksamista tukeva avokurssimalli, jonka ytimenä on ammatillisesti ohjattu vertaistuki sekä 

voimavaralähtöisyys (sis. ohjaajille tuotetut painetut sekä verkkomateriaalit) 

-  Malli avointen vertaistukitapaamisten järjestämiseen sekä läheisten ensitieto-iltoihin  

- Verkossa toimivat vertaisverkostot omaisille ja omaisten chat- ja ryhmächat -palvelut. 

3) Oppaat, materiaalit: 

- Tuen tarpeen tunnistaminen ja puheeksiotto; opas terveydenhuollon ammattihenkilöille 

- Esite ja verkkomateriaalia läheisille oman jaksamisen tueksi, kun potilas siirtyy palliatiiviseen hoitoon  

- Tietopaketit tueksi potilaille, läheisille ja perusterveydenhuollon ammattilaisille taudin eri tilanteissa (esim. syövän 

diagnoosivaihe/seurantaan siirtyminen/palliatiiviseen hoitoon siirtyminen). Tietopakettien tarve arvioidaan valmistuvan 

selvityksen perusteella (kohta 1). 

 

Toteutunut vuoden 2017 alkuun mennessä 
1) Luotu yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa läheisten tarpeisiin kohdennettu, voimavaroihin ja ohjattuun 

vertaistukeen painottuva avokurssimalli.  

2) Käynnistetty selvitys syöpäpotilaiden ja läheisten tuen tarpeista.  

 

Hankkeen yhteistyökumppanit 

Syövän hoitoa ja seurantaa toteuttavat sairaalat (yliopisto- ja keskussairaalat) sekä terveyskeskukset 

Saattohoitokodit ja palliatiivisen hoidon yksiköt 

Terveydenhuolto-oppilaitokset, opinnäytetyökumppanuudet 

Kuntoutusta tarjoavat keskukset ja muut vastaavat tahot 

Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys ja Palliatiivisen hoidon yhdistys 

Mielen hyvinvointia tukevat muut järjestöt ja tahot (esim. Suomen Mielenterveysseura) 

SPR ja muut vapaaehtoistoimintaa järjestävät tahot 

Seurakunnat 

 

Vuonna 2017  

1) Laaditaan raportti syöpäpotilaiden ja läheisten tuen tarpeista ja tältä pohjalta suunnitellaan tarvittavaa materiaalia. 

2) Yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa luodaan ryhmämuotoinen, vertaistukeen ja voimavaroihin painot-

tuva avokurssi läheisten jaksamisen tueksi. 

3) Toteutetaan neljä mallin mukaista kurssia vuoden 2017 aikana. Sen jälkeen toimintamalli arvioidaan ja sitä kehite-

tään yhdessä toteuttajien kanssa.  

________________________________________________________________________________________________ 



 

15 

 

Avustukset 

Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta on tukenut avustuksin taloudellisiin vaikeuksiin joutunei-

ta syöpäpotilaita. Avustus on myönnetty hakemuksesta sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Avus-

tusten tarve ja kysyntä ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Syöpäsäätiö on ottanut vuoden 2016 alusta lähtien 

vastuun taloudellisten avustusten jakamisesta myös aikuisten syöpäpotilaiden osalta. Siirto on perustel-

tu, koska tehtävä on kuvattu säätiön säännöissä ja säätiö kerää lahjoituksia tähän tarkoitukseen. 

Koulutustoiminta  

Syöpäosaaja 2017. Suomen Syöpäyhdistys jatkaa yhteistyötään Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja julkai-

suyrityksen Fioca Oy:n kanssa. Suomen Syöpäyhdistys on toteuttanut yhdessä Fioca Oy:n kanssa vuosi-

na 2014 – 2016 sairaanhoitajille tarkoitetun täydennyskoulutustapahtuman Sairaanhoitaja & syöpähoito-

työ. Kohderyhmänä olivat erityisesti hoitotyössä syöpäpotilaiden kanssa toimivat sairaanhoitajat, jotka 

eivät kuitenkaan ole varsinaisia syöpäsairaanhoitajia. Koulutustapahtumiin on osallistunut keskimäärin 

noin 100 terveydenhuollon ammattilaista ja palaute on ollut kiittävää. Valtakunnallinen koulutustapah-

tuma järjestetään keväällä 2017 ja siihen osallistuvat myös Syöpäjärjestöjen omat neuvontahoitajat. 

Heille järjestetään tapahtuman yhteydessä myös omaa sisäistä koulutusta. 

 

Kokemustoimintaverkosto. Kokemustoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa välitetään kokemustietoa 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustoimijana toimivat tehtävään koulutuk-

sen saaneet eri sairaus- ja vammaisryhmiä edustavat henkilöt ja heidän läheisensä. He pitävät omaan 

kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja tai osallistuvat muulla tavoin tulevien ammattilaisten ope-

tukseen. Kokemustoimijat toimivat myös ammattilaisten parissa mm. erilaisten työryhmien asiantuntija-

jäseninä. Suomen Syöpäyhdistys kuuluu Kokemustoimintaverkostoon, jonka toimintaa RAY tukee. 

Verkostossa on 36 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä, joiden kanssa valtakunnallista kokemustoi-

mintaa kehitetään aktiivisesti. Suomen Syöpäyhdistyksellä on tällä hetkellä noin 15 koulutettua koke-

mustoimijaa, joiden toimintaa koordinoi Syöpäyhdistyksen kokemustoiminnan yhdyshenkilö. Toimintaa 

jatketaan ja kehitetään edelleen vuonna 2017. Myös tarve kouluttaa lisää kokemustoimijoita arvioidaan 

vuoden 2017 aikana.  

 

Syöpäsäätiön symposiumi. Suomen Syöpäyhdistys osallistuu Syöpäsäätiön perinteisen symposiumin 

suunnitteluun ja toteutukseen. Vuosittainen symposiumi kokoaa yhteen keskeiset suomalaiset asiantunti-

jat, jotka ovat erikoistuneet tietyn syöpätyypin tai syöpään liittyvän ongelman ehkäisyyn, diagnostiik-

kaan, hoitoon, seurantaan ja kuntoutukseen. Symposiumi tarjoaa heille mahdollisuuden keskustella ja 

jakaa hyviä hoitokäytäntöjä sekä laatia yhteisiä hoitosuosituksia. Symposiumin esitysten pohjalta val-

mistellaan Duodecim-lehden teemanumero. Vuonna 2017 symposiumin teemana on ihomelanooma. 

 

Muu koulutus. Suomen Syöpäyhdistys järjestää vuosittain lukuisia erityisesti nuorten tupakoinnin vä-

hentämiseen ja lopettamisen tukeen liittyviä koulutuksia nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. 

Myös terveystiedon opettajille järjestetään vuosittain koulutustilaisuuksia, joissa annetaan tietoa siitä, 

miten tupakointia voi käsitellä terveystiedon opetuksessa. Vuosittain järjestetään myös koulutustapah-

tuma syöpäsairaanhoidon ja palliatiivisen hoidon opettajille. Lisäksi Suomen Syöpäyhdistyksen henki-

lökunta osallistuu aktiivisesti kouluttajina ja luennoitsijoina terveydenhuollon ammattihenkilöstön kou-

lutukseen eri puolella Suomea. Näitä kaikkia toimintamuotoja jatketaan myös vuoden 2017 aikana.  

Suomen Syöpärekisteri tiedon ja palvelujen tuottajana 

Yleisesittely 

Suomen Syöpäyhdistyksen oma tutkimuslaitos, Suomen Syöpärekisteri, keskittyy syöpätautien tilastolli-

seen ja epidemiologiseen tutkimukseen sekä kansallisten syöpäseulontojen suunnitteluun, kehittämiseen, 

ohjaamiseen ja arviointiin. Tutkimuslaitos selvittää myös seulontaohjelmien uudistamistarpeita ja uusien 

seulontojen mahdollisuuksia.  
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 Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia syöpätauteihin ja syö-

päseulontoihin liittyviä henkilörekistereitä. Rekistereitä kutsutaan yhteisesti syöpärekisteriksi ja se sisäl-

tää Suomessa 1953 lähtien todettujen syöpätapausten tietokannan sekä valtakunnalliset rinta- ja koh-

dunkaulasyövän seulontatietokannat. 

 Syöpärekisterin toiminnasta on säädetty lailla ja ylläpito on määritelty asetuksella THL:n 

tehtäväksi. THL on syöpärekisterin rekisterinpitäjänä antanut Suomen Syöpäyhdistykselle vastuun huo-

lehtia rekisterin toiminnasta. Valtion talousarviossa oleva määräraha osoitetaan kohdennettuna valtion-

avustuksena Suomen Syöpäyhdistykselle rekisterien ylläpitoon. Syöpäsäätiö rahoittaa pääasiassa Suo-

men Syöpärekisterin tutkimustoimintaa. 

Rekisterin tekninen ylläpito 

Syöpä- ja seulontatietojen kattavuus, virheettömyys ja pitkät aikasarjat antavat pohjan terveydenhuol-

lon resurssien suunnittelulle, tekevät mahdolliseksi tulevien vuosien luotettavien ennusteiden tekemi-

sen ja tulosten seurannan. Syöpärekisterin tulee erottaa uudet syöpätapaukset ja vanhan syövän uusiu-

tuma sekä useamman syövän toteaminen samalla henkilöllä. Tietoja saadaan useista eri lähteistä ja 

useita kertoja sairauden eri vaiheissa. Tietojen koostaminen tapausyhteenvedoksi vaatii erityisosaamis-

ta, johon rekisterin henkilökunta on koulutettu. Syöpäseulontatietojen kerääminen sekä itse seulonta-

testeistä että seulonnassa jatkotutkimuksiin ohjattujen tiedoista ja niiden koostaminen tilastoksi on 

laaja tehtävä. Vuosittain rekisteri koostaa valtakunnalliset tilastot uusista syöpätapauksista, syöpä-

kuolemista sekä kohdunkaulasyövän että rintasyövän seulonnoista ja niiden aikasarjoista.   

 Syöpätautien rekisteriin ilmoitetaan yli 30 000 uutta syöpätapausta vuodessa. Jokaista 

tapausta kohden rekisteri saa yleensä useita erillisiä ilmoituksia (vuosittain yhteensä noin 150 000 labo-

ratorioilmoitusta ja noin 50 000 kliinistä ilmoitusta). Lisäksi jo aiemmin todettuihin syöpiin liittyvää 

uutta tietoa tulee esimerkiksi hoitotoimenpiteiden, lisätutkimusten, sairauden uusiutumisen tai potilaan 

kuoleman takia. Kuolinsyytiedot saadaan vuosittain noin 22 000 henkilölle, joista noin 1 500 on uusia 

syöpätapauksia (eli kuolinsyytieto on ainoa syöpäilmoitus).  

 Valtakunnallisiin, lakisääteisiin kohdunkaulan syövän seulontoihin kutsutaan Suomessa 

vuosittain yhteensä noin 280 000 30–60-vuotiasta naista ja rintasyövän seulontoihin 320 000 50–69-

vuotiasta naista. Valtakunnallisiin seulontoihin osallistuu vuosittain yhteensä yli puoli miljoonaa naista. 

Kaikki kutsu- ja tarkastustiedot rekisteröidään seulontatietokantoihin. Lisäksi seulonnoissa syöpäepäilyn 

saaneilta selvitetään jatkotutkimusten tiedot mahdollisten seulontasyöpien havaitsemiseksi. Tiedot saa-

daan sähköisenä seulontatoimijoilta ja kutsutiedot joko väestörekisteristä tai seulonnan järjestäjiltä. 

 

Tietokantauudistus. Vuoden 2017 tärkein hanke on syöpärekisterin tietokannan tekninen ja toiminnal-

linen uudistus, joka koskee niin seulontarekistereitä (kohdunkaula ja rinta) kuin syöpätautien rekisteriä-

kin. Samalla varmistetaan, että tiedon lähetys- ja vastaanottotoiminnot noudattavat tietoturva-asetuksen 

(681/2010) korotettua tasoa.  

Syöpäilmoitusten käsittely- ja koodausprosessi uudistetaan. Syöpätietojen automaattikoo-

dausta lähdetään kehittämään teknisen uudistuksen myötä. Koodaustiimiin kuuluvien henkilöiden osaa-

mista vahvistetaan ja henkilöriskejä pienennetään sisäisin koulutuksin siten, että sekä syöpätapausten 

että seulontatietojen rekisteröintiin on riittävät resurssit. Konsultoivia asiantuntijalääkäreitä (esim. onko-

logia, patologia, hematologia) käytetään rekisteröintityössä kohdennetusti vuoden 2016 aikana saatujen 

kokemusten rohkaisemana. Pahanlaatuisten veritautien rekisteröintiä parannetaan yhteistyöllä Suomen 

Hematologiyhdistyksen kanssa.  

Vuonna 2017 toteutetaan tilastoraportointi dynaamisten dokumenttien avulla siten, että 

verkkosivujen käyttäjä voi hakea haluamansa tiedot valikkopohjaisesti. Näin syöpä- ja seulontatietoja 

voi tulevaisuudessa hyödyntää joustavasti ja tietoturvallisesti. Painettua tilastojulkaisua ei enää tuoteta.  

 

Tietosisältö. Syöpätautien rekisterin tietosisältöä kehitetään vastaamaan käyttäjien tarpeita. Vuonna 

2016 käyttöön otettu verkkopohjainen syöpäilmoituslomake pyritään vakiinnuttamaan kentän käyttöön. 

Vuoden 2017 aikana selvitetään seurantatietojen tarpeellisuus ja laaditaan tietosisältömäärittely sekä 

verkkolomake. Edellä mainittu tietosisältö ohjaa sairaskertomusjärjestelmiin tehtäviä syöpäilmoituksia 

THL koodistopalvelun kautta. 
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 Vuoden 2017 aikana toteutetaan myös seulontakantojen rakenteellinen uudistus ja luo-

daan siitä kuvaus THL koodistopalveluun. Ko. kuvaukseen perustuen yhtenäistetään rekisteriin toimitet-

tavien seulontatietojen sisältö yhteistyössä seulontatoimijoiden kanssa.   

 Vuonna 2017 jatketaan yhteistyötä terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajien (esim. 

Tieto, CGI, BCB) kanssa, jotta tarvittavat syöpä- ja seulontatiedot olisivat poimittavissa suoraan poti-

lastietojärjestelmistä. Tässä voidaan osin hyödyntää sairaanhoitopiireissä olemassa olevia laaturekiste-

reitä ja näiden hakurobotteja. 

 THL:n koodistopalvelimelle tuotetut ilmoitusten tietosisältömäärittelyt tietojärjestelmä-

toimittajia varten päivitetään tarvittaessa. Rekisterissä valmistaudutaan myös kansallisen terveysarkis-

ton (KanTa) kehittämiseen syöpärekisterin (kliiniset syöpäilmoitukset sekä seulontatiedot) tietolähtee-

nä. 

 Tavoitteena on tulevaisuudessa hyödyntää rutiininomaisesti hoitoilmoitusjärjestelmän 

(HILMO) syöpä- ja esiastetietoja rekisterin täydentäjänä, kun tähän liittyvät lailliset esteet poistuvat. 

Ilmoituksia puuttuu erityisesti tapauksista, joissa patologinen varmistus puuttuu tai taudin luonne on 

hitaasti etenevä ja pahanlaatuisuudeltaan epäselvä. Myös seulontojen jatkotutkimustietoja voidaan 

hakea hoitoilmoitusrekisteristä, kun tietojen saamisessa on vajausta.  

 Patologian laboratorioiden diagnoositietoja on saatu aiempaa laajemmassa muodossa 

(ml. lausuntoteksti) vuoden 2014 alusta lukien. Laajennus lisää rekisteröintiin tarvittavaa kooditustyötä 

mutta samalla parantaa tiedon oikeellisuutta ja sisällön tarkkuutta.  

 Vuoden 2017 aikana laaditaan ensiversio automatisoidun koodausprosessin pohjaksi. 

Hoitoilmoitustietoja voidaan myös käyttää syövän uusiutumisen tietolähteenä. Tätä varten käynnistyy 

vuoden 2017 aikana projekti, jossa prosessia kehitetään tutkimusyhteistyössä Helsingin yliopiston tie-

tojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa. Tilastollisen koneoppimisen keinoin yhdistetään edellä kuvatut 

ulkoiset tietolähteet syöpärekisterin koodauskokemukseen ja tietovarantoihin ja näin nykyistä syöpä-

koodausprosessia tehostetaan ja tarkennetaan. 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Terveydenhuollon kuntaohjauksen aikana seulontaorganisaatio on 

hajautettu ja sen myötä tiedon kerääminen on vaatinut runsaasti henkilöresursseja. Seulontojen ohjaus 

ja arviointi on merkittävien kehittämistoimien edessä ja siihen liittyy yksi rekisterin kärkihankkeista. 

___________________________________________________________________________________ 

Kärkihanke 

Valtakunnallisten syöpäseulontojen toimintaympäristön parantaminen 
 

Strateginen tavoite: ”Syöpäjärjestöt tehostaa syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista.” 

Vastuuhenkilö: Seulontajohtaja Tytti Sarkeala, Suomen Syöpärekisteri 

 

Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset 

Tavoitteena on varmistaa, että syöpäseulontojen kehittäminen, ohjaus ja hallinta toteutetaan Suomessa keskitetysti ja 

modernein menetelmin. 

 

Hankkeen konkreettiset tuotokset vuoteen 2020 mennessä 

1. Yhteistyössä kansallisten ja alueellisten terveydenhuollon organisaatioiden kanssa on perustettu toimielin, joka ohjaa 

valtakunnallisia syöpäseulontoja, seuraa seulontoihin liittyviä säädöksiä ja käynnistää tarvittavat säädösmuutokset.  

2. Syöpäseulontojen ja muun seulontatyyppisen testauksen rekisteröinti ja tuloksellisuuden arviointi on keskitetty Suo-

men Syöpärekisteriin. 

3. Syöpärekisterin kutsupalvelu on laajennettu maanlaajuiseksi. 

4. Syöpärekisterin viestintäverkostot ja -kanavat on ajantasaistettu ja uudistettu. 

 

Hankkeen yhteistyökumppanit 

Viranomaiset (STM, THL, VRK) 

Lääkäreiden erikoisalayhdistykset (kuten Kolposkopiayhdistys ja Radiologiyhdistys) ja Suomalainen Lääkäriseura 

Duodecim (Käypä hoito -suositukset) 

Uudet sote-alueet 

Kunnat 

Seulontalaboratoriot 

Kansainväliset yhteistyökumppanit 
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Vuosina 2017–2020 

Syöpärekisterin asiantuntijat osallistuvat syöpäseulontojen kansalliseen päätöksentekoon ja edistävät seulontaan liittyvi-

en asetusten ja lakien uudistustyötä (Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmät, THL:n Tireka/Kanta-yhteistyö) siten, 

että tavoitteet 1 ja 2 saavutetaan. Kutsupalvelutoiminta uudistetaan yhteistyössä THL:n ja Väestörekisterikeskuksen 

kanssa ja toiminnan hyödyistä tiedotetaan sekä kirjeitse että jalkautumalla toimijoiden pariin. Viestintätoiminnot mo-

dernisoidaan hyödyntämällä jo olemassa olevia rakenteita (Syöpäjärjestöjen verkkosivut) ja luomalla uusia, käyttäjäys-

tävällisiä lähestymistapoja seulontatiedon saantiin (interaktiivisuus, monikielisyys).  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Syöpärekisterin verkkosivujen uudistus viimeistellään vuoden 2017 aikana yhteistyössä viestinnän 

kanssa. 

 

Syöpärekisteri tukee kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) toiminnan suunnittelua valtakunnallisesti 

mm. myötävaikuttamalla ns. kliinisten laaturekisterien tietosisältöihin ja kehitystyöhön. Tavoitteena on 

tuottaa potilaiden elämänlaatuun liittyvää valtakunnallista tietoa käytettäväksi. Laaturekistereitä voi-

daan myös käyttää kliinisen ilmoituksen lähteenä, jos laadinnassa on huomioitu rekisteri-ilmoituksen 

perustiedot yhtenevästi. 

Palvelutoiminta 

Tutkimusta tukevat palvelut. Syöpärekisterin perustehtäviä ovat tutkimusaineistojen toimittaminen 

sekä syöpä- ja seulontatilastojen tuottaminen. Tutkijoille tarjotaan perusaineiston lisäksi asiantuntija-

apua mielekkäiden tutkimusasetelmien ja menetelmien rakentamiseksi sekä mahdollisuus ohjattuun 

tiedon käsittelyyn ja perusanalyyseihin. Lisäksi Syöpärekisterissä on erityisosaamista satunnaistamisen 

ja tilastollisten analyysien suhteen. Palvelutoiminnan laatua parannetaan omalla aktiivisella tutkimus-

toiminnalla sekä ottamalla käyttöön nykyaikaisia menetelmiä. Verkkosivujen sisältöä muokataan esitet-

tyjen kysymysten perusteella. Kirjaamon kautta ohjataan tietopyynnöt ja muut kysymykset käsittelyyn 

pikaisesti ja kirjataan tarpeelliset tiedot asianhallintaan. Palvelut ovat maksullista ja asiakasta veloite-

taan todellisen käytetyn työajan mukaan THL:n periaatteiden mukaisesti. 
________________________________________________________________________________ 

Kärkihanke 

Suomen Syöpärekisterin oman tutkimuksen ja tutkimuspalvelutoiminnan kehit-

täminen 
 

Strateginen tavoite: ”Syöpäjärjestöt vahvistaa syöpätutkimusta.” 

Vastuuhenkilö: Syöpärekisterin johtaja, professori Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri ja tilastojohtaja Janne Pitkä-

niemi 

 

Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset 

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää väestöpohjaisia tutkimusmenetelmiä ja aineistoja syövän ehkäisyyn, varhaiseen 

diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvän terveyspoliittisen päätöksenteon tueksi. 

Toisena tavoitteena on kehittää Syöpärekisterin palveluita tutkijoille ja muille käyttäjille asiakasystävällisiksi ja eri 

kohderyhmien tarpeet huomioon ottaviksi. 

 

Hankkeen konkreettiset tuotokset vuoteen 2020 mennessä 

Syöpätaakan arviointiin on käytössä päivittyvä seurantaprosessi. 

Tiedon jakamiseen on käytössä vuorovaikutteisia (dynaamisia) raportteja ja verkkopohjaisia kyselytyökaluja.  

 

Tietopyyntöjä ja neuvontaa varten on käytössä vuorovaikutteinen asiakaspalvelu, jonka avulla tutkijoiden ja muiden 

käyttäjien kysymyksiin ja pyyntöihin vastataan lyhyellä viipeellä.  

 

Hankkeen yhteistyökumppanit 

Syövän diagnostiikka- ja hoitoyksiköt 

Yliopistot ja yliopistolliset sairaalat 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Sektoritutkimuslaitokset (THL,TTL) 

Suomalaiset biopankit 

Pohjoismaiset ja muut kansainväliset yhteistyökumppanit  
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Vuonna 2017 

Vuoden 2017 aikana tuotetaan syövän väestösyyosuuksien arviot. Tieto palvelee syövän riskitekijöiden väestötason 

vaikutusten tutkimusta, syövänehkäisytoimien taloudellisten vaikutusten arviointia, kansallista vaikuttamistyötä, palve-

lutoiminnan kehittämistä, alueellista yhteistyötä ja kansainvälisen syöpätutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden edistä-

mistä. 

 

Kehitetään edelleen asiakaspalvelua (esim. verkkosivujen sisältö, lomakkeet, dynaamiset raportit) tietopyyntöjä ja neu-

vontaa varten. 

 

Vuosina 2018–2020 

Palvelutoiminnan kehittäminen jatkuu ja tiedon hyödynnettävyyttä pyritään helpottamaan verkkopohjaisten dynaamis-

ten raporttien (ml. graafiset esitykset) avulla. Sekä syöpätietoja että seulontatietoja voi hakea esim. alueittain tai ikä-

ryhmittäin helposti ja käyttäjäystävällisesti (taulukkoina, excel-tiedostoina, power point-esityksinä). Syöpärekisterin 

tutkimusstrategian mukaisesti oma tutkimus kohdistuu väestötason epidemiologisiin kysymyksiin. Ne palvelevat sekä 

koko kansallista syöpäyhteisöä että kansainvälistä kenttää (esim. ennusteet, elossaololuvut, sosioekonomiset ja alueelli-

set erot).  

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Seulontapalvelut. Syöpäseulontojen edellytysten selvittäminen, suunnittelu, käynnistäminen ja arvi-

ointi kuuluvat Suomen Syöpäyhdistyksen ydintehtäviin. Seulontojen tavoitteena on syövän ehkäisy 

ja/tai varhainen toteaminen, jolloin syöpäkuolleisuutta voidaan alentaa. Seulontapalveluiden tärkeä osa 

on kutsupalvelutoiminta, jonka avulla ohjataan ja palvellaan kuntia mm. seulottavien osoitteiden hank-

kimisessa ja kutsukäytäntöjen parantamisessa.  

 Vuonna 2017 kutsupalvelutoiminnassa jatketaan THL:n väestötietojärjestelmän tietojen 

hyödyntämistä. Tavoitteena on reaaliaikainen ja nopea tiedonsiirto kaikkiin Suomen kuntiin. Keskite-

tyn kutsupalvelun avulla kuntia voidaan ohjata järjestämään uusintakutsut osoitepäivityksineen. Keski-

tetty ohjaus mahdollistaa hyvien kutsukäytänteiden valtakunnallisen käyttöönoton ja osallistumisasteen 

ja toiminnan tehokkuuden parantamisen. Vuonna 2017 selvitetään myös alustavasti seulontojen ulko-

puolisten irtosolunäytteiden laajuutta ja rekisteröintiä. 

 

Koulutus. Kansainvälinen koulutusyhteistyö jatkuu eurooppalaisissa seulontaverkostoissa ja WHO:n 

kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) kanssa. Tampereen yliopiston International Postgra-

duate Programme in Epidemiology (IPPE) -ohjelman puitteissa jatketaan koulutusta pääasiassa kehit-

tyvistä maista tulevien jatko-opiskelijoiden parissa. 

 Rekisteri tekee yhteistyötä yliopistojen kanssa, mm. dosentuurien ja osa-aikaisten pro-

fessuurien sekä tutkimusprojektien avulla. Rekisterin työntekijät luennoivat aktiivisesti THL:n, yliopis-

tojen, sairaanhoitopiirien, seulontatoimijoiden ja muiden vastaavien tahojen tilaisuuksissa. Seulonta-

henkilöstön täydennyskoulutusta jatketaan seulontayksiköissä ja -laboratorioissa.  

 Tietojen ilmoittamiseen ja tutkimuskäyttöön suunnitellaan verkkopohjaista opetuspaket-

tia osana tutkimuspalveluiden kehittämistä. 

Tutkimustoiminta 

Tutkimusstrategia. Syöpärekisterin oma tutkimusstrategia ohjaa tutkimuksen päälinjoja.  Keskeisiä 

ovat sellaiset tutkimusaiheet, joilla on huomattava väestötason merkitys ja joita voidaan soveltaa yh-

teiskunnallisessa päätöksenteossa. Oma tutkimus keskittyy erityisesti tutkimusaiheisiin, joita ei muual-

la tutkita tai joihin muualla ei ole vaadittavaa osaamista. Kansainvälinen tutkimus suunnataan ensisi-

jaisesti sellaisiin hankkeisiin, joiden laadukas väestöpohjainen tutkimus on mahdollista vain meidän 

ympäristössämme ja joihin meidän asiantuntemusta ja ohjausta pidetään erityisen tärkeänä.  

 

Kansallinen ulottuvuus. Syöpärekisteri tekee yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa esim. syö-

vän ehkäisyn, ympäristöön liittyvien syytekijöiden ja syöpäpotilaiden elossaolon arviointiin liittyen. 

Vuonna 2017 suuri painoarvo on tutkimuksella, joka kohdistuu syövästään selvinneiden myöhempään 

elämän laatuun, sosioekonomisten tekijöiden yhteydestä syöpäilmaantuvuuteen ja syövästä selviämi-

seen. Syöpäpotilaiden elossaolo-osuuksia arvioidaan eri väestöryhmien ja eri alueiden välillä. Lisäksi 
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tutkitaan potilaan tutkimuksiin ja hoitoon pääsyn viipeitä yhteistyössä THL:n ja sairaanhoitopiirien 

kanssa. 

 Syövän ilmaantuvuuden, kuolleisuuden ja elossaolon sekä syöpäennusteiden tilastollisen 

mallintamisen kehitystyötä jatketaan 2017. Syövän alueellista vaihtelua kuvaavia tilastollisia menetel-

miä kehitetään edelleen hyödyntäen nykyaikaisen laskennan tuomia mahdollisuuksia.  

 Syöpävaaran paikan ja ajan suhteen tapahtuvaa vaihtelua tutkitaan perustuen mm. asuin-

koordinaattipohjaiseen tietoon, jolla saadaan asuinympäristöön (ilma, vesi, maa, säteily, paikalli-

set elintavat jne) liittyvät ilmiöt yhdistetyksi syöpävaaraan.  

 Syöpien tulevaisuuden ennusteiden laadinnassa kehitetään menetelmiä, joissa voidaan 

ottaa huomioon myös muutokset riskitekijöissä. Vuonna 2017 jatketaan syöpien riskipistelaskurin ke-

hittämistä hyödyntäen THL:n pitkittäiskohorteissa kerättyjä riskitekijätietoja. 

 Rekisterissä kerätään nuoruusiän syöpien perhetietoja ja kehitetään tilastollisia menetel-

miä tällaisten väestöpohjaisten perhepohjaisten geneettis-epidemiologisten aineistojen tilastollista ana-

lyysia varten. Tilastollista tutkimusta suunnataan myös syöpien välisten riippuvuuksien tarkasteluun 

niin toistuvien syöpien kuin samassa perheessä esiintyvien useampien erilaisten syöpien osalta. Syöpä-

rekisteri on Helsingin yliopiston kumppanina vuosina 2015–2017 Suomen Akatemian syöpägenetiikan 

tutkimuksen huippuyksikössä. 

 Joukkotarkastusrekisteri arvioi ja tutkii seulontojen kehittämistä ja erilaisten seulonta-

menetelmien toimivuutta ja vaikuttavuutta. Rekisteriaineiston avulla selvitetään seulontojen herkkyyt-

tä, tarkkuutta ja vaikuttavuutta sekä seulonnan käynnistämisen vaikutuksia terveydenhuollon resurssi-

tarpeeseen. Valtakunnallisen, satunnaisotannalla kerätyn postikyselyaineiston avulla selvitetään seu-

lonnan hyvinvointivaikutuksia. 

 Vuonna 2017 seulontarekistereiden aineistoa käytetään monissa terveydenhuollon väes-

töpohjaiseen toimintaan liittyvissä tutkimuksissa. Kohdunkaulan syövän seulonta-aineiston avulla ver-

rataan HPV-testin ja perinteisen sytologisen testin vaikuttavuutta. Lisäksi paneudutaan seulontojen 

kutsuiän muutoksiin ja opportunistisen seulontatoiminnan vähentämiseen. Vuonna 2017 jatketaan seu-

lontaohjelman ulkopuolisen testaustoiminnan vaikuttavuutta selvittävää tutkimushanketta.  

 Kyselytutkimuksen avulla tarkastellaan seulonnan elintapa- ja elämänlaatuvaikutuksia. 

Rekisteriaineiston avulla tutkitaan rintasyöpäseulonnan kutsuiän laajentamisen vaikutusta syöpäja-

kaumaan, seulontaprosessiin ja rintasyöpäkuolleisuuteen. Lisäksi jatketaan tutkimushanketta, jossa 

selvitetään seulonnassa kirjattujen rintasyöpäoireiden merkitystä.   

 Suolistosyövän valtakunnallisen satunnaistetun seulontaohjelman arviointia jatketaan 

edelleen. Vuonna 2017 on tehtävänä selvittää, miten suolistosyövän seulontaa tulee jatkaa Suomessa. 

Tavoitteena on lisätä suolistosyövän seulonta osaksi seulonta-asetusta. Eurooppalaisen eturauhas-

syöpäseulontakokeen Suomen osa-aineiston seuranta ja arviointi jatkuu rekisteriaineiston avulla tarkas-

tellen pitkäaikaisvaikutuksia, kustannusvaikuttavuutta ja seulonnan vaikutusta elämänlaatuun.  

 

Kansainvälinen ulottuvuus. Suomen Syöpäyhdistyksellä on mm. WHO:n Kansainvälisen Syöväntut-

kimuslaitoksen (IARC) kanssa yhteistyösopimus, joka jatkuu vuonna 2017. Vuonna 2017 helmikuussa 

päättyy CanCon-hanke, jonka syöpäseulontakokonaisuuden vetovastuu on ollut Syöpärekisterillä. EU-

TOPIA (Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe) -hanke jat-

kuu vuonna 2017. Suomen Syöpärekisteri on mukana uudessa lapsuuden syöpäpotilaiden sosioekono-

misia myöhäisvaikutuksia selvittävässä yhteispohjoismaisessa SALiCCS-hankkeessa (Socioeconomic 

Consequences in Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia), syöpäpotilaiden elossaoloa selvit-

tävässä Iso-Britannian vetämässä kansainvälisessä CONCORD-hankkeessa sekä Ruotsin vetämässä e-

science-lähtöisessä NIASC-hankkeessa. Uutena osiona tässä hankkeessa on seulontojen yhteiseen rapor-

tointiin pyrkivä NORDSCREEN-hanke. Yhteistyö kaikkien Pohjoismaiden kesken Nordcan-hankkeessa 

jatkuu. 

 Syöpärekisterin tutkimusjohtaja on kansainvälisen syöpärekisteriyhdistyksen (IACR) joh-

tokunnan jäsen. Aktiivinen yhteistyö pohjoismaisen syöpärekisteriverkoston kanssa (ANCR) jatkuu 

kuten myös osallistuminen eurooppalaisten syöpärekisterien verkostoon (ENCR). 



 

21 

 

Viestintä 

Suomen Syöpäyhdistyksen asiantuntijatehtävään kuuluu täsmällisen ja luotettavan tiedon tuottaminen 

päätöksentekijöille, terveysalan ammattilaisille, kansalaisille ja potilaille erityisesti syöpäpotilaiden hoi-

toon ja kuntoutukseen liittyvistä asioista, terveyden edistämisestä, syöpätilastoista ja seulonnoista. Tie-

don luotettavuus korostuu mediamurroksessa. Koska valtaosa ihmisistä saa syöpätietoa median kautta, 

viestit suunnitellaan eri jakelukanaviin sopiviksi. Viestinnän strategiset linjaukset päivitetään Syöpäjär-

jestöjen strategian ja sen toimeenpanoa tukevasta Vahva ja osaava järjestö -kehittämissuunnitelman 

pohjalta. Graafista ohjeistusta täydennetään digitaaliseen tuotantoon liittyvillä osilla. 

 

Järjestöviestintä. Viestintäosasto ylläpitää Suomen Syöpäyhdistyksen viestintäkelloa, jota päivitetään 

säännöllisesti. Jatketaan Syöpäjärjestöjen sisäisen uutiskirjeen ja järjestön ulkoiseen viestintään tarkoite-

tun verkkopohjaisen toimintakalenterin kehittämistä. Intran uudistuksen suunnittelu alkaa toimintavuo-

den 2017 lopulla. Vahva ja osaava järjestö -kehittämissuunnitelmaan sisältyy vuodelle 2017 ajoitettuja 

kehittämistoimia. 

 

Verkkoviestintä. Yhdistyksen, sen jäsenyhdistysten ja Syöpäsäätiön verkkosivustot on pääosin uudis-

tettu  2016. Vuonna 2017 koulutetaan sivustojen sisällöntuottajia ja tehdään tarvittavia parannuksia si-

vustoihin. Suomen Syöpäyhdistyksen kolmen, vuosina 2015–2016 julkaistun verkkosivuston lanseera-

usten jälkeinen kehitystyö jatkuu. Vuonna 2017 koulutetaan yhdentoista alueellisen yhdistyksen ylläpi-

täjiä ja sisällöntuottajia näiden sivustojen ylläpidossa ja tuetaan myös muilla tavoilla. Syöpäsäätiön 

vuonna 2016 julkaistuja verkkosivuja kehitetään saadun palautteen ja analytiikan tulosten perusteella. 

Suomen Syöpärekisterin verkkosivujen uudistustyö jatkuu vuodelle 2017. Nuorten terveyden edistämi-

sen verkkosivujen julkaisun jälkeinen kehitystyö on vuonna 2017 aktiivisessa vaiheessa. 

 

Omaa ja muiden tuottamaa tutkimustietoa välitetään verkon ja sosiaalisen median kautta väestölle ja 

terveydenhuollon ammattilaisille. Yhteistyö omien sivustojen (mm. Syöpärekisterin ja Syöpäsäätiön 

sivustojen) sekä ulkopuolisten sivustojen (mm. Pieni Päätös Päivässä ja Terveyskirjasto) kanssa jatkuu.  

 

Sosiaalinen media. Seurataan ja kehitetään nopeasti muuttuvia sosiaalisen median viestinnän muotoja 

yhteistyössä muiden toimijoiden (mm. järjestöt, tutkimuslaitokset, mediatalot ja tieteelliset yhdistykset) 

kanssa. Vakiinnutetaan sosiaalisen median hyvät käytänteet järjestökentän keskuudessa ja vahvistetaan 

verkkoviestinnän strategista yhtenäisyyttä. 

 

Syöpä-Cancer -lehti on yksi tärkeimmistä jäseneduista, mutta se on enemmän kuin jäsenlehti levittäes-

sään monipuolisesti ja asiantuntevasti tietoa syövästä muillekin kuin jäsenille. Lehti ilmestyy vuonna 

2017 yhteensä neljä kertaa suomenkielisenä aikakauslehtenä, josta tehdään ruotsinkielinen liite. Kannus-

tetaan lukijoita antamaan palautetta ja osallistumaan sisällön suunnitteluun. Lehteä kehitetään saadun 

palautteen perusteella lukijalähtöisemmäksi. Lehden asiantuntemus varmistetaan jatkossakin vapaaeh-

toisista koostuvalla asiantuntijatoimituksella, jota johtaa lehden vastaava päätoimittaja. 

 

Viestinnälliset tapahtumat. Maailman syöpäpäivän ja Euroopan syöpäviikon 2017 teemoja toteutetaan 

yhteistyössä Kansainvälisen Syöpäunionin (UICC), Euroopan Syöpäunionin (ECL) ja kiinnostuneiden 

jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen potilasjärjestöjen kanssa painotetaan 

eri syöpätyyppeihin ja potilasryhmiin liittyviä erityiskysymyksiä. 

 

Vuosikertomus. Tilinpäätökseen sisältyvän kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämän toiminta-

kertomuksen lisäksi tehdään toimintaa yleisesti kuvaileva  vuosikertomus suomeksi, ruotsiksi ja englan-

niksi verkkoon. Vuosikertomuksen avulla raportoidaan myös, miten hyvän hallinnon periaatteita nouda-

tetaan yhdistyksen toiminnassa. 

 

Digitaaliset julkaisut. Focus Tutkimus sekä Syöpä-Cancer -lehti ovat tarjolla myös sähköisinä versioi-

na, samoin järjestön muut painotuotteet ja esitteet sekä Syöpä Suomessa -julkaisu. 
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Tietohallinto 

Organisaation IT-palvelut on pääosin toteutettu itse ylläpidetylle palvelininfralle, jonka kapasiteetin 

yläraja on saavutettu ja laitekanta lähenee teknisen elinkaarensa loppua. Investoinnit palvelinsaliin on 

pidetty minimissään pidemmän aikaa ennakoiden siirtymistä palveluperustaisiin toimintamalleihin. Pal-

velininfrapalveluiden osittainen siirto pilvipalveluihin ajoittuu vuoden 2017 alkupuoliskolle.  

 Uuden käyttöjärjestelmän käyttöönotto on aloitettu vuoden 2016 kesällä ja päätetty toteut-

taa luonnollisen poistuman kautta. Kahden eri käyttöjärjestelmän rinnakkaiskäyttö on osoittautunut tek-

nisesti onnistuneeksi ratkaisuksi. Henkilöstön kouluttamistarve uuden käyttöjärjestelmän osalta tarken-

tuu vuoden 2017 aikana. 

 Teknisen tietoturvan vaatimuksena on vahva tunnistautuminen henkilöille, joilla on järjes-

telmätason pääsy organisaatioon toimipisteen ulkopuolelta. Tätä varten käyttöönotetaan toimikortteihin 

perustuva tunnistautumisratkaisu tuotantokäyttöön vuoden 2017 aikana. Koko organisaatiolle mahdol-

listetaan biometrinen tunnistautuminen ja vahvistetaan tunnistautumiskäytöntöjä. 

 Mobiililaitteiden osuus IT-laitehankinnoista on kasvanut huomattavasti parin viime vuo-

den aikana. Näiden painoarvo arkipäiväisessä työskentelyssä kasvaa tulevaisuudessakin ja vaatii myös 

entistä enemmän IT-tukea. Mobiililaitteiden nopean kehittymistahdin takia syntyy entistä enemmän 

kouluttamistarpeita. Näitä pyritään paikkaamaan verkkopohjaisilla koulutuksilla. 

 Yhdistyksen ja rekisterin IT-palveluiden tekninen tietoturva vahvistetaan ulkoisen asian-

tuntijaorganisaation avustuksella keväällä 2017. Työn valmistuttua varmistetaan tulokset ulkopuolisen 

auditoinnin avulla vuoden loppuun mennessä.  

Kansainvälinen toiminta 

Kansainväliseen toimintaan osallistumisella on kaksi päätavoitetta: 1) syöväntorjunnan kehittäminen 

kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen kautta sekä 2) oman osaamisemme ja kokemuksemme välit-

täminen sisarorganisaatioille ja muille siitä kiinnostuneille kansallisille ja kansainvälisille organisaatioil-

le. 

Järjestöt 

ANCR. Pohjoismaisten syöpärekisterien yhdistyksen toiminnassa Suomen Syöpärekisteri on ollut aktii-

visena mukana 1950-luvulta alkaen. Johtokunnassa ovat mukana rekisterin johtaja ja tutkimusjohtaja. 

Pohjoismaiset rekisterit toimivat kaikki väestöpohjaisesti ja rekisterien välinen yhteistyö on toteutunut 

esim. yhteisen raportointikannan (Nordcan) toteuttamisessa.  

 

ECL. Euroopan syöpäunioni ECL (European Cancer Leagues) on kansallisten syöpäjärjestöjen yhteis-

työjärjestö, jolla on jäseniä useimmista Euroopan maista. Brysselissä toimistoaan pitävä ECL toimii 

lobbarina Euroopan komission ja Euroopan parlamentin suhteen erityisesti tupakkapolitiikassa ja syöpä-

potilaiden oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. ECL:llä on myös aktiivinen rooli syöpätietouden lisääjä-

nä. ECL sai vuosiksi 2015–2017 Euroopan komissiolta rahoituksen Euroopan syöpäohjeiston (European 

Code Against Cancer) tunnetuksi tekemiseen. Suomen Syöpäyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä ECL:n 

kanssa syöpäviestintään, tupakkapolitiikkaan, potilaiden neuvontaan ja tukeen sekä syöväntorjuntaan 

liittyvissä hankkeissa ja verkostoissa. Syöpäyhdistyksen pääsihteeri on ollut ECL:n puheenjohtaja vuo-

den 2015 lopusta lähtien. ECL on Suomen Syöpäyhdistyksen yhteistyökumppani CANCONin viestintä-

osiossa. 

 

ENCR. Eurooppalaisten syöpärekisterien verkoston sihteeristö on siirretty Italiaan Joint Research Cen-

teriin Ispraan. Uuden toimijan kanssa käynnistetään ja jatketaan yhteistyötä. Rekisterin johtaja ja vas-

taava lääkäri sekä tarvittaessa tutkimusjohtaja osallistuvat toimintaan.  

 

IACR. Syöpätutkimus kansainvälistyy edelleen. Suomen Syöpäyhdistys seuraa aktiivisesti tutkimuksen 

tuloksia ja tekee aloitteita tutkimustulosten käytöstä ja soveltamisesta Suomessa. Suomessa tehtävän 

korkeatasoisen syöpätutkimuksen tuloksia välitetään muihin maihin tehokkaasti tieteellisten kanavien 

lisäksi myös muilla tavoilla. Suomen Syöpärekisterin tutkimustoiminnasta suuri osa on pohjoismaista tai 
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muuta kansainvälistä yhteistyötä. Syöpärekisterin tutkimusjohtaja on International Agencies for Cancer 

Registries (IACR) -järjestön hallituksessa.  

 

IARC. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja IARC:llä (WHO:n kansainvälinen syöväntutkimuskeskus) on 

ollut tutkimusyhteistyösopimus syöpäseulontoihin liittyvän asiantuntemuksen osalta. Tämän puitteissa 

osallistutaan EU:n seulontatilastotietojen tuottamiseen sekä muihin kansainvälisiin seulonta- ja syöpä-

tutkimushankkeisiin, suunnitellaan alan kansainvälistä koulutusta sekä kartoitetaan ja tarvittaessa laadi-

taan kansainvälisiä apurahahakemuksia. Pääsihteeri on jäsenenä jäsenmaiden edustajista muodostetussa 

IARC:n arviointiryhmässä. 

 

NCU. Pohjoismaiden syöpäunioni NCU on yksi tärkeimmistä kansainvälisen toiminnan foorumeista. 

Syöpäsäätiö tukee NCU:n kautta yhteispohjoismaista tutkimusta. NCU:ssa suunnitellaan ja toteutetaan 

yhteisiä kampanjoita ja jaetaan tietoa kansallisten syöpäjärjestöjen toiminnasta. NCU:n jäsenet toimivat 

yhdessä ja yhteisin tavoittein syöväntorjunnan tärkeimmissä kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa. 

 

UICC. Suomen Syöpäyhdistys on jäsenenä Kansainvälisessä syöpäunionissa UICC:ssä (Union for In-

ternational Cancer Control). Sen kautta Syöpäyhdistys on mukana kansainvälisessä NCD Allianssissa. 

Yhdistys tukee syöväntorjuntaa ei-teollistuneissa maissa esimerkiksi ICRETT-rahaston (International 

cancer technology transfer fellowships) välityksellä. Syöpäjärjestöjen kansainvälisen toiminnan yhtenä 

tavoitteena on osaamisen siirtäminen kehitysmaiden käyttöön koulutuksen ja konsultoinnin avulla. 

Verkostot 

FCA. Maailmanlaajuinen WHO:n Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) -sopimuksen 

toteuttaminen on edelleen tärkeimpiä kansainvälisiä tupakkapoliittisia hankkeita maailmassa. Yhdistys 

tukee FCTC-sopimusta Framework Convention Alliance (FCA) -koalition jäsenyyden kautta. 

 

ICISG. Syöpäyhdistys on edustettuna myös International Cancer Information Service Group -verkoston 

(ICISG) johtoryhmässä. ICISG on lähinnä UICC:n jäsenjärjestöistä koostuva verkosto, joka kerää yh-

teen neuvonnan ja viestinnän asiantuntijoita. Verkosto on perustettu 1996 ja siinä on noin 50 jäsenyhdis-

tystä. 

Hankkeet 

CANCON. Suomen Syöpäyhdistys on Suomen edustajana mukana EU:n kansanterveysohjelmaan sisäl-

tyvässä CANCON-hankkeessa (Joint Action). Hanke päättyy helmikuussa 2017.  Suomen Syöpäyhdis-

tys vastaa kahdesta CANCONin osakokonaisuudesta, joita on kaikkiaan yhdeksän. Yhdistyksen vastuul-

la ovat CANCONin viestintä ja seulontakokonaisuus. Jälkimmäisestä on vastuussa Suomen Syöpärekis-

teri. Lisäksi Syöpäyhdistys on kumppanina kuntoutusta käsittelevässä Ranskan johtamassa osakokonai-

suudessa. Euroopan komissio rahoittaa puolet CANCONin menoista. 

 

CONCORD. Suomen Syöpärekisteri on mukana syöpäpotilaiden selviämistä (elossaoloa) tutkivassa 

kansainvälisessä hankkeessa, jonka vetovastuu on Iso-Britanniassa. Hankkeelle suunnitellaan jatkoa 

2017 alkaen (Concord3).  

 

COST-CANWON. Suomen Syöpäyhdistys osallistuu Työterveyslaitoksen kanssa EU:n COST-

hankeeseen ”Cancer and Work Network (CANWON)”. Sen avulla pyritään ratkomaan ongelmia, jotka 

liittyvät syöpään sairastuneiden työhön paluuseen. 

 

EUTopia. ”Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe”-

hankkeessa selvitetään syöpäseulontojen arviointia ja kustannusvaikuttavuutta Hollannin johdolla. Suomen 

osuus jatkuu vuoden 2017 ajan.   
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JARC. Suomen Syöpäyhdistys on mukana vuonna 2016 käynnistyneessä EU:n harvinaisten syöpi-

en yhteishankkeessa (JARC – Joint Action on Rare Cancers), joka kestää kolme vuotta. JARC:ssa 

on mukana ministeriöitä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja kansalaisjärjestöjä. Suomen Syöpäyhdis-

tyksen ja Syöpärekisterin asiantuntijat osallistuvat useampaan harvinaisten syöpien epidemiologi-

aan, diagnostiikkaan ja hoitoihin liittyvään osakokonaisuuteen. Suomesta on mukana myös HUS:n 

syövänhoidon asiantuntijoita. Suomen Syöpäyhdistys vastaa hankkeen sisäisestä arvioinnista. 

 
NCU:n hankkeet. Suomen Syöpärekisteri on mukana lukuisissa NCU:n rahoittamissa yhteistyöhank-

keissa kuten:  

1. NORDCAN-tietokanta ja -ohjelmisto antaa jatkuvasti päivittyvän työkalun tuottaa tilastoja ja grafiik-

kaa syöpien ilmaantuvuudesta, syöpäkuolleisuudesta ja prevalenssista kaikista Pohjoismaista. Se sisältää 

helpon työkalun laatia ennuste tulevaisuuden syöpämääristä. Projekti myös tuottaa yhteismitallisesti 

syöpäpotilaiden elossaololuvut vuosittain. Tavoitteena on tuoda alustalle myös syöpäseulontojen perus-

tietoja, kuten kattavuus, osallistuvuus yms. 

2. Suunnitelmana selvittää, mitä ja miten syöpätapauksista on kerätty tarkentavia lisätietoja ja millaista 

tarvetta olisi vastaisuudessa kerätä sellaisia tarkentavia lisätietoja, joita pohjoismaiset kansalliset syöpä-

rekisterit eivät kerää (kliiniset lisätiedot, elämänlaatu). 

3. Syöpätautien yleisyyden vaihtelua ajan ja tarkan alueen myötä kuvailevien kartta-animaatioiden laa-

dinta. 

4. Pohjoismainen kaksosrekisterien yhteistyöverkosto, joka selvittää perinnöllisten ja ulkoisten riskiteki-

jöiden osuuksia eri syöpälajien aiheuttajina. 

5. Perheittäisen syövän esiintyvyyttä koskeva hanke, jossa valitaan tiettyä syöpää sairastavat henkilöt ja 

jossa sukulaiset etsitään systemaattisesti kansallisista väestörekisterijärjestelmistä. 

 

NIASC. Syöpärekisteri on mukana uudessa NordForsk:n rahoittamassa Pohjoismaiden yhteisessä hank-

keessa (The Nordic Information for Action eScience Center), jota Karolinska Institutet Ruotsista johtaa. 

 

NORDSCREEN on uusi hanke, joka nivoutuu NordForsk-rahoitteiseen NIASC-hankkeeseen ja jossa 

on tavoitteena tuottaa yhteinen raportointialusta syöpäseulonnoille Nordcan-ohjelmiston  mukaisesti.  

 

SALiCCS. Syöpärekisteri on mukana uudessa vuonna 2016 alkaneessa yhteispohjoismaisessa Nord-

Forskin rahoittamassa tutkimuksessa, jossa selvitetään lapsuuden syövän sosioekonomisia vaikutuksia. 

Syöpärekisteristä mukana on vastuututkija, Syöpärekisterin johtaja ja kaksi väitöskirjatutkijaa, joiden 

rahoituksen hanke turvaa kolmen vuoden ajalle. 

Hallinto, henkilöstö ja talous 

Hallinto. Yhdistyksen hallintoon ja toimintasääntöihin valmistellaan uudesta strategiasta sekä yhdistyk-

sen ja Syöpäsäätiön sääntömuutoksista seuraavat muutokset. Syöpäsäätiön ja yhdistyksen yhteistoimin-

taa koskevat periaatteet ja toimintakäytännöt päivitetään. Keskustoimiston organisaatiota selkeytetään 

edelleen. Aktiivinen esimiestyö, työprosessien määritteleminen ja kehittäminen sekä yhteistyö henkilös-

tön kanssa tehostavat toimintoja sekä mahdollistavat toimenkuvien päivittämisen ja tarkoituksenmukai-

set muutokset työnjaossa. 

 

Henkilöstö. Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimistossa Suomen Syöpärekisteri mukaan lukien työs-

kentelee vuonna 2017 keskimäärin sata henkilöä. Keskustoimistossa noudatetaan sosiaalialan järjestöjä 

koskevaa työehtosopimusta. Vuodelta 1994 peräisin oleva työehtosopimusta täydentävä pöytäkirja on 

irtisanottu 1.2.2017 alkaen ja se korvataan uudella paikallisella sopimuksella samasta päivästä lukien, 

jolloin keskusjärjestöjen neuvottelema uusi työehtosopimus astuu voimaan. Uudesta paikallisesta sopi-

muksesta saavutettiin työnantajan ja henkilöstön välillä yhteisymmärrys kesäkuussa 2016. 

 Syöpäjärjestöjen tavoite työnantajana on, että sen henkilöstö voi hyvin, on sitoutunut työ-

hönsä ja saa riittävästi tukea työhönsä ja osaamisensa kehittämiseen. Työn tuottavuutta parannetaan ja 
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työpanosta lisätään henkilöstön määrää kasvattamatta. Vuonna 2017 valmistellaan koko henkilöstöä 

koskeva koulutussuunnitelma. 

 Keväällä 2015 tehdyn ja syksyllä 2016 toistetun työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta 

on laadittu työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma, jonka toteuttamista ja seurantaa jatketaan edelleen 

vuonna 2017. 

 Suomen Syöpäyhdistyksen intra uudistetaan vuonna 2017. Sen sisällön suunnittelu ja tuo-

tanto on henkilöstöhallinnon yksi tärkeä projekti. Tavoitteena on luoda aktiivinen ja vuorovaikutteinen 

kanava henkilöstöasioihin. 

 

Talous. Suomen Syöpäyhdistyksen talous on vahvistunut huolellisella suunnittelulla, riskienhallinnalla 

ja kustannustietoisuudella. Näitä periaatteita noudatetaan edelleen. Talouden tasapaino varmistetaan 

toimintojen laajuus ja menot käytettävissä oleviin tuloihin sopeuttaen.  

 Syöpäsäätiö on yhdistyksen merkittävä rahoittaja. Sen tuki pysyy entisellä tasolla. Ulko-

puolista rahoitusta eri lähteistä (mm. RAY, THL, Euroopan komissio ja Suomen Akatemia) haetaan 

aktiivisesti yhdistyksen strategian mukaiseen toimintaan. Yhdistyksen muu ulkopuolinen rahoitus koos-

tuu testamenttilahjoituksista. 

 Yhdistyksen sijoitusomaisuutta hoidetaan Syöpäjärjestöjen sijoitussuunnitelman mukai-

sesti. 

 

Näytekokoelmat ja niihin liittyvät potilastiedot. Suomen Syöpäyhdistyksellä on poliklinikka- ja labo-

ratoriotoiminnan aikana syntynyt laaja biologisten ja kudosnäytteiden arkisto, jota on kertynyt vuodesta 

1967 lähtien. Vanhojen potilastietojen ja -näytteiden säilyttämisestä on säädetty lailla. Biopankkilaki 

astui voimaan 1.9.2013. Lain mukaan biopankki koostuu ihmisperäisistä solu- ja kudosnäytteistä ja nii-

hin liitetyistä tiedoista. 

Kyseinen biologisten näytteiden materiaali on arvokas ja ainutlaatuinen ja yhdessä Suo-

men terveydenhuollon rekistereiden kanssa se muodostaa globaalistikin harvinaisen laajan resurssin 

lääketieteelliselle tutkimukselle. Toimintavuonna 2017 selvitetään mahdollisuus liittää kokoelma tai osa 

siitä jo perustetuille biopankeille. 

 


