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Syöpäjärjestöjen strategia 

Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on yhteinen strategia ja ne yhdistävät voimansa 

ponnistelussa syövän voittamiseksi. Syöpäjärjestöjen strategia suuntaa ja ohjaa Suomen 

Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön toimintaa vuosina 2015–2020. Puhuttaessa molemmista 

organisaatioista samanaikaisesti käytetään nimeä Syöpäjärjestöt. 

 Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista 

potilasjärjestöä (kts. kappale Järjestötoiminnan kehittäminen). Suomen Syöpäyhdistys on sen 

jäsenyhdistysten yhteen lasketun jäsenmäärän perusteella Suomen suurin potilas- ja 

kansanterveysjärjestö. Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa ja 

Suomen Syöpäyhdistyksen tärkein tukija. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää syöpätautien epidemiologista 

ja tilastollista tutkimuslaitosta Suomen Syöpärekisteriä. 

 Suomen Syöpäyhdistys on kansalaisjärjestö, jonka työ on asiantuntevaa ja 

yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Vapaaehtoiset ovat järjestön keskeinen voimavara. Järjestö palvelee 

jäseniään, sidosryhmiään ja koko yhteiskuntaa luomalla vahvat yhteisöllisyyden rakenteet, jotka 

perustuvat riippumattomuuteen 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 toteamista 

ja kehittämällä sen hoitoja. Siihen pyritään tukemalla jokaista syöpään sairastunutta toipumaan ja elämään 

rikasta elämää sairaudesta tai sen jättämistä jäljistä huolimatta. 

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

ja yhteisöllisyys. 

Syöpäjärjestöjen visiona on hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. 

Syöpäjärjestöjen tavoitteena on olla vahva ja osaava järjestö, joka 

• tehostaa syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista, 

• tukee syövänhoidon kehittämistä, 

• edistää hyvää elämää syövästä huolimatta ja 

• vahvistaa syöpätutkimusta. 

 

Syöpäjärjestöt uudistaa strategiansa vuoden 2019 loppuun mennessä. Keskeinen osa vuoden 2020 

toimintaa on uuden strategian toimeenpanon suunnittelu ja käynnistäminen. Tässä toimintasuunnitelmassa 

ennakoidaan jo joiltain osin uuden strategian tavoitteita. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Syöpäjärjestöjen tavoitteena on olla aktiivinen ja vaikuttava yhteiskunnallinen toimija. Yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen limittyy osaksi muuta toimintaamme ja se on yksi tapa toteuttaa perustehtäväämme, 

missiotamme ja visiotamme. Vaikuttamisen sisältö ja painopisteet valitaan tapauskohtaisesti omien 

tavoitteidemme sekä yhteiskunnassa käynnissä olevien prosessien perusteella. Iso osa vaikuttamistyötä 

on aina reaktiivista ja määrittyy poliittisen valmistelun perusteella, minkä vuoksi sitä on vaikea ennakoida. 

Syöpäjärjestöt muun muassa antaa aktiivisesti lausuntoja, osallistuu valmistelutyöryhmiin ja tarjoaa 

asiantuntemustaan päättäjien käyttöön. 

 

Vuoden 2020 vaikuttamistyön sisällöt määräytyvät pitkälti valtioneuvoston toiminnasta. Vuosi 2020 

on hallituksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jolloin voi olettaa monien uudistusten valmistelun 

olevan käynnissä. Tämä tarkoittaa osallistumista mahdollisiin valmisteluryhmiin ja lausuntojen antamista 

sekä omien vaikuttamissisältöjen valitsemista asioiden ajankohtaisuuden perusteella. Hallitusohjelman 

toteuttamiseen vaikuttaminen on vuoden 2020 vaikuttamistoiminnan keskeisintä sisältöä. 

Hallitusohjelmassa Syöpäjärjestöille keskeisiä kirjauksia ovat mm. saattohoidon ja palliatiivisen hoidon 

kehittäminen, syöpäseulontojen kehittäminen, kuntoutuksen kehittäminen, tupakoinnin vähentäminen 

sekä terveysperusteisen verotuksen vahvistaminen.  
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Kevään 2020 kehysriihi on hallituksen ensimmäinen merkittävä hetki taloudellisten reunaehtojen 

arvioimiseen. On mahdollista, että hallitus tekee kehysriihessä uusia päätöksiä tai priorisoi 

hallitusohjelman kirjauksia. Tarvittaessa tehdään vaikuttamistyötä sen varmistamiseksi, että 

hallitusohjelmassa olevat meille tärkeät kirjaukset säilyvät mukana myös mahdollisesti muuttuvissa 

tilanteissa. 

 

Vuonna 2020 jatketaan syksyllä 2019 aloitettua kansanedustajien, europarlamentaarikkojen ja ministerien 

esikuntien tapaamista, syöpätietoisuuden lisäämistä ja vaikuttamistyötä. 

 

Kansallinen ja alueelliset syöpäkeskukset (FICAN) ovat aloittaneet toimintansa asteittain vuoden 2019 

aikana. Syöpäjärjestöt toteutti syys-talvella 2018-2019 osana syöpäkeskusyhteistyötä Potilaan polku -

projektin, joka esiteltiin syöpäkeskusten johdolle vuoden 2019 helmikuussa. Potilaan polku on 

ammattilaisille (asiantuntijoille) ja päättäjille kohdennettu sivusto 

(https://www.syopajarjestot.fi/potilaanpolku/), joka tarjoaa suosituksia palvelujen kehittämiseksi ja tuo 

esiin myös Syöpäjärjestöjen tarjoamat julkisen erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa täydentävät 

palvelut. Tavoitteena on vuoden 2020 aikana jalkauttaa Potilaan polku kaikkien syöpäkeskusten kautta 

syövänhoitoa toteuttaviin yksiköhin. Jalkauttamistyössä hyödynnetään monipuolisia vaikuttamisen ja 

viestinnän keinoja. Osana projektia myös sivustoa kehitetään laatimalla oma polkunsa 

lapsisyöpäpotilaille.  

 

Vuoden 2020 aikana toteutetaan yhteistyössä Läntisen ja Sisä-Suomen syöpäkeskuksen kanssa potilaan 

osallisuuteen ja potilasviestintään liittyvä kehitysprojekti, jonka tulokset laajennetaan ja viedään 

käytäntöön kaikkien syöpäkeskusten kautta. Tavoitteena on osallisuuden ja potilasviestinnän kehittämisen 

lisäksi tarjota syöpäkeskuksille mahdollisuuksia vastata akkreditointiprojekteissa ilmentyneisiin 

potilasyhteydenpidon tarkentamisen vaatimuksiin.  

 

Uusien syöpälääkkeiden käyttöönottoon liittyvä projekti. Viime vuosien aikana on julkisuudessa 

keskusteltu paljon uusien innovatiivisten syöpälääkkeiden markkinoille tuloon ja saatavuuteen liittyvistä 

asioista. Syöpäjärjestöjen vaikuttamistyön tueksi käynnistettiin vuoden 2019 alkupuolella kehitysprojekti, 

joka kartoittaa uusien lääkkeiden koettua merkitystä ja kustannuksia nykyaikaisen syöpähoidon osana 

toisaalta avohoidossa ja toisaalta sairaalahoidossa, mukaan lukien alueelliset erot; syöpälääkkeiden 

käyttöönottoprosesseja, mukaan lukien sairaalahoito ja avohoito, KELA-korvattavuus sekä 

riskienjakosopimukset sekä käyttöönotossa esiintyvät mahdolliset viipeet, niiden syyt ja kliininen 

merkitys; syöpähoitoon ja lääkehuoltoon liittyvien tärkeimpien toimijoiden näkemyksiä uusien 

lääkkeiden merkityksestä syövän hoidossa, käyttöönottoprosesseista ja mahdollisten viipeiden 

merkityksestä, lääkkeiden saatavuuteen liittyvistä kehittämisideoista sekä tulevaisuuden näkymistä 

lääkeinnovaatioihin liittyen. Projektista laaditaan erillinen loppuraportti ja julkaisuja. Projektissa tehtävän 

vaikuttamistyön sisällöt määräytyvät projektin tuotosten ja projektista saatujen tulosten pohjalta. Tuloksia 

esitellään kesäkuussa Helsingissä OECI:n Oncology Days 2020 -tapahtuman yhteydessä järjestettävässä 

pre-symposiumissa. 

 

Lääkepoliittista vaikuttamista tehdään myös osana Association of European Cancer Leagues’in (ECL) 

Access to Medicines -hanketta.  

 

Ammattioppilaitosten nikotiinittomuutta pyritään edistämään myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

keinoin muun muassa oppilaitosten johtoon ja rakenteisiin sekä ministeriöihin vaikuttamalla.  

 

Yhteistyöverkostot ovat keskeinen osa yhteiskunnallista vaikuttamista. Erityisesti Yksi elämä -

hankkeessa tehtävää yhteiskunnallista vaikuttamista jatketaan ja vahvistetaan vuoden 2020 aikana. 

Syöpäjärjestöjen vaikuttajaviestinnän asiantuntija toimii Yksi elämä -vaikuttamisverkoston 

puheenjohtajana. Yksi osa vaikuttamiseen liittyvää yhteistyötä on eduskunnan syöpäverkosto/Yksi elämä 

-verkosto, joka mahdollistaa tärkeiden kansanterveyteen ja hoitojärjestelmään liittyvien asioiden 

käsittelyn suoraan kansanedustajien kanssa. 

 

https://www.syopajarjestot.fi/potilaanpolku/
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Syöpäyhteisön sisällä ei ole viime vuosina juurikaan tehty yhteispohjoismaista vaikuttamista. Kevään 

2020 aikana suunnitellaan, millaista yhteispohjoismaista vaikuttamistyötä voitaisiin tehdä 

Syöpäjärjestöjen toimiessa NCU:n puheenjohtajana.  

 

Järjestötoiminnan kehittäminen 

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset on lueteltu alla olevassa taulukko 1:ssä perustamisvuosineen, 

viimeisine jäsenmäärineen ja osastojen lukumäärineen  

Taulukko 1. 
Jäsenyhdistyksen nimi Perustamisvuosi Jäsenmäärä 31.12.2018 

(31.12.2017) 
Paikallisosastojen ja/tai 

kerhojen lukumäärä 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry  1965 13 476 (13 854) 14 
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry  1956 4 847 (5 006) 4 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry  1956 2 856 (2 981) 5 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry  1951 28 023 (28 080) 12 
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry  1951 19 612 (20 097)   
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry  1956 12 891 (12 789) 27 
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry  1956 3 019 (3 141) 12 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry  1959 4 192 (4 112) 20 
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry  1957 6 946 (7 194) 35 
Rintasyöpäyhdistys – Europa 

Donna Finland ry  
2005 1241 (1 150)   

Saimaan Syöpäyhdistys ry  1953 6 819 (7 270) 10 
Satakunnan Syöpäyhdistys ry  1974 8109 (8 162) 7 
Ålands Cancerförening rf  1986 893 (859)   
Colores – Suomen 

Suolistosyöpäyhdistys ry  
2007 541 (534) - 

Propo Suomen 

eturauhassyöpäyhdistys ry  
1997 1 830 (1 803)   

Suomen Kurkku- ja 

Suusyöpäyhdistys ry  
1962 900 (919) 10 

Suomen Syöpäpotilaat ry  1971 125 (125) 22 potilasverkostoa 
Sylva ry, Suomen syöpäsairaiden 

lasten ja nuorten yhdistys  
1982 1 633 (1 531)  

Strategian päivitys. Syöpäjärjestöjen strategia ulottuu vuoteen 2020. Vuoden 2019 aikana on tehty uuden 

strategian valmistelutyö ja sen toimeenpanon suunnittelu aloitetaan vuoden 2019 syksyn aikana. 

Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa lopullisista strategian tavoitteista ja painopisteistä ei ollut vielä 

päätöksiä, ei liioin toimeenpanoon liittyvistä strategisista projekteista.  

 

Kehittämissuunnitelma vuoteen 2020. Vahva ja osaava järjestö -kehittämissuunnitelma on ollut tärkeä 

osa Syöpäjärjestöjen strategian toimeenpanoa. Se on ohjannut Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen 

jäsenyhdistysten rakenteiden ja toiminnan kehittämistä strategiakauden aikana. Suomen Syöpäyhdistys ja 

sen jäsenyhdistykset sekä Syöpäsäätiö ovat sitoutuneet strategiassa asetettujen tavoitteiden ja 

kehittämissuunnitelmassa päätettyjen suositusten toteuttamiseen. Kehittämissuunnitelma sisältää 

kaksikymmentä suositusta, jotka koskevat järjestödemokratian vahvistamista, vapaaehtoistoiminnan 

laajentamista, viestintää ja vaikuttamistyötä, yhteistyötä ja työnjakoa Syöpäjärjestöissä, hallintoa ja 

taloutta, henkilöstön kehittämistä ja yhteistyötä yritysten kanssa. 

Kehittämissuunnitelman tavoitteet saadaan pääosin toteutetuksi vuoden 2019 aikana. 

Kehittämissuunnitelman toimenpiteistä on lähtenyt liikkeelle myös uusia yhteisiä hankkeita. Vuoden 2019 

aikana keskitytään sääntöuudistuksen toimeenpanoon, talous- ja tietohallinnon edistämiseen sekä 

vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Lisäksi jatketaan systemaattista sisällöllistä kehittämistyötä 

terveyden edistämisen, potilaan neuvontapalveluiden, kuntoutumisen tuen ja vertaistuen osalta tiiviissä 



6 

 

yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Järjestön kehittämisen tavoitteet muotoillaan tarkemmin strategian 

toimeenpanon valmistelussa vuonna 2020. 

 

Järjestövaliokunta ja toiminnanjohtajakokous. Järjestövaliokunnalla ja säännöllisesti pidettävillä 

toiminnanjohtajakokouksilla on keskeinen rooli Syöpäjärjestöjen kehittämisessä ja sen seurannassa. 

Tärkeimmät järjestötyötä koskevat asiat käsitellään molemmissa kokoonpanoissa. Järjestövaliokunta on 

Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen asettama ja tukee hallitusta sen päätöksenteossa. Sen tehtävänä on 

seurata kehittämissuunnitelman toteutumista ja tehdä sen pohjalta aloitteita. Toiminnanjohtajakokous on 

järjestön keskeisten toimihenkilöiden vuorovaikutuksen, koordinaation ja yhteistyön foorumi. 

Toiminnanjohtajakokousten suunnittelun ja toteutuksen kehittämiseen panostaminen jatkuu vuonna 2020. 

 

Painopiste. Vuoden 2020 järjestötoiminnan painopisteenä on järjestön vahvistaminen kaikilla niillä 

alueilla, joilla järjestö tuottaa palveluita. Asiakaslähtöisyys on aiempaa vahvemmin palveluiden 

kehittämisen johtoajatuksena. Vaikuttamistyön tehostamiseksi jäsenyhdistyksiä kannustetaan ja tuetaan 

olemassa olevien alueellisten yhteistyörakenteiden vahvistamiseen ja uusien rakentamiseen. Tässä työssä 

hyödynnetään valtakunnallista Yksi elämä 2.0 -yhteistyötä. 

 

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

yhtenäisempi 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. 

Terveysviestinnässä ja palveluissa pyritään ottamaan huomioon entistä laajemmin myös muut kulttuuriset 

ja kielelliset erityisryhmät. 

 

Valtakunnalliset tapahtumat. Syöpäjärjestöjen vuosittainen tärkein yhteinen kokoontuminen on 

Järjestöpäivät, jonka järjestämisestä vastaa vuonna 2020 Suomen Syöpäyhdistys ry. Tapahtuma on 

kaksipäiväinen ja se pidetään pääkaupunkiseudulla 17.-18. tammikuuta. Tällä kertaa kohderyhmä on 

aiempaa laajempi ja mukaan toivotaan mahdollisimman paljon jäsenyhdistysten luottamushenkilöitä ja 

työntekijöitä. Erillisiä luottamushenkilöiden koulutuspäiviä ei järjestetä. 

Terveyden edistäminen ja terveyspalvelut 

Kansallisen syöpäkeskuksen valmistelu 

Vuonna 2020 jatketaan alueellisiin syöpäkeskuksiin kohdistuvaa yhteistyötä syövän ehkäisyssä, 

psykososiaalisen tuen antamisessa, kuntoutumisen tuessa ja muissa julkisen sektorin palvelun 

täydentävissä kolmannen sektorin palveluissa. Vuoden 2019 kevättalvella julkaistua Potilaan polku -

sivustoa tehdään tunnetuksi ja jalkautetaan erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille, myöhemmässä 

vaiheessa myös päättäjille. Potilaan polku -sivuston laatiminen oli selkeä erillisprojekti, kun taas 

implementaatio, yhteistyön syventäminen ja palveluiden yhteensovittaminen on jatkuva ja pitkäkestoinen 

prosessi, jolle jatkossa täsmennetään vuosittaiset tavoitteet. 

Terveyden edistäminen 

Syöpäjärjestöjen terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa ihmisten 

terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja syövän ehkäisemiseksi. Syöpäjärjestöt tekee terveyden 

edistämistyötä monella kentällä.  Se pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, 

sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin. Kohderyhminä ovat, lapset, nuoret, 

aikuiset ja tarvittaessa toimintaa kohdennetaan valituille erityisryhmille. Yhdistyksen terveyden 

edistämisessä ja syövän ehkäisyssä pyritään aiempaa enemmän kiinnittämään huomiota keskimääräistä 

suuremman syöpäriskin omaavien väestöryhmien terveyden edistämiseen. 

 

Nuorten osalta syövän ehkäisyä toteutetaan laajemmassa terveyden edistämisen viitekehyksessä – 

erityisesti viestinnän osalta – mutta keskittyen syövän kannalta keskeisiin taustatekijöihin. Nuoret eivät 

vielä mieti juurikaan syöpäriskiä, mutta tässä iässä muotoutuvat monet elintavat. Lisäksi tälle 
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kohderyhmälle ei ole muilla järjestöillä ollut kattavaa terveyttä edistävää viestintää. Nuorille suoraan 

tapahtuvan viestinnän ja muun terveyden edistämisen lisäksi vaikuttamisen kohteina ovat nuorten 

lähiympäristöt ja niissä toimivat aikuiset sekä lähiympäristöä määrittävät rakenteet, toimintakulttuurit ja 

säännöt. Erityishuomiota kiinnitetään oppilaitoksiin, erityisesti yläkouluun ja ammattiopistoihin. 

 

Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestöt ja heidän jäsenensä ovat yhdistykselle tärkeitä yleisen terveyden 

edistämisen ja syövän ehkäisyn toimintaympäristöjä. Yhteistyötä tehdään muiden kansalaisjärjestöjen – 

erityisesti Yksi elämä -hankkeen ja Järjestöjen Nikotiiniton Suomi (JäNiS) -verkoston kanssa niin 

valtakunnallisesti kuin alueellisestikin etsien synergioita ja välttäen päällekkäisyyksiä. Lisäksi 

huomioidaan muiden järjestöjen, kuten päihdejärjestöjen työ. Nuorten osalta yhteistyötä tehdään myös 

muun muassa urheilu- ja liikuntajärjestöjen kanssa. 

 

Yksi elämä -hanke. Suomen Syöpäyhdistys on mukana seitsemän kansanterveysjärjestön yhteisessä 

STEA-rahoitteisessa hankkeessa, jonka päämääränä on, että suomalaisten terveydentila kohenee 

suhteessa nykyisiin ennusteisiin tasa-arvoisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, terveydentilasta, 

asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta. Muut hankkeessa mukana olevat järjestöt ovat 

Aivoliitto ry, Filha ry, Hengitysliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry ja 

Suomen Sydänliitto ry. Hankkeen toimet kohdistuvat kansalaisiin, ammattilaisiin ja päättäjiin. Hanketta 

koordinoi Hengitysliitto. 

Yleinen terveyden edistäminen 

Yleinen terveyden edistäminen kohdistuu lapsiin sekä aikuisväestöön. Yleistä terveyden edistämistyötä 

tehdään laaja-alaisesti eri yhteistyötahojen kuten terveydenhuollon, oppilaitosten ja muiden järjestöjen 

kanssa.  

 
Aurinkoterveys. Vuonna 2020 terveellistä aurinkokäyttäytymistä edistävän vaikuttamisen kohteena ovat 

naiset ja miehet. Heille suunnataan kohderyhmäkohtaisesti erilaista viestintää. Lisäksi jatketaan 

päiväkoteihin suunnattuja ohjaustuokioita lasten itserasvauksen opettamiseen. Yhteistyötä jatketaan 

terveydenhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoiden kanssa ohjaustuokioiden kattavuuden lisäämiseksi. Vuoden 

2020 keväällä järjestetään yhteinen aurinkotiedotus yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja 

Säteilyturvakeskuksen kanssa. 

 

Alkoholi. Vuonna 2020 jatketaan naisten alkoholin käyttöön liittyvää työtä ja hyödynnetään vuonna 2019 

tehtyjä nainen ja alkoholi -selvityksiä. Alkoholi ja syöpä -teemaan liittyviä asiasisältöjä sisällytetään myös 

muihin terveyden edistämisen hankkeisiin.  

 

Aattelepaite.fi sivusto. Vuonna 2018 avattua miehille suunnattua sivustoa Aattelepaite.fi laajennetaan 

edelleen ajankohtaisilla miehiä puhuttelevilla teemoilla. Sivusto sisältää ravintoon, liikuntaan, 

painonhallintaan, alkoholiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin, aurinkoon ja seksiin liittyviä aiheita. Sivusto 

sisältää henkilöhaastatteluita ja huumoripainotteisia sekä tietoa lisääviä videoita. Kivessyövän 

lisääntymiseen pyritään vaikuttamaan nuorten miesten kivesten omatarkkailun lisäämisellä. 

Omatarkkailusta pyritään tekemään luonnollinen osa oman kehon ja siinä tapahtuvien muutosten 

tuntemista.  

 

Kasvisten käytön lisääminen. Riittävän runsaalla kasvisten käytöllä voidaan ehkäistä syöpää ja lisätä 

terveyttä ja hyvinvointia. Vuonna 2020 lisätään erilaisin toimin kasvisten käyttöä niissä kohderyhmissä, 

jossa se on vähäistä. Ruokavalinnoilla on myös yhä tärkeämpi rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

 

Ympäristöterveys. Syöpäjärjestöt ovat mukana vaikuttamassa ympäristöterveyteen ja 

ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. Vuonna 2020 nostetaan esiin tekijöitä, joiden avulla yksilö 

ja yhteiskunta voivat vähentää ympäristöön kohdistuvia haittoja. 
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Yhteistyö sairaaloiden ja perusterveydenhuollon kanssa. Vuonna 2020 Syöpäjärjestöt ovat edelleen 

mukana kehittämässä sairaaloiden kanssa Tupakatta leikkaukseen -mallia, edistämässä Savuttomien 

sairaaloiden toimintaa sekä tekemällä yhteistyötä neuvoloiden kanssa tupakoimattomuuden edistämiseksi 

raskaana olevien keskuudessa. Perusterveydenhuollon henkilökuntaa koulutetaan myös luomimuutosten 

tunnistamiseen. 

 

Koulutus. Koulutuksia järjestetään syövän ehkäisyn näkökulmasta ammattikorkeakouluihin ja 

yliopistoihin opiskelijoille sekä opettajille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä opettajien, opiskelijoiden ja 

muiden asiantuntijoiden tietoa syövän ehkäisystä. Koulutuksia järjestetään ammattikorkeakoulun 

opettajille, opiskelijoille sekä terveydenhuollossa toimiville asiantuntijoille. Jyväskylän yliopiston 

terveystiedon opettajaopiskelijoille järjestetään vuosittain koulutuspäivä tupakasta ja muista päihteistä 

yhteistyössä Ehyt ry:n kanssa. 

 

Yhteistyö. Vuonna 2020 jatketaan yleisessä terveyden edistämistyössä laaja-alaista yhteistyötä muiden 

järjestöjen kanssa. Sydänliiton, Hengitysliiton, Aivoliiton ja Diabetesliiton kanssa jatketaan yhteistyötä 

liikunnan lisäämiseksi ja Yksi elämä hankkeessa. 

 

Syöpäjärjestöt jatkavat yhteistyötä Savuton Helsinki -verkostossa. Vuonna 2019 aloitettiin yhteistyö 

HUSin Hyvä kierre -projektissa tupakka- ja nikotiinituotteiden vähentämiseksi. Syöpäjärjestöt on mukana 

Savuton Suomi verkostossa useissa eri ryhmissä. 

 

Monipuolista yhteistyötä tehdään myös eri ammattikorkeakoulujen kanssa. Opiskelijat tekevät erilaisia 

päättö- ja projektitöitä Syöpäjärjestöille ja vastaavasti järjestämme niin opiskelijoille kuin opettajillekin 

koulutusta syövän ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä. 

 

Terveyden edistämistyön vahvistaminen. Toimintavuoden 2018 aikana vahvistettiin jäsenyhdistyksissä 

tapahtuvaa terveyden edistämistyötä palkkaamalla Syöpäsäätiön tuella 2,5 terveyden edistämisen 

ammattilaista, joiden tehtävänä on laaja-alainen terveyden edistämistyö (tupakka- ja nikotiinittomuustyö, 

ravinto, liikunta, painonhallinta, aurinko- ja seksuaaliterveys). Lisäksi tehtäviin kuuluu syövän 

sairastaneiden henkilöiden keskuudessa tapahtuva työ, esimerkiksi Savuttomat sairaalat ja FICAN. 

Vuosina 2018–2020 toimintaa kokeillaan ensiksi alueilla, joissa arvioidaan olevan erityistä tarvetta laaja-

alaiselle terveyden edistämistyölle. Yksi terveyden edistämisen asiantuntija toimii Pohjois-Suomessa, 

yksi Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Saimaan alueilla ja yksi työntekijä (0,5 htv) Keski-Suomessa. 

Pilotoinnin jälkeen toiminta mallinnetaan ja arvioidaan, onko siitä tarkoituksenmukaista kehittää pysyvä 

osa jäsenjärjestötyön kokonaisuutta. Keskitetysti Suomen Syöpäyhdistyksestä tehtävän terveyden 

edistämistyön sekä alueellisen jäsenjärjestöjen kautta tehtävän terveyden edistämistyön 

yhteensovittaminen ja painopisteiden vuosittainen valinta on tulevaisuuden erityinen kehityskohde.  

Nuorten terveyden edistäminen 

Terveyden edistämisen pääpaino on nuorten elintavoissa sekä erityisesti tupakkatuotteiden käytön 

aloittamisen ehkäisyssä sekä lopettamisen tukemisessa. Työssä painotetaan mahdollisuuksien mukaan 

kunkin riskitekijän osalta keskimääräistä suuremmassa riskissä olevia nuorisoryhmiä. 

Nuorten nikotiinituotteiden käytön vähentämisohjelma  

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämisessä keskeisintä on, etteivät lapset ja nuoret aloita 

niiden käyttöä. STEAn tupakkarahoitusta saavien järjestöjen koordinaatiota vahvistettiin vuonna 2016 

perustamalla Järjestöjen nikotiiniton Suomi (Jänis) -verkosto, jota koordinoi jatkossa Suomen ASH. 

Suomen Syöpäyhdistys jatkaa nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähenemiseen tähtäävää 

STEAn rahoittamaa Nuorten tupakoinnin vähentämisohjelmaa (NuoTup). Yhteistyökumppaneina 

tupakkatyössämme ovat Jänis-verkoston Hengitysliitto ry, Suomen Sydänliitto ry, EHYT ry, Filha ry ja 

Suomen ASH ry sekä Olympiakomitea, STM ja THL. Yhteistyötä tehdään myös alueellisten 

syöpäyhdistysten kanssa sekä muun muassa Savuton Suomi - ja Savuton kunta -verkostojen, 



9 

 

Tarttumattomat sairaudet - ja Yksi elämä -verkoston kanssa. Suomen Syöpäyhdistyksen toiminta 

painottuu erityisesti alle 18-vuotiaisiin nuoriin.  

Vuonna 2020 jatkamme suoraan nuorille suunnattua viestintää tupakka- ja 

nikotiinituotteista Fressis-palvelun kautta sekä hyödyntäen vuonna 2019 avattua uusittua Röökikroppa-

palvelua, joka kertoo savukkeiden ja nuuskan käytön haitoista elimistössä. Nuorille suunnattua tietoa ja 

tukea tarjotaan myös Kysy asiantuntijalta -palstan ja Nikotiiniton-chatin avulla. Nuorille suunnatussa 

toiminnassa nuorten osallisuutta toteutetaan vahvasti toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja 

arvioinnissa. 

Oppilaitoksille, nuorisotyöhön ja vanhemmille suunnattua, vuonna 2018 avattua Nikedu-

sivustoa kehitetään edelleen ja sen markkinointia eri kohderyhmille jatketaan. Lisäksi kehitämme sivuston 

kautta jatkuvan viestinnän mallia nuorten kanssa toimiville lähiaikuisille. NikEdu-sivusto sisältää malleja 

ja työkaluja nuorten kanssa toimiville aikuisille. Työkaluissa hyödynnetään myös Fressiksen ja 

Röökikropan sisältöjä ja kannustetaan aikuisia ohjaamaan nuoret näiden pariin.  

Nikotiiniton amis (Namis) -projekti aloitettiin vuonna 2018 Kuopiossa Savon 

ammattiopiston kanssa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja Kuopion 

kaupungin ehkäisevän päihdetyön kanssa. Projekti päättyy vuonna 2020 juurruttamisvaiheella. Namis-

projektista ja vuonna 2019 julkaistusta ammatillisten oppilaitosten nikotiinittomuuskäytäntöjä 

selvittäneestä Savupilvi portin yllä -tutkimuksesta nousseita työkalujen ja toimintamallien tarpeita 

täytetään kehittämällä työkaluja ammatillisten oppilaitosten käyttöön. 

Nikotiiniton nuorisotyö -kehittämiskoulutusta jatketaan nuorisotyöntekijöille ja se pyritään 

liittämään osaksi nuorisotyön Vahvistamo-toimintaa. Koulutusprosessissa vahvistetaan kunnan 

nuorisotyöntekijöiden tietotaitoa nikotiinituotteista, puheeksi ottamisesta ja nikotiinittomuutta tukevien 

käytäntöjen luomisesta ja nikotiinittoman ympäristön tukemisessa.  

Hankkeessa jatketaan yhteistyötä Suomen Olympiakomitean kanssa nuuskan käytön 

ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi urheilun toimintaympäristössä. Olympiakomitean työ painottuu 

erityisesti urheiluakatemioiden yläkouluihin. Lisäksi yhteistyössä kehitetään lajiliitoille ja seuroille 

yhtenäisiä työkaluja ja malleja nuuskattomuuden edistämiseksi.  

Suomen Syöpäyhdistys seuraa uuden tupakkalain toimeenpanoa erityisesti sen osalta, miten 

nuoria suojellaan tupakka- ja muilta nikotiinituotteilta. 

Fressis – nuorten terveystietotaidon vahvistaminen digitaalisesti  

Vuosi 2020 on kolmivuotisen Fressis-projektin viimeinen hankevuosi. Projektin tavoitteena on vahvistaa 

nuorten terveystajua ja -taitoja suhteessa ravitsemukseen, liikuntaan, arkirytmiin, alkoholiin, 

mielenterveyteen, aurinko- ja seksuaaliterveyteen. Hanke tukee Fressis-palvelun kautta suoraan nuorille 

tehtävää viestintää laajentamalla Fressiksen aihepiirit syövän kannalta keskeisiin terveellisiin elintapoihin 

ja arjenhallintaan tupakka- ja nikotiinituoteaiheiden lisäksi. Monipuoliset terveyden edistämiseen liittyvät 

aihepiirit tarjoavat nuorille kattavan tietopaketin laajasti terveysteemoista samasta paikasta. Vuoden 2020 

jälkeen projekti pyritään vakiinnuttamaan pysyväksi osaksi Syöpäjärjestöjen nuorten terveyden 

edistämisen toimintaa.  

Eri aihealueissa vahvistetaan nuorille suunnatun tiedon ja palveluiden monipuolisuutta ja 

saavutettavuutta. Nuoret osallistuvat hankkeessa terveysaiheiden suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin. Fressis tekee laajasti yhteistyötä eri kansanterveysjärjestöjen ja nuorten kanssa toimivien 

tahojen kanssa.  

 

Nuorten kondomin käytön edistäminen Kesäkumi-kampanjassa. Jatketaan osallistumista Kesäkumi-

kampanjaan, jossa Suomen Syöpäyhdistyksen vastuualueena on yhdessä Väestöliiton ja SPR:n kanssa 

kampanjamateriaalin lääketieteellinen sisältö. Fressis-palvelua käytetään Kesäkumi-kampanjan 

levityksessä ja Fressis tarjoaa kampanjalle lisäsisältöä kuten Naimamaisteri-testin digitaalisessa 

muodossa sekä erityisesti tietoa HPV:stä.  

 

Nuorten aurinkosuojautumisen vahvistaminen. Syöpäjärjestöt aloittaa yhdessä Säteilyturvakeskuksen, 

Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa kolmivuotisen projektin, jossa vahvistetaan nuorten 
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aurinkosuojautumista yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin. Hanke rahoitetaan terveyden edistämisen 

määrärahoista. 

 

Hyvä Päivä -toiminta. Suomen Syöpäyhdistys toteutti vuosina 2015–2018 ensimmäisen vaiheen Hyvä 

Päivä -hankkeesta, jossa vahvistetaan työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien (erityisesti alle 29-

vuotiaiden) nuorten terveyttä ja osallisuutta. Hyvien tulosten ja kokemusten perusteella hanke jatkuu 

vuonna 2020 uusilla alueilla ja painotuksilla. Mukaan Hyvä päivä -toiminnan toteuttamiseen otetaan uusia 

kuntia. Lisäksi tuetaan jo Hyvä Päivä -toimintaa toteuttavien kuntien ja muiden toimijoiden Hyvä Päivä -

prosesseja. Tavoitteena on vuoden 2020 aikana toteuttaa vähintään neljä Hyvä Päivä -ohjaajakoulutusta, 

joissa koulutetaan 60 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista. Tavoitteena on toteuttaa vähintään 50 

Hyvä Päivä -ryhmää vuonna 2020.  

 

Hyvä Päivä -mallia kehitetään edelleen. Kokemusasiantuntijapohjaista Hyvä Päivä -vertaisohjaajamallia 

jatketaan. Lisäksi Hyvä Päivä -mallia viedään maahanmuuttajataustaisille työn ja koulutuksen 

ulkopuolella oleville nuorille ja heitä ohjaaville työntekijöille yhteistyössä Vantaan kaupungin 

osaamiskeskuksen kanssa. Hyvä Päivä -ohjaajasivustoa kehitetään edelleen. Mallin valtakunnallisessa 

juurruttamisessa tehdään yhteistyötä OKM:n, TEM:n, STM:n ja valtakunnallisten hankkeiden (mm. 

Kohtaamo) kanssa. Lisäksi panostetaan vahvaan Hyvä Päivä -toiminnan viestinnälliseen näkyvyyteen 

yhteistyössä hankekumppanien kanssa.  

Syöpäjärjestöjen terveyspalvelut 

Syöpäjärjestöjen palvelutoiminnan on mukauduttava nopeasti ja joustavasti asiakkaiden muuttuviin 

tarpeisiin sekä terveyspalveluiden palvelurakenteiden muutoksiin. Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen 

jäsenjärjestöjen tärkeitä palvelukokonaisuuksia ovat neuvontapalvelut, kuntoutumisen tuen palvelut sekä 

vertaistukeen liittyvät palvelut. Lisäksi vapaaehtoisilla on keskeinen rooli vertaistukihenkilöinä ja muina 

tukihenkilöinä. Erityisenä kehittämiskohteena toimintavuoden 2020 aikana on läheisten tuen 

vahvistaminen Syöpäjärjestöjen strategian mukaisesti. 

Neuvontapalvelut 

Yleistä. Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut koostuvat valtakunnallisesta neuvontapalvelusta ja 

jäsenyhdistysten tarjoamista neuvontapalveluista. Syöpäsäätiö tukee taloudellisesti jäsenyhdistysten 

neuvontapalveluiden sekä valtakunnallisen neuvontapalvelun toimintaa. Syöpäjärjestöissä neuvontaa 

antavat aina terveydenhuollon ammattilaiset. Neuvontapalvelut ovat käyttäjilleen maksuttomia lähes 

kaikissa yhdistyksissä. Syöpäjärjestöjen alueellisten jäsenyhdistysten neuvontapalveluiden toiminta 

yhdessä valtakunnallisen neuvontapalvelun kanssa kattaa neuvonnan koko Suomessa. Myös osa 

valtakunnallisista potilasjärjestöistä antaa neuvontaa.  

 

Neuvonnan tarkoitus. Syöpäjärjestöjen neuvontatoiminnan tavoitteena on antaa tietoa ja 

psykososiaalista tukea syöpäpotilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille. Neuvonnan 

tarkoitus on tarjota tietoa yleisellä tasolla mm. syövän varhaisesta toteamisesta, sairauden oireista ja niiden 

tunnistamisesta, syövän hoidoista, sairaudesta toipumisesta ja kuntoutuksesta, sekä palliatiivisesta ja 

saattohoidosta.  

Terveydenedistämistyön ja syövän ehkäisyn kohderyhmänä on koko väestö ja työtä tehdään 

yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Tärkeää on jakaa tietoa terveyden edistämisestä ja syövän 

ehkäisystä kaikille asiasta kiinnostuneille, syövän sairastaneille sekä perimänsä takia lisääntyneessä 

syöpäriskissä oleville.  

Lisäksi neuvonnan tavoitteena on antaa tietoa syöpäpotilaiden toimeentuloon ja etuuksiin 

liittyvissä kysymyksissä sekä tukea potilaiden syöpäkipujen hoitoa. Neuvontaa saa, asiakkaan niin 

halutessa, myös nimettömästi. 

 

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

tai reaaliaikaisessa verkkokeskustelussa. Reaaliaikainen Chat-verkkopalvelu tarjoaa neuvontapalvelun 

aukioloaikana mahdollisuuden keskustella verkossa ja saada välittömästi vastauksen kysymyksiinsä. 
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Neuvontapalvelun ollessa kiinni Chat tarjoaa mahdollisuuden lähettää sähköpostia myös Chatin kautta. 

Sähköposteihin vastataan neuvontapalvelun aukioloaikana. Henkilökohtaiset tapaamiset 

neuvontahoitajien kanssa korostuvat alueellisten syöpäyhdistysten toiminnassa sekä 

periytyvyysneuvonnassa, kun taas puhelimitse ja verkossa toteutettu neuvonta on keskeisin toimintamuoto 

valtakunnallisessa neuvontapalvelussa ja potilasjärjestöjen neuvonnassa.  

 

Valtakunnallinen neuvontapalvelu. Valtakunnallisessa neuvontapalvelussa neuvontaa toteutetaan sekä 

puhelimitse että verkossa. Neuvontaa saa molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englannin kiellä. Viime 

vuosien aikana erityisesti verkossa tapahtuva neuvonta (sähköpostineuvonta ja reaaliaikainen 

verkkokeskustelu) on lisääntynyt. Valtakunnallisen neuvontapalvelun aukioloajat ovat maanantaisin ja 

torstaisin klo 10–18 ja muina arkipäivinä klo 10–15. Tarvittaessa aukioloaikoja lisätään. Toimintavuoden 

aikana tavoitteena on kohdata verkossa ja puhelimitse vähintään 6000 asiakasta.  

Syöpäsairauden hoitoon ja kuntoutukseen liittyvän neuvonnan yhteydessä myös 

toimeentuloasiat ovat valtaosalla soittajista huolen aiheena. Taloudellisiin vaikeuksiin ajautuvien 

syöpäpotilaiden määrä näyttäisi kasvavan vuosi vuodelta. Vuonna 2013 käynnistetty syöpäpotilaiden 

etuihin ja taloudelliseen neuvontaan keskittyvä palvelu Etuusneuvontapuhelin on osa valtakunnallista 

neuvontapalvelua ja palvelee näin ollen koko Suomea. Yhteydenotoissa etuusneuvontapuhelimeen 

soittajat kaipaavat tietoa potilaan oikeuksista, sairausvakuutuksista, toimeentulosta, sosiaali- ja 

vammaispalveluista, työsuhteeseen ja muista sosiaaliturvaan liittyvistä asioista sekä Syöpäjärjestöjen 

antamista palveluista. Toimeentulon lisäksi yhden puhelun aikana saatetaan käydä lävitse monta edellä 

mainittua aihetta. Taloudellisen neuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta kääntymään oikean tahon 

puoleen ratkaisujen löytämiseksi, kun syöpä on muuttanut taloudellista tilannetta. Etuusneuvontapuhelin 

on auki kerran viikossa ja palvelun toteuttaa Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry, jossa neuvontapuhelimeen 

vastaavat sosiaalietuuksiin perehtyneet asiantuntijat.  

Osana valtakunnallista neuvontapalvelua on vuoden 2015 alusta lähtien toiminut 

Syöpäkipulinja. Palvelun toteuttaa HUSin Kipuklinikka yhteistyössä valtakunnallisen neuvontapalvelun 

kanssa. Syöpäkipulinjalla vastaavat kivun hoitoon perehtyneet erikoissairaanhoitajat ja lääkärit potilaiden, 

omaisten ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden syöpäkivunhoitoon liittyviin kysymyksiin arkisin klo 

9–12. Sekä Etuusneuvonnan että Syöpäkipulinjan kehittämistä jatketaan ja markkinointia tehostetaan 

edelleen, jotta palvelut tavoittavat syöpäpotilaat.  

Edellä kuvattujen toimintamuotojen lisäksi valtakunnallisen neuvontapalvelun henkilöstö 

osallistuu sellaisiin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, jotka parantavat neuvonta- ja tukipalveluiden 

sisältöä ja laatua.  

 

Periytyvyysneuvonta. Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajat ovat vuodesta 1995 lähtien antaneet 

periytyvyysneuvontaa. Toimintaa ohjaa perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, joka vastaa 

periytyvyysneuvonnasta sekä aihepiiriin liittyvästä terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta 

Syöpäjärjestöissä. Neuvonnan tavoitteena on antaa tietoa syövän perinnöllisyydestä, riskistä sairastua 

syöpään ja toimenpiteistä, joilla vähentää syöpään sairastumisen riskiä. Periytyvyysneuvonnan tarve on 

viime vuosien aikana kasvanut ja periytyvyysneuvontaan hakeutuvien asiakkaiden määrä lisääntynyt. 

Geenitutkimusten ja yksilöllisen lääketieteen kehittymisen myötä sekä ihmisten tietoisuuden lisääntyessä 

tämän tarpeen arvioidaan kasvavan myös lähivuosien aikana. Toimintavuoden aikana selvitetään, miten 

Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvonta täydentää ja tukee parhaalla mahdollisella tavalla perusteilla 

olevan Kansallisen Genomikeskuksen toimintaa sekä julkisen terveydenhuollon palveluita.  

Viime vuosien aikana periytyvyysneuvontaa on kehitetty, yhtenäistetty ja 

neuvontahoitajien periytyvyyteen liittyvää koulutusta tehostettu. Toimintavuoden 2020 aikana 

periytyvyysneuvontaa jatketaan entisen kaltaisena. Neuvontahoitajille järjestetään periytyvyysneuvonnan 

verkko- ja lähikoulutusta. Esite- ja verkkomateriaalia uusitaan tarpeen mukaan. Terveille BRCA-

geenivirheen kantajille tehdään opas, jossa kerrotaan riskistä sairastua syöpään ja toimenpiteistä, joilla 

riskiä voidaan vähentää.  

 

Toiminnan painopisteet vuonna 2020. Toimintavuoden 2020 aikana neuvontapalveluiden 

yhdenmukaistaminen Syöpäjärjestöissä jatkuu. Kehitetään yhteisiä toimintatapoja, varmistetaan 

osaamista ja kehitetään erityisesti digitaalisia neuvontapalveluita vastaamaan potilaiden muuttuneisiin 
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tarpeisiin. Neuvontapalveluiden markkinointia on tarpeen tehostaa edelleen ja toimintavuoden aikana 

keskitytään erityisesti verkkomarkkinointiin. Neuvontapalveluiden tilastointia yhdenmukaistetaan. 

 

Koulutus. Suomen Syöpäyhdistys jatkaa yhteistyötään Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja julkaisuyritys 

Fioca Oy:n kanssa. Suomen Syöpäyhdistys on toteuttanut yhdessä Fioca Oy:n kanssa vuosina 2014–2019 

sairaanhoitajille tarkoitetun syöpäseminaarin.  

Ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu edellisten vuosien tapaan. 

Ammattikorkeakouluissa käydään luennoimassa Syöpäjärjestöjen toiminnasta sekä suomenkielisille että 

kansainvälisille sairaanhoitajaryhmille.  

Suomen Mielenterveysseuran toteuttaman Osaava vanhemmuushanke 2018-2020, johon 

kuuluu Toimiva Lapsi & perhe ja Lapset puheeksi -keskustelu -menetelmä, jalkauttamista 

syöpäyhdistyksissä jatketaan vuonna 2020. Syöpäjärjestöt osallistuvat hankkeen kehittämistyöryhmään. 

Kuntoutumisen tuki 

Yleistä. Syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen suunnattua kuntouttavaa toimintaa toteuttavat 

Kansaneläkelaitos, Syöpäjärjestöt sekä osa sairaaloista. Tietoa ja psykososiaalista tukea tarjoava 

sopeutumisvalmennustoiminta on yksi tärkeimmistä kuntoutuksen tuen muodoista syöpään sairastuneille 

ja heidän läheisilleen. Suomen Syöpäyhdistys koordinoi valtakunnallisesti STEAn tuella toteutettavaa 

sopeutumisvalmennustoimintaa. Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestöt toteuttavat kuntouttavaa ja 

kuntoutumista edistävää toimintaa STEAn ja Kelan rahoituksella sekä osin tai kokonaan omalla 

rahoituksellaan. Syöpäjärjestöjen toteuttama sopeutumisvalmennustoiminta täydentää julkisia 

kuntoutuspalveluita ja toiminta suunnitellaan siten, ettei siinä ole päällekkäisyyttä Kelan kurssipalvelujen 

kanssa. 

 
Sopeutumisvalmennuksen tarkoitus. Sopeutumisvalmennustoiminnan tarkoituksena on tukea 

sairastuneen ja hänen läheistensä fyysistä ja psykososiaalista toipumista ja hyvinvointia kunkin 

yksilöllisessä elämäntilanteessa sekä antaa tietoa syöpäsairaudesta, hoidoista ja kuntoutumisesta. 

Tavoitteena on edistää ja tukea sairastuneen ja tämän läheisten elämänlaatua, toiminta- ja työkykyä. 

Sopeutumisvalmennuskursseilla käsitellään voimavaroja, selviytymiskeinoja ja uuteen 

elämäntilanteeseen sopeutumista sekä tuetaan osallistujia rakentamaan mielekästä ja hyvää arkea 

sairaudesta huolimatta. Kurssien erityinen anti on osallistujien jakama ja saama vertaistuki. 

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista toimintaa, joka toteutuu 

terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamana.  

  
Kurssitoiminta Sopeutumisvalmennustoimintaa ohjaa Syöpäjärjestöjen sopeutumisvalmennustoiminnan 

käsikirjaan kootut sopeutumisvalmennustoiminnan kriteerit, laatumääritelmät, yleiset tavoitteet ja 

toimintaa ohjaavat käytännöt sekä Syöpäjärjestöjen strategia 2015-2020. Sopeutumisvalmennustoimintaa 

toteutettaessa huomioidaan myös STEAn sopeutumisvalmennustoiminnan laatumääritelmät ja Kelan 

kuntoutusta koskevat ohjeet ja standardit. 
Syöpäjärjestöjen sopeutumisvalmennustoimintaa ja kuntoutumisen tukea käytännössä 

ohjaa kuntoutuksen ohjausryhmä, joka koostuu sekä Suomen Syöpäyhdistyksen että sen jäsenjärjestöjen 

asiantuntijoista. Ohjausryhmän tehtävinä ovat kuntoutustoiminnan linjauksien ja ohjeiden laatiminen, 

toimintaa ohjaavien päätösten tekeminen, kehittämistyö sekä toteutettavan kurssivalikoiman 

muodostaminen. Kurssivalikoima muodostetaan maantieteellisesti kattavaksi, tasa-arvoiseksi ja 

oikeudenmukaiseksi, kohderyhmien tarpeet ja uudet kuntoutusmuodot huomioiden.  
Vuoden 2020 aikana järjestetään 50-60 sopeutumisvalmennuskurssia syöpään 

sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tavoitteena on, että kurssitoimintaan osallistuu 700-800 

kuntoutumisen tuen tarpeessa olevaa sairastunutta tai heidän läheistään. Kurssit toteutuvat joko 

avomuotoisesti, kuntoutuskeskuksissa, etänä verkossa tai näiden yhdistelminä. Noin puolet kursseista 

toteutetaan avomuotoisesti. Osa kursseista järjestetään yhteistyössä muiden järjestöjen ja ulkopuolisten 

asiantuntijoiden kanssa. 
Kurssit ovat pääosin teemallisia ja toiminnallisia kursseja, joissa osallistujia tuetaan 

aktiiviseen toimijuuteen oman kuntoutumisensa edistämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi 
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järjestetään syöpäspesifejä kursseja, jotka painottuvat tiedolliseen tukeen. Kohderyhmissä huomioidaan 

yksilö-, pari- ja perhekurssit ja näiden kohderyhmien erityistarpeet. Kursseissa keskeistä on 

tavoitteellisuus, toiminnallisuus ja vertaistuen mahdollistaminen. Tavoitteiden perusteella valitaan 

työskentelymenetelmiä, joita voidaan käyttää joko yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Menetelmät painottuvat 

voimavara-, asiakas- sekä ratkaisukeskeisyyteen. Kursseilla käsitellään sairastumisen vaikutuksia omaan 

ja läheisten hyvinvointiin, arkeen, voimavaroihin ja työelämään sekä sosiaalisiin suhteisiin. Lähes 

jokaiselle kurssille osallistuu Syöpäjärjestöjen kouluttamia vertaistukihenkilöitä ja osalle kursseista myös 

koulutettuja kuntoutustukihenkilöitä.  

  
Kehittämistyö. Kuntoutumisen tukea kehitetään aktiivisesti Syöpäjärjestön sisäisenä toimintana ja 

tiiviissä yhteistyössä syöpäkuntoutusta pääasiallisesti rahoittavien tahojen (Kela ja STEA) kanssa, 

kuntoutustoiminnan asiantuntijaverkostojen tukemana sekä yhteistyössä muiden kuntouttavaa toimintaa 

tarjoavien ja kehittävien organisaatioiden kanssa.  
Syöpäjärjestöjen sisäistä yhteistyötä tiivistetään ja keskusjärjestön kuntoutustiimi kehittää 

jäsenjärjestöille tarjoamaansa tukea vuonna 2019 toteutetun kyselyn perusteella. Yleisesti toimintavuoden 

2020 kehittämistyössä painottuu asiakkaiden tarpeet ja toiveet, etämuotoiset palvelut sekä arvioinnin 

digitalisoiminen sekä yleinen syöpäkuntoutuksen toteutumiseen vaikuttaminen. Kehittämistyön ohella 

vakiinnutetaan edellisvuosina kehitettyjä hyväksi havaittuja toimintatapoja, kurssisisältöjä ja –muotoja. 
Toimintavuoden 2020 aikana kuntoutumisen tuen olemassa olevia toimintamuotoja 

tarkastellaan ja päivitetään, sekä uusia kehitetään perustuen vuonna 2019 alkaneeseen 

asiakasprofilointiprojektiin. Asiakasprofilointiprojektin tarkoituksena on kuvata kuntoutumisen tuen 

palveluiden kohderyhmiä sekä heidän tarpeitaan ja toiveitaan, ja näiden tietojen perusteella kehittää 

palveluita. Asiakasprofilointiin perustuva toimintamallien kehittämistyö ja uusien palveluiden 

konseptointi tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen, asiakasprofiloinnin tuottavan palveluntarjoajan sekä 

kehittäjävapaaehtoisten kanssa.  
Etämuotoista sopeutumisvalmennustoimintaa jatkokehitetään ja verkkokurssit pyritään 

vakiinnuttamaan osaksi kurssitarjontaa. Jäsenjärjestöt järjestävät toimintavuoden aikana useampia 

verkkokursseja kokeillen uusia verkkoalustoja, joista esimerkkinä Mielenterveysseuran Tukinet –palvelu. 

Lisäksi Invalidiliiton koordinoima etäsopehanke jatkuu. Sen myötä Syöpäjärjestöt saavat edelleen 

kehittämis- ja toteuttamiskokemusta verkkomuotoisen kuntoutuksen järjestämisestä järjestöyhteistyönä. 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tutkia järjestöjen toteuttamaa etäkuntoutusta sekä mallintaa 

verkkokursseja, jotka soveltuvat eri sairausryhmille yli järjestö- ja sairausrajojen.  
Toimintavuoden aikana jatketaan sopeutumisvalmennustoiminnan arvioinnin 

kehittämistyötä. Sillä pyritään esiintuomaan toiminnan vaikutuksia ja muutosta asiakkaan näkökulmasta. 

Kehittämistyön painopisteenä on osallistujien henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen tukeminen, 

kuvaaminen ja toteutumisen seuraaminen. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen ja niiden 

kuvaamisen sekä seuraamisen arvioinnissa otetaan vuonna 2020 asteittain käyttöön digitaalinen 

LivingSkills-työväline. LivingSkills on digitaalinen itsearviointi- ja motivointityökalu, jonka avulla 

pystytään arvioimaan ja kuvaamaan kuntoutuskursseille osallistujien henkilökohtaista muutosta sekä 

henkilökohtaisen tavoitteen toteutumista kurssien aikana sekä kurssien päättymisen jälkeen osallistujien 

arjessa. Kursseilla osallistujien tavoitteiden asettamisen tueksi tehtyä työtä jatketaan myös 

Kuntoutussäätiön kehittämän toiminnallisen ja ryhmämuotoisen Spiral-pelin edelleen jatkuvalla 

kehittämistyöllä.  
Sopeutumisvalmennustoiminnan tunnettavuutta pyritään kasvattamaan tiiviillä ja 

suunnitelmallisella markkinoinnilla, jota toteutetaan Suomen Syöpäyhdistyksen viestintäosaston ja 

jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä. Aktiivista sisällöntuotantoa Syöpä-lehteen, sosiaaliseen mediaan 

sekä muihin julkaisualustoihin Syöpäjärjestöjen kuntoutuspalveluista jatketaan. 

 
Vaikuttamistyö. Toimintavuoden aikana jatketaan vaikuttamistyötä syöpäkuntoutuksen saattamiseksi 

kiinteäksi osaksi potilaan hoitopolkua heti diagnoosista lähtien sekä pyritään vaikuttamaan 

kuntoutuspalveluiden riittävään saatavuuteen ja alueelliseen tasa-arvoisuuteen maassamme yhteistyössä 

alueellisten syöpäkeskusten eli FICANien kanssa. Vaikuttamistyöhön on saatu erillistukea Syöpäsäätiöltä. 

Tuella pyritään valmistelemaan toimenpidesuunnitelma vuosille 2020-2025 syöpään sairastuneiden 



14 

 

kuntoutumisen tuen kehittämisestä yhteistyössä alueellisten syöpäkeskusten eli FICANien kanssa. 

Suunnitelmaa tullaan hyödyntämään myös osana Syöpäjärjestöjen tulevaa strategian valmistelua. 

Syöpäjärjestöt edistää ja seuraa keväällä 2014 valmistuneen THL:n kansallisen 

syöpäsuunnitelman toisen osan syöpäkuntoutukseen kohdistuvien suositusten toteutumista sekä EU-

rahoitteisen CANCON-hankkeen syöpäkuntoutusta koskevien suositusten toimeenpanoa. Näiden 

molempien strategioiden tavoitteena on turvata potilaille mahdollisimman varhainen ja yksilölliset tarpeet 

huomioiva kuntoutumisen tuki. Lisäksi pyritään vaikuttamaan siihen, että jokaiselle syöpäpotilaalle 

laaditaan yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma. 

 
Kuntoutusseminaari. Kuntoutustoimintaan osallistuville Syöpäjärjestöjen henkilökunnalle ja muille 

syöpäkuntoutuksen parissa työskenteleville ammattilaisille järjestetään vuosittainen kuntoutusseminaari. 

Seminaarin tavoitteena on jakaa hyviä kuntoutuskäytäntöjä, lisätä tietoisuutta Syöpäjärjestöjen 

toteuttamasta sopeutumisvalmennustoiminnasta ja saattaa yhteen syöpäkuntoutuksen parissa 

työskenteleviä ammattilaisia. Kuntoutusseminaari toteutetaan yhteistyössä kuntoutusta toteuttavien ja 

kehittävien eri tahojen kanssa. Vuonna 2020 kuntoutusseminaari keskittyy Syöpäjärjestöjen sisäiseen 

koulutukseen.  

Vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta 

Yleistä. Vertaistuen ja tukihenkilöiden tarve kasvaa samaan aikaan kun syöpäpotilaiden määrä kasvaa. 

Myös tuen tarpeet ja toteuttamisen muodot muuttuvat hoitojen kehittyessä ja tiivistyessä yhä lyhyempiin 

hoitojaksoihin. Perinteisen vertaistukitoiminnan rinnalla lisääntyvät erilaiset kohtaamiset sähköisten 

palvelujen kautta. Lisäksi potilaiden ja läheisten kokemusten hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä 

lisääntyy ja yhä useampaa ihmistä kiinnostaa tukihenkilötoiminnan lisäksi myös muunlainen 

vapaaehtoistoiminta Syöpäjärjestöissä.  
Syöpäjärjestössä on lähdetty vastaamaan näihin muutoksiin systemaattisella 

vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöllä. Vapaaehtoistoiminta jaetaan karkeasti kahteen kategoriaan: ns. 

vaativampi ja kevyempi vapaaehtoistoiminta. Vaativampaan vapaaehtoistoimintaan kuuluvat 

vertaistukihenkilöt, saattohoidon tukihenkilöt ja kokemustoimijat. Tehtäviin kuuluvat valintaprosessi, 

pidempikestoinen koulutus sekä toiminnanohjaus. Kevyempään vapaaehtoistoimintaan kuuluvat 

monenlaiset välillisesti syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tukevat tehtävät ja esimerkiksi pop up 

-tyyppiset tempaukset. Esimerkkinä kevyemmästä vapaaehtoistehtävästä on vuonna 2019 aloitettu 

kehittäjävapaaehtoistoiminta. Heitä käytetään 2020 erityisesti kuntoutusta tukevien palvelujen 

kehittämiseen. Kaikkiin vapaaehtoistehtäviin järjestetään tehtävänmukainen lyhyt koulutus tai 

perehdytys. 

  
Tukihenkilötoiminta Syöpäjärjestöissä. Tukihenkilötoimintaa ohjaa Tukihenkilötoiminnan käsikirja, 

johon on koottu toiminnan periaatteet, koulutusmalli, kuvaukset tukihenkilötoiminnasta käytännössä ja 

toiminnassa käytettävät lomakkeet.  Kaikki Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestöt järjestävät alueillaan 

tukihenkilötoimintaa kunkin yhdistyksen mahdollisuuksien ja alueellisten tarpeiden mukaisesti. Suomen 

Syöpäyhdistys vastaa tukihenkilötoiminnan ja -koulutusmallin kehittämisestä ja päivittämisestä sekä 

koulutuksien toteuttamisen tuesta. Tukihenkilökoulutusmalli on kolmiportainen koulutuskokonaisuus, 

joka koostuu saattohoidon ja vertaistukihenkilöiden peruskoulutuksesta, tukihenkilöiden 

jatkokoulutuksesta vertaistukiryhmän ohjaajaksi ja kuntoutustukihenkilöiden yksilöllisestä koulutuksesta. 

Jäsenjärjestöistä tulleiden toiveiden mukaisesti 2020 tuotetaan uusia koulutussisältöjä ja –materiaalia 

perus- ja täydennyskoulutuksiin. Suomen Syöpäyhdistys huolehtii jäsenjärjestöjen tukihenkilöiden 

kouluttajien koulutuksesta. Uusien tukihenkilöiden, etenkin saattohoidon tukihenkilöiden peruskoulutusta 

ja aikaisemmin koulutettujen tukihenkilöiden täydennyskoulutusta jatketaan toimintavuoden 2020 aikana 

hyödyntäen 2019 päivitettyjä koulutusmateriaaleja. 

  
Tukihenkilötoiminnan kehittämistyö. Vuoden 2020 aikana jatketaan saattohoidon tukihenkilöiden 

koulutuksen ja toiminnan vakiinnuttamista eri puolille Suomea. Sairaalavapaaehtoistoimintaa, jossa 

toimii sekä vertaistukihenkilöitä ja saattohoidon tukihenkilöitä sekä muita vapaaehtoisia, kehitetään 

yhteistyössä Valtakunnallisen sairaalavapaaehtoistyöryhmän ja OLKA-verkoston kanssa. Jäsenjärjestöjä 
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tuetaan luomaan kontakteja alueittensa sairaaloihin ja paikalliseen OLKA-hankkeeseen.  
Tukihenkilötoiminnan markkinointia ja viestintää toteutetaan 2020 niin, että se tavoittaisi 

mahdollisimman monen tukea tarvitsevan ja tukihenkilöksi itse haluavan henkilön. Someviestintää 

pyritään lisäämään myös suuren yleisön tietoisuuden lisäämiseksi. 
Vuoden 2020 aikana jatketaan verkkopohjaista vapaaehtoistoiminnan ja 

tukihenkilökoulutuksen ja -toiminnan kehittämistä. Verkkopohjaisen toiminnan avulla parannetaan 

mahdollisuutta löytää sopivaa vertaistukea, vertaisia, tietosisältöä ja tilanteen niin vaatiessa ammatillista 

apua. Toimintatavalla otetaan järjestöjen jo olemassa olevat terveyttä ja hyvinvointia edistävät tietoa, 

tukea ja apua tarjoavat palvelut tehokkaampaan käyttöön. 

  
Muun vapaaehtoistoiminnan kehittämistyö. Tukihenkilöt ja muut vapaaehtoiset ovat järjestön 

keskeinen voimavara. Jotta vapaaehtoistoiminta toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, sen on oltava 

hyvin organisoitua ja johdettua. Toiminnan kehittämiselle on tarvetta, jotta tavoitetaan tasapuolisesti 

mahdollisimman monta syöpään sairastunutta ja heidän läheistään eri puolella Suomea ja sairauden eri 

vaiheissa. Vapaaehtoisten avulla Syöpäjärjestöt tavoittaa huomattavasti suuremman määrän ihmisiä kuin 

mihin työntekijämme yksin pystyvät. 
Vapaaehtoistoiminnan systemaattista kehittämistyötä jatketaan jakamalla ja mallintamalla 

jäsenyhdistyksissä käytössä olevia hyvin toimivia käytänteitä. Jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan 

parissa työskenteleville tarjotaan kuukausittain yhteistyöfoorumi vapaaehtoistoiminnan etäaamukahvien 

muodossa sekä kerran vuodessa toteutettava valtakunnallinen Vapaaehtoistoiminnan seminaari. Vuonna 

2018 ja 2019 järjestettiin jäsenyhdistysten työntekijöille vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus. 

Johtamiskäytänteiden kehittämistä jatketaan 2020 käytännön tasolla keskittyen erityisesti mm. toimintaa 

palvelevien rakenteiden luomiseen. Syöpäjärjestöjen uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä Järkkäri otetiin 

käyttöön 2019, ja se toimii myös vapaaehtoistoiminnan koordinaatiotyökaluna. Ohjelmaa kehitetään 2020 

vastaamaan entistä paremmin vapaaehtoistoiminnan tarpeisiin. Vapaaehtoistoiminnassa keskitytään 2020 

myös alueilla toimivan osastotoiminnan kehittämiseen sekä yhtenäisten materiaalien tuottamiseen ja 

raportoinnin kehittämiseen. 
Syöpäjärjestöjen vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä jatkaa toimintaansa 2020. 

Kehittämisryhmä koostuu Pirkanmaan, Saimaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Lounais-Suomen 

Syöpäyhdistysten sekä Sylvan ja SSY:n edustajista.  

Syöpäpotilaiden läheisten tukeminen 

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

läheinen 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 hyvä jaksamisensa ja voimaantumisensa tukee myös sairastunutta, perhettä ja koko läheispiiriä. 
Läheisten tukeen liittyviä toimintamuotoja tarkastellaan ja toimintaa kehitetään 

Syöpäjärjestöjen strategisessa kärkihankkeessa ´Hyvä elämä syövästä huolimatta’. Läheisten tukeminen 

kattaa yksilö- ja kurssimuotoista toimintaa sekä materiaalin tuotantoa ja terveyden ammattihenkilöiden 

toiminnan tukemista. Lisäksi hankkeessa tehdään selvityksiä ja tutkitaan potilaan ja läheisen tuen tarpeita. 

Läheisen tukemista integroidaan entistä voimallisemmin myös Syöpäjärjestöjen vakiintuneisiin 

toimintamuotoihin eli neuvontapalveluihin, kuntoutukseen sekä vertaistukitoimintaan. Alla on kuvattu 

tarkemmin tämän kärkihankkeen tavoitteita sekä suunniteltuja toimintoja ja tuotoksia. 
  

Kehittämistyö. Toimintavuoden aikana läheisten tukea vahvistetaan tarjoamalla heille suunnattuja 

avomuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja, jotka on kehitetty yhteistyössä Suomen 

Mielenterveysseuran kanssa. Kurssien tavoitteita ja runkomallia tarkastellaan uudelleen ja kehitetään 

tarpeen mukaan. Kursseja kohdennetaan tarpeen mukaan esimerkiksi nuorten, aikuisten tai eläkeikäisten 

läheisille. Alueellisten syöpäyhdistysten ja Suomen Mielenterveysseuran kriisipisteiden henkilöstön 

koulutusta ryhmämallin toteuttamiseen ja materiaalin käyttöön jatketaan tarvittaessa. 

Potilas ja tämän läheiset tarvitsevat tukea kaikissa syöpäsairauden vaiheissa, mutta 

erityisesti syöpähoitopolun solmukohdissa, kuten syövän diagnoosivaiheessa, potilaan siirtyessä hoidosta 

seurantaan, syövän uusiuduttua tai potilaan siirtyessä palliatiiviseen hoitoon. Potilaan ja läheisen tuen 
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tarpeita tutkitaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteellisen ja kauppatieteellisen 

tiedekunnan sekä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Tulosten pohjalta luodaan läheisen tuen 

toimintamalli sekä tuotetaan tarpeellista materiaalia. Tarvetta on myös tuottaa materiaalia 

perusterveydenhuollossa jaettavaksi esim. potilaan odottaessa pääsyä jatkotutkimuksiin syöpäepäilyn 

vuoksi tai siirtyessä takaisin seurantaan perusterveydenhuoltoon. 

 

Syöpäsäätiön symposiumi. Suomen Syöpäyhdistys osallistuu Syöpäsäätiön perinteisen symposiumin 

suunnitteluun ja toteutukseen. Vuosittainen symposiumi kokoaa yhteen keskeiset suomalaiset 

asiantuntijat, jotka ovat erikoistuneet tietyn syöpätyypin tai syöpään liittyvän ongelman ehkäisyyn, 

diagnostiikkaan, hoitoon, seurantaan ja kuntoutukseen. Symposiumi tarjoaa heille mahdollisuuden 

keskustella ja jakaa hyviä hoitokäytäntöjä sekä laatia yhteisiä hoitosuosituksia. Symposiumin esitysten 

pohjalta valmistellaan Duodecim-lehden teemanumero. Vuonna 2020 symposiumin teemana ovat maksan 

ja haiman kasvaimet. 

Suomen Syöpärekisteri tiedon ja palvelujen tuottajana 

Yleisesittely 

Suomen Syöpäyhdistyksen oma tutkimuslaitos, Suomen Syöpärekisteri, keskittyy syöpätautien 

tilastolliseen ja epidemiologiseen väestötason tutkimukseen sekä kansallisten syöpäseulontojen 

suunnitteluun, kehittämiseen, ohjaamiseen ja arviointiin. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää 

terveydenhuollon valtakunnallisia syöpätauteihin ja syöpäseulontoihin liittyviä henkilörekistereitä, joita 

kutsutaan yhdessä syöpärekisteriksi. Syöpärekisterin toiminnasta on säädetty lailla ja ylläpito on THL:n 

tehtävä. THL on syöpärekisterin rekisterinpitäjänä antanut Suomen Syöpäyhdistykselle vastuun huolehtia 

rekisterin teknisestä ylläpidosta ja kohdentaa valtion talousarviossa olevan määrärahan 

valtionavustuksena Suomen Syöpäyhdistykselle. Syöpäsäätiö rahoittaa pääasiassa Suomen 

Syöpärekisterin tutkimustoimintaa ja toimintaympäristön ylläpidon. 

Rekisterin tekninen ylläpito 

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

resurssien suunnittelulle, tekevät mahdolliseksi tulevien vuosien luotettavien ennusteiden tekemisen ja 

tulosten seurannan. Rekisteri tuottaa myös syöpätautien 5-vuotisennusteet erityisvastuualueittain syövän 

hoitotulosten seurannan tueksi. Rekisterissä tehtävän tiedon koostamisen jälkeen henkilöllä todetut uudet 

syöpätapaukset voidaan erottaa aiemman syövän uusiutumista ja saman henkilön useat eri syövät kirjataan 

erillisiksi tapauksiksi kansainvälisten syöpärekisteröintiohjeiden mukaisesti.  

Tietojen keruu 

Syöpätietoja saadaan useista eri lähteistä ja useita kertoja sairauden eri vaiheissa. Syöpätautien rekisteriin 

kertyy tiedot noin 35 000 uudesta syöpätapauksesta ja noin 10 000 muusta kasvaimesta (esim. ihon 

basalioomat) vuodessa. Jokaista tapausta kohden rekisteriin tulee useita erillisiä ilmoituksia (vuosittain 

yhteensä noin 200 000 patologian ilmoitusta ja noin 15 000 kliinistä ilmoitusta sekä kuolintodistustiedot 

noin 22 000 henkilölle). Aiemmin todettuihin syöpiin tulee lisätietoa esimerkiksi hoitojen, sairauden 

uusiutumisen tai potilaan kuoleman takia. Kuolinsyytietojen perusteella rekisteriin ilmoitetaan noin 1 500 

täysin uutta syöpätapausta vuodessa. Syöpärekisterin tietoja täydennetään hoitoilmoitusjärjestelmän 

(HILMO) syöpä- ja esiastetiedoilla.  

Paperisesta ilmoittamisesta pyritään eroon vuoden 2020 aikana. Kliinisten 

syöpäilmoitusten määrä on laskenut edelleen, joten tiedonkeruun kehittämiseen panostetaan myös vuonna 

2020. Vuonna 2019 tehtyä tiivistä yhteistyötä erityisesti keskussairaaloiden kanssa uuden tietomallin 

käytön laajentamiseksi jatketaan edelleen. Tavoitteena on saada syöpätiedot kerättyä suoraan sairaaloiden 

järjestelmistä automaattisella tiedonsiirrolla ilman että lääkäreiden työtaakkaa lisätään. Apotti-

tietojärjestelmän sisältämä syöpätieto pyritään saamaan osaksi syöpäilmoitusten käsittelyä. Tiedonsiirron 

automatisointi saataneen toteutettua vuonna 2020.  

Sähköisen syöpäilmoituksen verkkopalvelua uudistettiin kesällä 2019. Palvelusta 

julkaistiin myös ruotsin- ja englanninkielinen versio ja ulkoasua sekä toiminnallisuutta parannettiin. 
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Palvelua kehitetään edelleen yhteistyössä käyttäjien kanssa. 

Raportointia ilmoitusten toimittajille parannetaan siten, että syöpäilmoitusten määrää ja 

laatua tilastoidaan. Osa syöpäilmoituksista on puutteellisia tai ne vaativat tarkennuksia. Näiden 

ilmoitusten täydennyskyselyiden toimintaprosessin suunnittelua edistetään vuonna 2020. 

Valtakunnallisiin, lakisääteisiin kohdunkaulan syövän seulontoihin kutsutaan Suomessa 

vuosittain yhteensä noin 260 000 30–60-vuotiasta naista ja rintasyövän seulontoihin 380 000 50–69-

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

Kutsu- ja tarkastustiedot rekisteröidään seulontatietokantoihin. Vuonna 2019 käynnistyneen 

suolistosyövän seulontaohjelman kutsu- ja tarkastustiedot toimitetaan uuden tietomallin mukaisena 

seulontarekisteriin toiminnan alusta lukien. Seulonta laajenee vuoden 2020 aikana uusiin kuntiin.  

Syöpäepäilyn saaneilta selvitetään jatkotutkimusten tiedot mahdollisten seulontasyöpien 

havaitsemiseksi. Kaikki em. tarkastusketjuun liittyvät tiedot saadaan seulontatoimijoilta. Seulontaan 

tulevan vuoden aikana kutsuttavien tiedot saadaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

väestötiedoista, kutsuun liitettävät nimi- ja osoitetiedot Väestörekisteristä ja muu kutsutieto seulonnan 

järjestäjiltä. Kaikki tiedot toimitetaan sähköisinä suojattua ja salattua verkkoyhteyttä käyttäen.  

Koodaus 

Syöpätietojen koostaminen tapausyhteenvedoiksi suoritetaan rekisterissä osittain automaattisesti ja 

osittain koulutettujen rekisteröintiassistenttien, rekisteröinnin asiantuntijoiden ja vastaavan lääkärin 

yhteistyönä. Automaattinen koodaus toimii hyvin ja luotettavasti, mutta tietosisältö jää vajaaksi 

(erityisesti tarkka lähtökohta elimen sisällä, levinneisyys) jos ns. kliininen ilmoitus puuttuu. 

Syöpärekisterin syöpätapausten käsittelysovelluksen jatkokehitystä tehdään luomalla työvälineitä 

ilmoitusten laaduntarkistukseen ja työjonojen hallintaan. Lisäksi saapuvien syöpäilmoitusten 

käsittelyprosessia jatkokehitetään ja automatisoidaan manuaalisen työn vähentämiseksi. Vuonna 2020 

rekisterin koodausta tekevien sisäistä koulutusta systematisoidaan.  

Vuositilastot 

Syöpärekisteri julkaisee vuosittain valtakunnalliset tilastot uusista syöpätapauksista, syöpäkuolemista 

sekä kohdunkaulasyövän että rintasyövän seulontojen kutsu- ja tarkastustiedoista ja niiden aikasarjoista.  

Keväällä 2020 tuotetaan vuoden 2018 syöpä- ja seulontatilastot. Tilastojen lisäksi rekisteri tarjoaa myös 

vuosiraportit, joissa tilastotietoa tarjotaan jalostetummassa muodossa. Myös seulonnoista tuotetaan niihin 

liittyviä ilmiöitä laajemmin kartoittavat vuosikatsaukset. 

Tilastosovelluksia (syöpätilastosovellus, rintasyövän ja kohdunkaulasyövän 

tilastosovellus) kehitetään käyttäjäystävällisempään suuntaan. Sovelluksien käyttäjille laaditaan videoitu 

malliohje. 

Tutkimuspalvelut 

Syöpärekisterin peruspalvelutehtäviä ovat tutkimusaineistojen tarjoaminen sekä syöpä- ja 

seulontatilastojen tuottaminen. Tutkijoille tarjotaan lisäksi asiantuntija-apua mielekkäiden 

tutkimusasetelmien ja menetelmien rakentamiseksi sekä mahdollisuus ohjattuun tiedon käsittelyyn ja 

perusanalyyseihin. Syöpärekisterissä on myös erityisosaamista satunnaistamisen ja tilastollisten 

analyysien suhteen. Palvelutoiminnan laatua parannetaan sekä omalla aktiivisella tutkimustoiminnalla 

että ottamalla käyttöön nykyaikaisia menetelmiä. Tietopyynnöt ja kysymykset ohjataan kirjaamon kautta 

käsittelyyn ja kirjataan asianhallintaan. Palvelut ovat maksullisia ja asiakasta veloitetaan todellisen 

käytetyn työajan mukaan THL:n periaatteiden mukaisesti. 

Syöpärekisterin verkkosivuja täydennetään uusilla palveluilla ja sisältöä muokataan 

esitettyjen kysymysten perusteella. Tietojen ilmoittamiseen ja tutkimuskäyttöön suunnitellaan 

verkkopohjaista opetuspakettia osana tutkimuspalveluiden kehittämistä. 

Seulontapalvelut 

Syöpäseulontojen edellytysten selvittäminen, suunnittelu, käynnistäminen ja arviointi kuuluvat Suomen 

Syöpäyhdistyksen ydintehtäviin. Seulontojen tavoitteena on syövän ehkäisy ja/tai varhainen toteaminen, 

jolloin syöpäkuolleisuutta voidaan alentaa. Seulontapalveluiden tärkeä osa on kutsupalvelutoiminta, 
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jonka avulla ohjataan ja palvellaan kuntia mm. seulottavien osoitteiden hankkimisessa ja kutsukäytäntöjen 

parantamisessa. 

Vuonna 2020 kutsupalvelutoiminnassa jatketaan THL:n väestötietojärjestelmän tietojen 

hyödyntämistä. Tavoitteena on reaaliaikainen ja nopea tiedonsiirto koko maan kattavasti. Tätä varten 

kehitetään edelleen uusia kutsueräkäytäntöjä osoitetietojen ajantasaisuuden parantamiseksi. Keskitetyn 

kutsupalvelun avulla kuntia voidaan ohjata järjestämään uusintakutsut osoitepäivityksineen. Keskitetty 

ohjaus mahdollistaa hyvien kutsukäytänteiden valtakunnallisen käyttöönoton ja osallistumisasteen ja 

toiminnan tehokkuuden parantumisen.  

Asteittain laajenevaan suolistosyövän seulontaohjelmaan panostetaan myös viestinnässä, ja 

ohjelmaan luodaan uutta miehille suunnattua materiaalia (esim. videot).   

Rekisterin tietokantauudistus  

Vuonna 2020 syöpärekisterin tekninen ja toiminnallinen uudistushanke jatkuu. Kehittämistyön painopiste 

on seulontarekistereissä, joiden teknistä ja operatiivista uudistamista jatketaan.  

Kehittämisen kulmakivenä on seulontatietomallin päivitys. Uusi malli antaa kaikille 

seulonnoille yhteisen, standardoidun ja pitkälle automatisoidun tiedonkeruupohjan. Tuotantokäyttöön 

siirrytään asteittain vuoden 2020 aikana.  

Uudistuksen aikana myös seulontojen raportointi-, tilastointi- ja laadunvarmistusprosessit 

ja työmenetelmät uusitaan. Näiden testaus ja käyttöönotto tapahtuu vuosien 2020–21 aikana. 

Vuodenvaihteen 2019–20 kutsupoiminnat toteutetaan jo toista kertaa uuden tietomallin 

mukaisesti. Seulottaviksi kutsuttavien tiedot lähetetään seulontatoimijoille joko ilman nimi- ja 

osoitetietoja tai nimet ja osoitteet sisältävänä kutsupalvelutiedostona neljässä vakioerässä (tammi-, 

maalis-, touko- ja syyskuu). Vuodenvaihteessa toteutetaan myös seulontatulokseen perustuvat 

kohdunkaulasyövän seulonnan riskipoiminnat. 

Uuden Joukkotarkastusrekisterin käyttöönotto on alkanut vaiheittain vuonna 2019. Uuden 

tietomallin mukaiset kutsutiedot on otettu käyttöön alkuvuodesta 2019 ja tarkastustiedot loppuvuodesta 

2019. Uuden tietomallin käyttöönotto yhdessä seulontatoimijoiden kanssa vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä 

ja ohjeistusta. Siirtyminen uuden tietomallin käyttöön on hidasta ja joudumme varautumaan kahden 

tietomallin mukaiseen tiedonkäsittelyyn ainakin vuosina 2020–2021. Vuonna 2020 toteutetaan mittava 

seulontatoimijoille kohdistettava maakuntakierros ja tiedotuskampanja. Näiden avulla kaikille 

syöpäseulonnoille yhteistä tietomallia ja seulontakohtaisia parametristöjä viedään kentälle käyttöön. 

Joukkotarkastusrekisterin seulontojen tarkastustietojen käsittelyä automatisoidaan, jotta 

manuaalisia työvaiheita saadaan vähennettyä. Laadunvarmistus on vienyt paljon resursseja ja tarkistusten 

systematisointia ja automatisointia kehitetään voimakkaasti. Laaduntarkastuksen työmäärää saadaan 

vähennettyä, kun seulontojen tarkastustieto on mahdollisimman eheää. 

Uuden tietokannan käyttöönoton myötä automatisoidaan tiedonsiirtoa ja kehitetään myös 

päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa tarvittavia sovelluksia. Muun muassa laajan 

seulontaparametristön ylläpito vaatii oman sovelluksen. 

Seulontatoimijoiden käyttöön on tarvetta saada verkkosovellus, jonka kautta seulojat voivat 

ilmoittaa kuntapäätökset ja halutut ikäryhmäpoiminnat. Tämä helpottaisi tietojen välitystä ja nopeuttaisi 

operatiivista toimintaa. 

Seulontaohjelmien ulkopuolisten testien ja niihin liittyvien jatkotutkimustietojen 

rekisteröinnin keskittäminen tulee ajankohtaiseksi; molempiin on varauduttu uuden tietomallin 

kehitysvaiheessa.  

Seulonnan ulkopuolisia testitietoja on saatu kohdunkaulaosan syövän seulonnasta ja niitä 

pyritään keräämään myös rintasyövän seulonnan osalta vuonna 2020. Tietojen toimittamisessa on ollut 

haasteita, joten niitä pyritään edistämään aktiivisesti kevään 2020 aikana.  

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Terveydenhuollon kuntaohjauksen aikana seulontaorganisaatio on hajautettu ja sen myötä tiedon 

kerääminen on vaatinut runsaasti henkilöresursseja. Seulontojen ohjauksen järjestäminen ja arviointi ovat 

merkittävien kehittämistoimien edessä. Tavoitteena on varmistaa keskitetty ja hallittu seulontojen ohjaus. 

Kansallisen Syöpäkeskuksen kanssa tehdään yhteistyötä syöpäseulontojen kansallisen ohjauksen 
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edistämiseksi ja seulonnan laatusuositusten aikaansaamiseksi. Vuoden 2020 aikana toimintaansa jatkaa 

joulukuussa 2018 perustettu valtakunnallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä, joka valvoo 

syöpäseulontojen käynnistämistä, toteutusta ja kehittämistä ja laatii seulonnoille protokollat ja 

laatumanuaalit yhteistyössä Suomen Syöpärekisterin ja kliinisten ja epidemiologisten asiantuntijoiden 

kanssa. Ryhmässä on edustus Suomen Syöpärekisteristä, alueellisista syöpäkeskuksista ja sosiaali- ja 

terveysministeriöstä. Puheenjohtajana toimii Sisä-Suomen Syöpäkeskuksen johtaja. 

Vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen viestinnän 

asiantuntijoiden kanssa syöpäseulontojen laajentamiseksi; kohdunkaulasyövän seulonta pyritään 

ulottamaan 65-vuotiaisiin naisiin asetusmuutoksella vuonna 2020. Myös suolistosyövän seulonta pyritään 

liittämään asetukseen vuoden 2020 aikana, jolloin valtakunnallinen suolistosyövän seulontaohjelma voisi 

käynnistyä jo vuonna 2021. 

Rekisteri tekee yhteistyötä laajasti kansallisella tasolla kuten yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten kanssa. Esimerkkinä ovat dosentuurit ja osa-aikaiset professuurit sekä lukuisat 

tutkimusprojektit. Rekisterin työntekijät luennoivat aktiivisesti eri tahojen tilaisuuksissa ja laativat 

tiedotteita uusista tutkimustuloksista sekä antavat kannanottoja oman alan asiantuntijoina.   

Tutkimustoiminta 

Syöpärekisterin oma tutkimusstrategia ohjaa tutkimuksen päälinjoja. Keskeisiä ovat tutkimusaiheet, 

joilla on huomattava väestötason merkitys ja joita voidaan soveltaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö suunnataan ensisijaisesti em. strategian mukaisiin hankkeisiin.  

Syöpärekisteri tekee yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa syövän ehkäisyn, 

ympäristöön liittyvien syytekijöiden ja syöpäpotilaiden elossaolon arviointiin liittyen. Painopisteenä 

vuonna 2020 on edelleen sosioekonomisten tekijöiden yhteys syöpäilmaantuvuuteen ja syövästä 

selviämiseen sekä potilaiden elossaolo-osuuksiin. Syövän alueellista vaihtelua kuvaavia tilastollisia 

menetelmiä kehitetään.  

Syöpien tulevaisuuden ennusteiden laadinnassa kehitetään menetelmiä, joissa voidaan ottaa 

huomioon myös muutokset riskitekijöissä. Vuonna 2020 jatketaan syöpien riskiarvioinnin kehittämistä 

hyödyntäen THL:n pitkittäiskohorteissa kerättyjä tietoja. 

Vuonna 2020 jatketaan tutkimusta potilaan polun vaiheista hoitoilmoitustietojen ja 

syöpärekisteritietojen avulla. Syöpäpotilaan polkua ennen ja jälkeen diagnoosin selvitetään laajassa 

väestölähtöisessä tapaus-kohortti-tutkimusasetelmassa nykyaikaisten laskennallisten menetelmien avulla. 

Ensimmäisenä vertaillaan terveydenhuollon polkuja suolisto-, keuhko- ja eturauhassyöpäpotilaiden 

osalta. 

Syöpärekisterissä on laaja kohortti nuoruusiän syöpäpotilaista ja heidän perheistään. 

Rekisterissä kehitetään tilastollisia menetelmiä tällaisten väestöpohjaisten perhepohjaisten geneettis-

epidemiologisten aineistojen tilastollista analyysia varten. Tilastollista tutkimusta suunnataan myös 

syöpien välisten riippuvuuksien tarkasteluun niin toistuvien syöpien kuin samassa perheessä esiintyvien 

useampien erilaisten syöpien osalta.  

Syöpärekisteri on Helsingin yliopiston kumppanina vuosina 2018–2022 (+ 2023–2025) 

Suomen Akatemian syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikössä. 

 

Joukkotarkastusrekisteri arvioi ja tutkii seulontojen kehittämistä ja erilaisten seulontamenetelmien 

toimivuutta ja vaikuttavuutta. Aineiston avulla selvitetään seulontojen herkkyyttä, tarkkuutta ja 

vaikuttavuutta sekä seulonnan käynnistämisen vaikutuksia terveydenhuollon resurssitarpeeseen. 

Valtakunnallisen, satunnaisotannalla kerätyn postikyselyaineiston avulla selvitetään seulonnan 

hyvinvointivaikutuksia. 

Vuonna 2020 seulontarekistereiden aineistoa käytetään monissa terveydenhuollon 

väestöpohjaiseen toimintaan liittyvissä tutkimuksissa. Kohdunkaulan syövän seulonta-aineiston ja 

kerätyn seulonnan ulkopuolisen testiaineiston avulla tarkastellaan testauksen maanlaajuista kattavuutta ja 

siihen liittyviä sosioekonomisia eroja. Lisäksi paneudutaan organisoidun seulonnan ja opportunistisen 

testauksen laadun ja vaikuttavuuden arviointiin. 

Kyselytutkimusten avulla tarkastellaan seulontojen elintapa- ja elämänlaatuvaikutuksia ja 

sitä, miksi nuoret naiset ohjautuvat seulonnan ulkopuoliseen kohdunkaulasyövän testaukseen. 
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Rekisteriaineiston avulla tutkitaan rintasyöpäseulonnan kutsuiän laajentamisen vaikutusta 

syöpäjakaumaan, seulontaprosessiin ja rintasyöpäkuolleisuuteen, ja selvitetään seulontatoiminnan 

kustannusvaikuttavuutta. 

Suolistosyövän valtakunnallisen satunnaistetun seulontaohjelman arviointia jatketaan 

edelleen. Vuonna 2019 käynnistetyn suolistosyövän seulonnan pilottivaihetta arvioidaan seuraamalla ja 

julkaisemalla tietoja seulonta-aktiivisuudesta, läheteosuuksista ja seulontalöydöksistä. 

Eurooppalaisen eturauhassyöpäseulontakokeen Suomen osa-aineiston seuranta ja arviointi jatkuu 

rekisteriaineiston avulla tarkastellen pitkäaikaisvaikutuksia, kustannusvaikuttavuutta ja seulonnan 

vaikutusta elämänlaatuun. 

Kansainvälinen ulottuvuus 

Kansainvälinen yhteistyö jatkuu eurooppalaisissa seulontaverkostoissa. Tampereen yliopiston IPPE -

ohjelman puitteissa jatketaan koulutusta pääasiassa kehittyvistä maista tulevien jatko-opiskelijoiden 

parissa. Suomen Syöpäyhdistyksellä on yhteistyösopimus mm. WHO:n Kansainvälisen 

Syöväntutkimuslaitoksen (IARC) kanssa. Syöpärekisterin tilastojohtaja on Suomen edustaja IARCin 

tiedeneuvostossa. Vuonna 2020 jatkuu IPAAC-hanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys on vetovastuussa 

syövän ehkäisyyn, seulontoihin ja varhaiseen toteamiseen liittyvästä osakokonaisuudesta. EU-TOPIA 

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

vuonna 2020, samoin syöpäpotilaiden elossaoloa selvittävä kansainvälinen CONCORD-hanke. 

NordForsk-rahoitteinen lapsuuden syöpäpotilaiden sosioekonomisia myöhäisvaikutuksia selvittävä 

kolmen Pohjoismaan yhteishanke päättyy kesäkuussa 2020. Seulontojen yhteiseen raportointiin 

Pohjoismaissa pyrkivä NORDSCREEN-hanke jatkuu edelleen.  

Aktiivinen yhteistyö pohjoismaisen syöpärekisteriverkoston (ANCR) ja eurooppalaisten 

syöpärekisterien verkoston (ENCR) kanssa jatkuu. Syöpärekisteri osallistuu aktiivisesti 

yhteispohjoismaisen työaltisteiden syöpävaaraa (NOCCA) arvioivan hankkeen uuteen vaiheeseen. 

Viestintä 
Syöpäpotilaiden määrän jatkuvasti kasvaessa Syöpäjärjestöjen viestinnältä odotetaan yhä parempaa palvelua 

ja tukea potilaille, läheisille, asiantuntijoille ja päätöksentekijöille sekä kaikille niille, joita syöpä on jollain 

tapaa koskettanut.  

Viestinnän tehtävä on edistää Syöpäjärjestöjen strategian ja mission toteutumista; syövän 

ehkäisyä ja terveyden edistämistä, syövän hoidon kehittämistä, hyvää elämää syövän kanssa sekä 

syöpätutkimuksen tukemista.  

Viestinnän keino- ja kanavavalikoima on laaja. Viestintä tavoittaa kohderyhmiään mm. 

lukuisilla sosiaalisen median kanavilla ja verkkosivustoilla, erilaisilla uutiskirjeillä ja Syöpä-lehden avulla. 

Lisäksi viestintä tekee digimarkkinointia, vaikuttamisviestintää ja perinteistä mediaviestintää, osallistuu 

kampanjoiden toteutukseen ja järjestää tapahtumia sekä viestinnän koulutuksia. Digitalisaation etenemisen 

myötä perinteinen printtiviestintä vähenee ja mm. esitteitä tehdään vähemmän.  

Viestintäosasto kehittää Syöpäjärjestöjen viestintää yhteistyössä eri osastojen asiantuntijoiden kanssa sekä 

jäsenyhdistysten kanssa. Toiminnan tavoitteena on aiempaa koordinoidumpi yhdessä työskentely ja järjestön 

vahvistunut yhtenäinen brändi, joka edesauttaa järjestön strategian toteutumista. Viestintäosasto on mukana 

myös suunnittelemassa Syöpäjärjestöjen digitalisaatioprojektin eteenpäinviemistä projektin esiselvityksessä 

nousseiden, lähivuosille suuntautuvien kehityspolkujen mukaisesti. Niistä osa tai mahdollisesti kaikki voidaan 

toteuttaa strategian määrittämien painopisteiden ja resurssoinnin puitteissa. 

 

 

Tiedottaminen ja julkisuuskuva. Mediapalvelun kehittämistä jatketaan vuonna 2020. Tavoitteena on 

vahvistaa järjestön osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja arvioida systemaattisesti, millä 

sisällöillä järjestön julkisuuskuva parhaiten rakentuu mediassa.  

 

Tunnettuuden ja brändin vahvistaminen. Vahvistetaan järjestön palvelujen yhdenmukaista näkyvyyttä 

avainkohderyhmille. Tavoitteena on, että sairaanhoidon ammattilaiset, potilaat ja läheiset sekä 

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet tuntevat järjestömme palvelut. Kehitystyö pohjaa järjestön strategiaan 

ja viestintäohjelmaan, joka täsmentää viestinnän toiminnan ja tavoitteet, ydinviestit, kohderyhmät, kanavat ja 
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viestinnän mittaamisen. Tavoite on, että brändi toteutuu toiminnan tasolla aktiivisena ja 

kohderyhmälähtöisenä. 

 

Sisäinen viestintä. Sisäisen viestinnän rakenteiden vahvistamista jatketaan vuonna 2020. Intranetin 

käyttöönottoa tuetaan jäsenyhdistyksissä ja Teams vakiinnutetaan järjestön yhteiseksi työskentelyalustaksi. 

Tavoitteena on edistää järjestön vuorovaikutteista sisäistä viestintää sekä tarjota uudenlaiset työtilat eri 

toiminnoille ja projekteille. Järjestön sisäistä viestintää tukee valtakunnallinen digitiimi. Se on 

viestintäyksikön koordinoima avoin ryhmä, joka toimii järjestön digitaalisen viestinnän oppimis- ja 

kehittämisverkostona. Digitiimiin voivat liittyä kaikki järjestössä digitaalista viestintää tekevät. Lisäksi 

viestintäyksikkö koordinoi järjestön sisäisiä V@rikko-tilaisuuksia. Niiden tavoite on tarjota henkilöstölle 

lyhyitä katsauksia digitalisaatiosta ja digitaalisen viestinnän kehittymisestä.  

 

Verkkoviestintä. Kaikki syövästä-, Ilman syöpää-, Syöpäjärjestöt- ja Syöpärekisteri-sivustoja sekä 

jäsenjärjestöjen sivustoja kehitetään ulkoisen viestinnän tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2020 kehitystyö 

painottuu ensi sijaisesti saavutettavuuden parantamiseen kaikkien sivustojen osalta. 

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen sivustoilla toteutetaan portaittain siten, että kaikki sivustot ovat 

saavutettavuusvaatimusten mukaisia syksyyn 2020 mennessä.  

Sivustojen sisältöjen kehittämisessä painottuu tiedon, tuen ja toivon merkitys. Kehittämistyössä 

hyödynnetään kohderyhmistä koostuvia fokusryhmiä, jotta kohderyhmien tarpeet tulevat monipuolisesti 

huomioiduksi myös tulevissa kehityshankkeissa. Uusien sisältöjen avulla Syöpäjärjestöistä rakentuu kuva 

helposti lähestyttävänä ja inhimillisenä järjestönä, joka viestii avoimesti ja läpinäkyvästi.  

 

Jäsenyhdistysten viestinnän tukeminen. Jäsenyhdistysten viestintää tuetaan digitaalisen viestinnän osalta 

mm. kehittämällä sosiaalista mediaa ja yhdistysten verkkosivustoja yhteistyössä yhdistysten kanssa. Tavoite 

on, että yhdistykset tavoittavat entistä paremmin kohderyhmänsä. Lisäksi viestintäyksikkö tarjoaa apua 

yhdistyksille esimerkiksi viestintäsuunnitelmien tekemiseen ja mediapalvelun kehittämiseen.  

 

Syöpä-lehti jatkaa potilaiden, läheisten ja järjestön jäsenien palvelua ja pyrkii syöpään keskittyvänä 

aikakauslehtenä tavoittamaan myös laajempia kohderyhmiä. Vuonna 2020 on lehden juhlavuosi, jolloin tulee 

kuluneeksi 50 vuotta Syöpä-lehden ensimmäisen numeron ilmestymisestä. Juhlavuoden kunniaksi 

printtilehden ulkoasua uudistetaan. Perinteisen printtilehden ohella jatkaa digilehti, joka julkaistiin vuonna 

2019. Lehden asiantuntijaprofiilia ylläpidetään laadukkaan, vapaaehtoisista asiantuntijoista koostuvan 

toimituksen ja päätoimittajan avulla. Lisäksi lehden lukijoista koottu fokusryhmä tukee lehden digitalisaatiota 

ja sisältöjen kehittämistä.  

 

Vaikuttamisviestintää toteutetaan Syöpäjärjestöjen vaikuttamistyön tueksi. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

keskiössä vuonna 2020 ovat mm. FICAN-vaikuttaminen sekä hallitusohjelmasta nousevien asioiden 

valmisteluun ja toimeenpanoon vaikuttaminen.  

 

Viestintätapahtumat. Yhteistyössä Kansainvälisen Syöpäunionin (UICC), Euroopan Syöpäunionin (ECL) ja 

kiinnostuneiden jäsenjärjestöjen kanssa nostetaan esiin Maailman syöpäpäivää ja Euroopan syöpäviikon 2020 

teemoja. Median edustajille järjestetään syöpään liittyvä seminaari, joka tarjoaa tietopaketin syöpään liittyvistä 

aiheista ja ajankohtaisista syöpätutkimusaiheista. Lisäksi aloitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen 85-

juhlavuoden tapahtumien suunnittelu. Yhdistys täyttää 85 vuotta vuonna 2021.  

Kansainvälinen toiminta 

Kansainväliseen toimintaan osallistumisella on kaksi päätavoitetta: 1) syöväntorjunnan kehittäminen 

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

välittäminen sisarorganisaatioille ja muille siitä kiinnostuneille kansallisille ja kansainvälisille 

organisaatioille. Suomen Syöpärekisterin kansainvälistä toimintaa on kuvattu rekisterin toimintojen 

kuvauksen yhteydessä. Osallistuminen EU:n terveysohjelmasta rahoitettaviin yhteishankkeisiin (Joint 

Actions) toteutetaan yhdistyksen ja Syöpärekisterin asiantuntijoiden yhteistyönä. 
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Järjestöt 

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

yhteistyöjärjestö, jolla on 29 jäsenjärjestöä 25 Euroopan maasta. Brysselissä toimistoaan pitävä ECL 

toimii lobbarina Euroopan komission ja Euroopan parlamentin suhteen erityisesti tupakkapolitiikassa ja 

syöpäpotilaiden oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. ECL pyrkii yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa 

turvaamaan laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen hoidon yhdenvertaisesti koko Euroopassa. ECL:llä on 

aktiivinen rooli myös syöpätietouden lisääjänä. ECL:llä on vuosiksi 2018–2021 Euroopan komissiolta 

rahoituksen (operating grant) erityisesti 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. Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri on ollut ECL:n puheenjohtaja vuoden 2015 lopusta 

lähtien ja hänen kautensa tulevat täyteen vuonna 2020. 

 

IARC (WHO:n kansainvälinen syöväntutkimuskeskus Lyonissa). Suomen Syöpäyhdistys ja 

Syöpärekisteri tukevat asiantuntemuksellaan Suomen osallistumista IARC:n hallintoon. Suomen 

Syöpärekisterin tilastojohtaja on ollut vuoden 2019 alusta lähtien IARC:n tieteellisen neuvoston jäsen. 

 

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

Syöpäsäätiö tukee NCU:n kautta yhteispohjoismaista syöpätutkimusta. 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. Suomen Syöpäyhdistys valmistelee vuonna 2021 alkavaan NCU:n kolmivuotisen 

puheenjohtajuuskautensa tavoitteet ja suunnitelman toukokuuhun 2020 mennessä. 

 

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

International Cancer Control). 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. UICC:n joka toinen vuosi järjestämä World Cancer Congress 

järjestetään vuonna 2020 Omanissa. Suomen Syöpäyhdistys osallistuu tapahtumaan omalla 

valtuuskunnallaan ja esityksillään.  

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 yhteen 

neuvonnan ja viestinnän asiantuntijoita. Verkosto on perustettu 1996 ja siinä on noin 70 jäsenyhdistystä. 

Hankkeet 

IPAAC. Suomen Syöpäyhdistys on ollut valmistelemassa uutta EU:n terveysohjelmasta rahoitettavaa 

jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteishanketta IPAACia. Suomen virallinen edustaja on THL, 

jonka nimissä Suomen Syöpäyhdistys osallistuu vuonna 2018 alussa käynnistyneeseen hankkeeseen. 

Suomi johtaa syövän ehkäisyä, seulontoja ja varhaista diagnostiikkaa koskevaa osiota. Vetäjänä on 

Suomen Syöpäyhdistyksen strategia- ja ennakointijohtaja. 

 

JARC. Suomen Syöpäyhdistys on mukana vuonna 2016 käynnistyneessä EU:n harvinaisten syöpien 

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

ministeriöitä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja kansalaisjärjestöjä. Suomen Syöpäyhdistyksen ja 

Syöpärekisterin asiantuntijat osallistuvat useampaan harvinaisten syöpien epidemiologiaan, 

diagnostiikkaan ja hoitoihin liittyvään osakokonaisuuteen. Suomesta on mukana myös HUSin 
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syövänhoidon asiantuntijoita. Suomen Syöpäyhdistys vastaa hankkeen sisäisestä arvioinnista. Vetäjänä 

on yhdistyksen pääsihteeri. 

 

Kahdenvälinen kansainvälinen yhteistyö 

Suomen Syöpäyhdistys aloittaa kahdenvälisten suhteiden rakentamisen naapurimaiden sisarjärjestöjen 

kanssa. Ruotsin ja Norjan osalta yhteistyö toteutuu NCU:n kautta. Vuoden 2020 aikana jatketaan yhteisten 

tapaamisten järjestämistä Venäjän syöpäpotilasjärjestön ja Viron syöpäjärjestöjen kanssa. Tärkeimpänä 

tavoitteena on osaamisen ja kokemusten vaihto. 

Tapahtumat 

HUS Syöpäkeskus järjestää 10.–12. kesäkuuta OECI Oncology Days 2020 -tapahtuman Helsingissä. The 

Organisation of European Cancer Institutes (OECI) edustaa eurooppalaisia syöpäkeskuksia ja akkreditoi 

niitä. HUS Syöpäkeskus on saanut korkeimman kategorian (Comprehensive Cancer Center) luokituksen 

ja kaksi muuta suomalaista syöpäkeskusta on mukana akkreditointiprosessissa. Suomen Syöpäyhdistys ja 

Syöpäsäätiö järjestävät HUS Syöpäkeskuksen kanssa presymposiumin 9. kesäkuuta innovatiivisten 

syöpälääkkeiden saatavuudesta ja hinnoittelusta. Tilaisuudessa esitellään Suomen Syöpäyhdistyksen 

aiheeseen liittyvän projektin tuloksia kansainväliselle yleisölle. 

Hallinto, henkilöstö, talous ja tietohallinto 

Hallinto. Aktiivinen esimiestyö, työprosessien määritteleminen ja kehittäminen sekä yhteistyö 

henkilöstön kanssa tehostavat toimintoja sekä mahdollistavat toimenkuvien päivittämisen ja 

tarkoituksenmukaiset muutokset työnjaossa. Hallinnon toimintasuunnitelman perustana ovat olemassa 

olevat sopimukset, henkilöstö sekä toiminnan rakenteet. Vuoden 2020 aikana jalostetaan 

johtamisjärjestelmän kehittämisen yhteydessä syntyneitä toimintamalleja. Vuoden 2019 aikana aloitetut 

selvitys-, suunnittelu- ja käyttöönottohankkeet mm. HR-järjestelmän, projektitoiminnan, riskienhallinnan 

sekä talouden ohjauksen toiminnoissa luovat perustaa hankekehittämiselle vuodelle 2020. 

Syöpäjärjestöjen kehittämissuunnitelman mukaisesti selvitetään aluejärjestötoiminnan ja Suomen 

Syöpäyhdistyksen yhteisiä infrastruktuuriin liittyviä hankekehityksiä, esim. yhteiset 

taloushallintopalvelut tai -järjestelmät, yhteiset HR-palvelut, tilintarkastuspalvelut ja vakuutuspalvelut. 

Projektitoimintaa jalkautetaan ja osaamisen kehittämistä sen puitteissa edistetään. Toiminnan jatkuva 

arviointi ja laatujärjestelmän käyttö vakiinnutetaan toimintaan. Tavoitteena em. hankkeille yhteisesti on, 

että ne varmistavat pitkän tähtäyksen kilpailukykyä ja henkilöstön osaamista, mahdollistavat paremman 

asiakas- ja potilastyön sekä vapauttavat aikaa lisäarvon rakentamiseen. 

 

Henkilöstö. Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimistossa Suomen Syöpärekisteri mukaan lukien 

työskentelee vuonna 2020 keskimäärin sata henkilöä. Keskustoimistossa noudatetaan Sosiaalialan 

järjestöjen työehtosopimusta (1.2.2018–30.4.2020) sekä vuonna 2016 solmittua paikallista sopimusta 

(1.2.2017 alkaen). 

Syöpäjärjestöjen tavoite työnantajana on, että sen henkilöstö voi hyvin, on sitoutunut ja 

motivoitunut työhönsä ja saa riittävästi tukea työhönsä ja osaamisensa kehittämiseen. Tämä mahdollistaa 

positiivisen kehityksen tuottavuudessa. Paikallisen sopimuksen seurauksena toteutuneen kokonaistyöajan 

pidennyksen ja tuottavuuden paranemisen myötä Syöpäjärjestöjen on mahdollista saada nykyistä 

enemmän aikaiseksi henkilöstömäärää lisäämättä. 

Työhyvinvointia kehitetään systemaattisesti henkilöstön työstämän 

työhyvinvointisuunnitelman pohjalta. Vuonna 2020 tavoitteena on osallistua GPTW-Suomen Parhaat 

Työpaikat -selvitykseen, jonka pohjalta edelleen kehitetään johtamisen ja esimiestyön käytäntöjä sekä 

organisaatiokulttuuria ja henkilöstön hyvinvointia. Jatketaan Sympa-HR-järjestelmän käyttöönottoa 

rakentamalla toiminnat osaamisen kehittämiseen ja perehdyttämiseen. Vahvistetaan strategista HR- ja 

HRD-toimintaa rakentamalla niitä tukevia työkaluja esimiesten käyttöön. Jatketaan vuonna 2019 aloitetun 

esimiesvalmennuksen oppien jalkautusta arkeen. Rakennetaan organisaation koulutussuunnitelma ja 

järjestetään teemoitettuja henkilöstökoulutuksia. 
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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. Ym. kehittämishankkeiden osalta 

varaudutaan rahoituksen riittävyyden varmistamisella. Yhdistyksen tulostavoitteena on nollatulos em. 

kehittämispanostukset huomioiden. Kustannusrakenteita ja sopimuksia tarkastellaan ja tarvittaessa 

kilpailutetaan. Talouden ohjauksen ja raportoinnin toimintamalleja ja käytäntöjä kehitetään. Jalkautetaan 

talousosaamista organisaatioon mm. koulutuksellisin keinoin. 

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

Ulkopuolista rahoitusta eri lähteistä (mm. STEA, THL, Euroopan komissio ja Suomen Akatemia) haetaan 

aktiivisesti yhdistyksen strategian mukaiseen toimintaan. Syöpäsäätiön ja yritysten yhteistyön kautta 

rahoitetaan sekä tutkimusta että terveysosaston hankkeita. Yhdistyksen muu ulkopuolinen rahoitus 

koostuu testamenttilahjoituksista. 

Yhdistyksen sijoitusomaisuutta hoidetaan Syöpäjärjestöjen sijoitussuunnitelman 

mukaisesti. Yhdistyksellä on vuonna 2018 tehdyn kilpailutuksen pohjalta kolme varainhoitajaa. 

 

Tietohallinto. Vuonna 2018 käynnistyneen jäsenyhdistysten yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän 

(ERP) kehitystyötä jatketaan vuonna 2020. Prosessien uudistamisessa ja järjestelmän kehitys- ja 

käyttöönotto-organisoinnissa keskusjärjestön tietohallinnolla on päävastuullisen rooli. ERP-hankkeen 

lomassa kartoitetaan myös mahdollisuudet ja tahtotila keskitettyyn tietohallintoon siirtymiseen. 

Toinen merkittävä tietohallintohanke on syöpärekisterin tietojärjestelmän kehittämishanke, 

joka on kuvattu edellä Suomen Syöpärekisterin toimintoja kuvaavassa kappaleessa. 

Tietohallinnon tehtävänä on varmistaa organisaation tekninen tietoturva. Siihen liittyviä 

kehittämishankkeita vuonna 2020 ovat toimikorttiin siirtyminen, sisäverkon laiteuudistukset, 

käyttöjärjestelmäpäivitykset ja tietoturvaskannaukset. 

Muita tärkeitä tietohallinnon hankkeita vuonna 2020 ovat osallistuminen taloushallinnon ja 

varainhankinnan ohjelmistouudistukseen, sekä mahdolliset vuodelta 2019 siirtyvät hankkeet. 

 

Tietoturva ja tietosuoja. Yhdistyksen on varmistettava, että ulkopuoliset eivät pääse katsomaan tai saa 

luvattomasti käyttöönsä sen hallussa olevaa henkilötietoja sisältävää aineistoa. Kaikkien henkilötietojen 

käsittelyssä niin henkilörekistereissä kuin muutoinkin noudatetaan Euroopan tietosuoja-asetusta ja 

kansallista lainsäädäntöä. Varmistetaan, että Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämissä terveydenhuollon 

henkilörekistereissä (syöpärekisteri ja joukkotarkastusrekisterit) noudatetaan tietoturva-asetuksen 

edellyttämää korotettua tietoturvatasoa. Koko henkilökunta on koulutettu huolehtimaan tietoturvasta, ja 

tietoturva on tärkeä osa uusien työntekijöiden perehdytystä. Yhdistyksellä on tietoturvapäällikkö ja 

tietosuojavastaava. Tietohallinto vastaa teknisen tietoturvan ylläpidosta ja kehittämisestä. 

 

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

laboratoriotoiminnan aikana syntynyt laaja biologisten ja kudosnäytteiden arkisto, jota on kertynyt 

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

Biopankkilaki tuli voimaan 1.9.2013. Lain mukaan biopankki koostuu ihmisperäisistä solu- ja 

kudosnäytteistä ja niihin liitetyistä tiedoista. Valtioneuvosto on valmistellut biopankkilakiin muutoksia, 

jotka tullevat vielä nykyisen eduskunnan käsiteltäviksi. 

Suomen Syöpäyhdistyksen hallinnassa oleva biologisten näytteiden materiaali on arvokas 

ja ainutlaatuinen ja yhdessä Suomen terveydenhuollon rekistereiden kanssa se muodostaa tärkeän 

resurssin lääketieteelliselle tutkimukselle. Toimintavuonna 2020 jatketaan neuvotteluja näytekokoelmien 

liittämisestä jo perustettuihin biopankkeihin. 

 


