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Harvinaissyöpäkysely - taustatietoja

• Suomen Syöpäpotilaat ry kartoitti 
harvinaisiin syöpiin sairastuneiden 
hoitopolkuja diagnoosista seurantaan

• Kysely oli muokattu Neuroliiton 
harvinaiskyselyn pohjalta yhteistyössä HUSin
ja Taysin harvinaisprojektin kanssa

• Kysely oli avoinna 1.6.-25.7.2022
• Tuloksia käsittelevät Suomen Syöpäpotilaat 

ry:n työntekijät 
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POTILAAN ÄÄNI

• Kyselyn tarkoituksena on antaa ihmisille mahdollisuus 
kertoa kokemuksistaan hoitopolun varrelta

• Tuoda esiin asioita, joihin kiinnitettävä huomiota

• Vastauksia hyödynnetään Suomen Syöpäpotilaat ry:n 
kehittämistyössä, viestinnässä sekä valtakunnallisessa 
vaikuttamistyössä sekä FICAN SOUTH & FICAN Mid
Harvinaissyöpäprojektissa
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Vastaajat
• Vastaajien kokonaismäärä oli 260
• Ikäjakauma

• Missä syöpääsi on hoidettu?

4

TUNNETTUUS

Asiantuntija-
brändin

vahvistaminen

5%

21%

40%

33%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

18-29

30-45

46-62

63-79

80-

Vastaajien määrä: 260, valittujen vastausten lukumäärä: 281

47%

12%

13%

24%

12%

0% 20% 40% 60%

HYKS-erityisvastuualue

KYS-erityisvastuualue

OYS-erityisvastuualue

TAYS-erityisvastuualue

TYKS-erityisvastuualue



Vastaajien sairastamat syövät*
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*) Jaottelu perustuu Annika Aurasen laatimaan listaukseen

https://syopa-alueelliset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/sites/271/2022/05/31171345/Harvinaisten-syopien-lista-kyselyyn-Final.pdf


Jakaumat vastaajien itse ilmoittamien dg-koodien perusteella

Kaikki hematologiset syövät

Myeloproliferatiiviset sairaudet 52

Leukemiat 27

Multippeli myelooma 16

Lymfoomat 16

MDS 5

Waldenströmin makroglobulinemia 2
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Jokin muu

Pseudomyksooma peritonei 5

NUD 1

Umpilisäkkeen syöpä 1

Vatsakalvon mesoteliooma 1



Diagnoosi
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Arvio ajasta ensimmäisestä oireiden vuoksi tehdystä 
lääkärikäynnistä oikean syöpädiagnoosin saamiseen
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Mitä emme osanneet kysyä, mutta 
vastaajat halusivat kertoa 
diagnoosiin liittyen:

• Sattumalöydökset

• Levinneisyys
• Usealla vastaajalla useampi 

syöpä/sekundääri syöpä
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Diagnoosiajat ryhmittäin alle 3kk-6kk
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Diagnoosiajat ryhmittäin alle 12 kk – 2v
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Diagnoosiajat ryhmittäin 3-5 vuotta
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Vastaajien omin sanoin: 
huoli ohitettiin, oman sinnikkyyden merkitys

”Kävin työterveyslääkärillä 3 tai 4 kertaa pahojen luustokipujen vuoksi. Tavallisissa röntgenkuvissa ei 

näkynyt lääkärin mielestä mitään hälyttävää. Vain vanhoja kylkiluu murtumia joita en osannut selittää 

mistä ovat voineet tulla. Röntgenlääkärien lausunnoissa puhuttiin rintarangan olevan jonkun verran 

osteoporoottista. Ihmettelen ettei asiaa alettu enempää tutkia työterveydessä vaikka oli vanhoja 

kylkiluu murtumia joihin en osannut yhdistää mitään tapaturmaa. Epikriiseissä oli asioita joista tuli 

tunne ettei minun uskottu olevan niin sairas. Esim. ”vakavan sairauden pelko.” ”Kokee ettei pysty 

liikkumaan ilman Buranaa.” Sairaslomaa en saanut kertaakaan vaikka jalka ja kyljet oli tosi kipeät. 

Koska en tullut kuulluksi työterveydessä tilasin ajan terveyskeskuslääkärille.”
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”Minä olin 19-vuotias kun menin ensimmäisen kerran XXX TK.hon kun minulla oli jotenkin raskas ja 
vaikea hengittää tuolloin hemoglobiini oli jo laskussa. Minulle sanottiin ilman mitään tutkimuksia, että 
olen nuori ja terve ihminen ja että oireet varmaankin johtuvat energia juoman juomisesta. Tämä on 
jäänyt mieleen ihan ensi hetkistä kun tunsin vointini oudoksi. 

Pitäisi kuunnella potilaita iästä riippumatta ja ottaa huomioon myös se, että voi olla jostain isommasta 

kyse. Kuuntelu ja tosissaan ottaminen on minusta jäänyt minun hoidossa uupumaan.”
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”Perusterveydenhoito ei tunnista hyvin aivokasvaimien oireistoa, eivätkä tee lähetteitä magneettikuviin. 

Aivokasvain voi aiheuttaa muitakin oireita, kuin kouristuskohtauksia, ja tämä usein unohtuu. Minunkin oireeni 

tulkittiin masennukseksi ja partiaaliset epilepsiakohtaukset paniikkihäiriöksi. Yksityinen psykiatrian erikoislääkäri 

määräsi lopulta magneettikuvaan, koska harkitsi tms-hoidon aloittamista oireisiini. Kasvain oli jo golfpallon 

kokoinen löytyessään. Magneettikuvien jälkeen sain yhteydenoton ja ajan kirjeellä neurologian polille, jossa pään 

”muutoksesta” kerrottiin. Paperissa luki aivokasvain. Sain myös lähetteen KYSiin alkututkimukseen ja 

leikkaukseen. Kasvain poistettiin vain osittain. Patologi määritti leikkauksen yhteydessä otetusta koepalasta 

diagnoosiksi astrosytooma gr 2. Paperissa luki myös isoaivojen otsalohkon syöpä. Tutkin patologin lausuntoa ja 

vertailin asioita tutkimuskirjallisuudessa esitettyyn. Mielestäni patologin lausunnossa oli epäselvyyksiä ja 

epäloogisuuksia, jotka toin esiin leikanneelle kirurgille. Hän sanoi kuitenkin jyrkästi, että ”mitään epäselvää ei ole ja 

mitään ei tutkita uudestaan”, ja kehotti ottamaan tarjotut sädehoidot ja sytostaattihoidot. Lannistuneena aloitin 

sädehoidot.”

18

Vastaajien sanoin: hoidettu jonain muuna



Vastaajien omin sanoin: onnistumisia

”Diagnoosin saamiseen meni n 6 tuntia, 
työterveyshuolto > akuutti > Meilahti kaikki saman päivän aikana ”
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Hoitopolut
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Hoitopolut, 1. askel esimerkkinä sarkoomat
• Miten pääsit alkuun hoitopolullasi? Diagnoosi löytyi tässä vaiheessa 56%
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”Olin reumakontrollissa 
väsymyksen ja hengästymisten 
takia. Olin röntgenissä ja siellä 
havaittiin kasvain jonka jo 
tulkitseva lääkäri arveli 
kontrosarkoomaksi. Kasvain oli 
kiinni kylkiluissa ja nojasi sydämen 
etureunaan Minut siirrettiin TYKSin
sarkoomatyöryhmän tutkimuksiin.”



Hoitopolut, 2. askel esimerkkinä sarkoomat
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”No sen jälkee alko homma 
pelittää. Täällä Päijät-Hämeen 
keskussairaalassa sain diagnoosin 
luusyöpä kun magnetti kuvat oli 
saatu otettua ja lääkäri aloitti 
samantien soittamaan töölöön ja 
varaamaan aikaa. Sen jälkee ei 
ole ollut kuin kehumista.”



Hoitopolut, 5. askel, esimerkkinä sarkoomat
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”YTHS teki lähetteen Jorvin 
kirurgian poliklinikalle. Siellä 
magneettikuva ja sitten "UÄ-
ohjattu PNB", jonka 
ajanvarauskirjeen yhteydessä 
ensimmäinen maininta 
sarkoomasta.”

6. askeleeseen eteni 2 vastaajaa, 7. enää yksi 



Vertailu (1. askel)
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Vertailu (2. askel)
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Vertailu (3. askel)
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Vertailu (4. askel)
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Vertailu (5. askel)



29

Vertailu (6. askel)
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Vertailu (7. askel)



Hoito, seuranta ja tukipalvelut
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0-10

Miten tyytyväinen olet ollut hoitoosi 
kokonaisuudessaan?

Ka 7,7 

Yleisarvosana poliklinikoiden välisestä 
yhteistyöstä

Ka 7,0

Miten tyytyväinen olet seurantaasi? Ka 7,9

Yleisarvosana sosiaalipalveluihin 
ohjaamiselle

Ka 5,1

Yleisarvosana vertaistukeen ohjaukselle Ka 5,3



Tiedonkulku

Siirtyikö tarvittava tieto yksiköiden välillä? (n=216)
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Mitä ongelmia tiedonsiirron ongelmat 
aiheuttivat?

Avoimissa vastauksissa puhuttiin Apotista, fakseista, 
tietojärjestelmien keskustelemattomuudesta.

Esimerkkejä haasteista

”EKG katosi matkalla Joensuusta Jorviin, samoin leikkausta 
edeltävät verikokeiden tulokset hävisi vaikka ne otettiin 
HUSn labrassa.” 

”Tutkimuslähetteet eri poliklinikoiden välillä eivät menneet 
perille. Näin kävi ainakin kolme kertaa. Itse piti soitella joka 
kerta perään ja muistuttaa asiasta. […]HUS siirtyi Apottiin 
juuri samaan aikaan.”

Luovia ratkaisuja

”Kun olin terveyskeskuslääkärin vastaanotolla, hän ei nähnyt 
tietojani sairaalan tietokannassa. Onneksi Maisa toimii hyvin 
ja saatoin näyttää tiedot hänelle puhelimestani. Tietoa 
tarvitaan, ettei esim. samoja laboratoriokokeita tehdä 
kahdella lähetteellä.”



Etävastaanotot
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Mitä voisi parantaa?
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Kohtaaminen ja kokonaisvaltaisuus 
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”Keskustelu on jäänyt vähiin. Jossain vaiheessa olisi mukavaa 
kertoa uusista oireista, mutta koskaan ei kuulumisia/oireita 
kysellä.”

”Mielellään lääkärit ja sairaanhoitajat kohtaisivat IHMISEN eikä 
potilasta/diagnoosia. Voisiko olla esim. oma syöpähoitaja, jolle 
voisi soittaa mieltään askarruttavista asioista liittyen 
sairauteen?”

Joka kerta polilla käydessä on aina uusi lääkäri ja välillä miettii 
tietääkö lääkäri. Kyseessä kuitenkin erittäin harvinainen syöpä. 
Olen kiitollinen saamastani kalliista hoidosta, mutta oikeastaan 
hoidettu syöpää ei ihmistä. Myös vertaistukea ei ole tarjottu 
erilaisia esitteitä kyllä.”



Yhteydenpito
”Potilaan ja hoitohenkilöstön yhteydenpitotapojen kehittämisen 
paikka! Tällä hetkellä ainut tapa saada yhteys hoitokeskukseen on 
puhelin. Arjessa sairauden kanssa tulee monesti tuntemuksia, oireita , 
joita jää miettimään ja muhituttamaan ,että kuuluukohan nämä 
asiaan? Ihan kaikesta ei kuitenkaan viitsi soitella hoitokeskukseen 
sairaanhoitajalle. Itse olen pitänyt tätä puhelinyhteyden saamista 
lähinnä akuuteissa tilanteissa apuna ja tukena eli olen saanut pariin 
otteeseen passituksen lähteä erikoissairaanhoidon päivystykseen. Eli 
toivoisi jotain kanavaa, jolla kommunikoida ja viestittää asioista. 
Hoitokeskuskäynnit ovat ns avokäyntejä eli samassa huoneessa istuu 
useita potilaita, Monella ns tiputusistunto tai hoitopiikin odotus. 
Olemme toki syöpäsairaina kaikki samassa veneessä, mutta yksityisyys 
sairaanhoitajan kanssa on kyllä mahdoton ko huonetilassa saavuttaa.” 
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Hoitosuhteiden pysyvyys ja koordinointi

”Voisi olla parempi yhteistoiminta eri 
yksiköiden kanssa kokonaishoidon kannalta. 
Esim. nyt kasvaimesta johtuvaa epilepsiaa ja 
lääkitystä hoidetaan neurologin toimesta melko 
irrallaan (ainakin potilaan näkökulmasta), 
vaikka kasvaimessa tapahtuu koko ajan 
muutoksia yms. Lääkärit myös vaihtuvat usein 
ja eri hoidoista päätetään eri yksiköissä, joten 
ei useinkaan tiedä keneen/mihin mistäkin 
pitäisi olla yhteydessä. Jonkinlainen 
”omalääkäri”/muu yhteyshenkilö esim. olisi 
ehkä hyvä olla potilaan kannalta.”
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”Psykologista apua ei ole tarjottu missään vaiheessa. 
Hematologi ei ota kantaa mihinkään muuhun kuin 
syöpään - esim. Kipuihin - eli hoito pirstaloituu 
sairaalan, työterveyden ja terveyskeskuksen välille.”

Vuosien saatossa minusta on tullut " monisairas". Se 
mikä toistuvasti on hämmentänyt sekä diagnosointi-
että hoitovaiheessa on, kuinka vähän suomalaiset 
lääkärit tekevät yhteistyötä. Terveyskeskuslääkäri ei 
soita kollegalle, vaikka näkee, että potilaalla on pitkä 
hoitohistoria erityissairaanhoidon puolella, tai että 
puheluja ei voida tehdä sairaanhoitopiirien välillä, jos 
potilaalla on hoitokontakti useammassa piirissä. 
Viimeksi tänään olen itse kalastellut tietoja toisesta 
sairaanhoitopiiristä välittääkseni ne toiseen piiriin. 
Aikamoista piirileikkiä, jossa potilas voi vain ihmetellä 
järjestelmän kyvyttömyyttä toimia.  



Tuki ja tieto sairastuneelle

”Syöpädiagnoosin saatuani ei kyselty, miten 
pärjään missään vaiheessa. Koska se on 
harvinainen, ei siitä saanut paljoakaan tietoa. 
Vaikka syöpäni ei ole helpoimmasta päästä, sen 
vakavuutta mielestäni vähäteltiin. Koska lääkäri 
vaihtuu koko ajan, on oireiden summaaminen 
hankalaa.” 

”Hoitojakson sivuvaikutuksia olisi pitänyt 
selittää paremmin ja niitä olisi voitu myös 
ehkäistä. ”
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”Selkeää parannettavaa on psykologisen tuen 
järjestämisessä. Sitä ei missään vaiheessa 
tarjottu vaan sitä joutui itse useasti pyytämään 
ja osin ihmetystä herätti se, että sinähän näytät 
ihan hyvin voivalta. ”

”Omaisten huomiointi”



Aika ja tietoa hoitohenkilökunnalle

”Kipuni olisi pitänyt heti huomioida paremmin 
ja minut olisi pitänyt magneettikuvata
aikaisemmin”

”Odottavan aika on aina pitkä”
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”Tietoa harvinaisista syöpäsairauksista 
etenkin pienimmille alueille lisättävä, 
sairaudestani meidän 
terveydenhuollossa ei oltu kuultukaan 
aiemmin”



Onnistumisia

”Hoito on ollut todella upeaa, mistä saadaan 
olla kiitollisia”

”Olen saanut aivan loistavaa hoitoa ja tuntuu 
että minusta on pidetty todella hyvää huolta!” 
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Lopuksi erään vastaajan kolmen kohdan ohjelma

1) hoitojen yhtenäistäminen hoitopiirien välillä.
2) vahvempi verkostoituminen kansainvälisten 
hoitotahojen kanssa.

3) kokonaisvaltaisempi terveyden seuranta. Se, 
että pysymme hengissä on luonnollisesti 
tärkeää, mutta mielestäni vain yksi osa hoitoa.
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Suomen Syöpäpotilaat ry | Globaalikeskus 7. kerros, Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki | info@syopapotilaat.fi

Suomen Syöpäpotilaat ry Facebookissa
Suomen Syöpäpotilaat Twitterissä
hyvanlaatuinentyo Instagramissa
Suomen Syöpäpotilaat - Cancerpatienterna
i Finland ry LinkedInissä

43

Lisätietoja kyselyn tuloksista marketta.liljestrom@syopapotilaat.fi

mailto:info@syopapotilaat.fi
https://fi-fi.facebook.com/pages/Sy%C3%B6p%C3%A4j%C3%A4rjest%C3%B6t-Cancerorganisationerna-Finnish-Cancer-Organisations/135496579694
https://twitter.com/syopajarjestot
https://www.instagram.com/syopajarjestot/?hl=fi
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