
Helsingissä 17.2.2023 

 

Varmistetaan valtakunnallisesti yhdenvertainen syövänhoito seuraavalla hallituskaudella 
 
Syöpäsairaudet muodostavat sekä kansallisesti että koko Euroopan tasolla merkittävän terveys- ja 
kustannushaasteen. Syöpäkuolleisuus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta syövän 
merkitys terveydenhuollossa kasvaa, sillä väestö ikääntyy ja syöpä kroonistuu. Suomalainen syövänhoito on 
kauan ollut kansainvälisesti korkealla tasolla, mutta olemme jäämässä jälkeen muista länsimaista mm. 
uusien hoitomuotojen käyttöönotossa. Alueellisesti potilaat ovat hoidon suhteen eriarvoisessa asemassa. 
Hoitohenkilökunnan veto- ja pitovoimaan liittyvät haasteet syventävät ongelmia entisestään.   

Syöpä on nostettu myös yhdeksi EU:n yhteisen terveyspolitiikan (EU4Health) painopistealueeksi. 
Syöpätapausten odotetaan lisääntyvän 24 prosentilla vuoteen 2035 mennessä, mikä tekisi syövästä EU:n 
yleisimmän kuolinsyyn. Suomessa ilmaantuvuuden kasvun arvioidaan olevan jopa 30 prosenttia. 

Syövän kokonaiskustannukset Suomessa olivat arviolta 1,4 miljardia euroa vuonna 2021 – kasvua 
edellisestä vuodesta oli noin 6 % (Syöpäsäätiö, NHG 2023). Terveydenhuollon kestävyyden kannalta on 
kriittistä, että syöpätauteja ja niiden hoitoa tarkastellaan strategisesti ja kokonaisvaltaisesti:  

• Syöpää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tulee toteuttaa monialaisesti.  
• Diagnostiikan on tuettava mahdollisimman varhaista hoitoon pääsyä.  
• Terveydenhuollon ammattilaisten käytössä tulee olla uusin tieteellinen osaaminen sekä vaikuttavimmat 

hoitomenetelmät. Tarkoituksenmukaista työjakoa ja mahdollisuutta osaamisen kehittämiseen ja 
tutkimustyön tekemiseen tulee vahvistaa. 

• Potilailla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet hoitoon ja kuntoutukseen asuinpaikasta riippumatta.  
• Tutkimukselle myönteistä toimintaympäristöä on rakennettava kansainvälisten investointien 

houkuttelemiseksi. 

Syövän valtakunnallisen merkityksen vuoksi on perusteltua, että Suomeen laaditaan kansallinen 
syöpästrategia. Kansallisen syöpästrategian toimeenpano toisi keinoja kustannusten hillitsemiseksi 
ratkaisemalla laajemminkin terveydenhuollon merkittävimpiä haasteita, tarjoamalla hyviä käytäntöjä myös 
muiden kroonisten sairauksien hoitoon sekä mahdollistamalla potilaille nykyistä paremmin työ- ja 
toimintakyvyn sairaudesta huolimatta.  

EU-komissio on linjannut EU:n syöväntorjuntasuunnitelmassaan yhteensä 42 strategisesta aloitteesta 
(COM/2021/44 Final), joista useilla on vahva kansallinen ulottuvuus. Myös näiden toimenpiteiden 
toteuttaminen edellyttää selkeää ja keskitettyä kansallista lähestymistapaa.  

Suomessa on perustettu kansallinen syöpäkeskus sekä toteutettu valtakunnallinen palvelurakenneuudistus. 
Rakenteelliset puitteet ovat siis olemassa. Seuraavan hallituksen tehtävänä on johdonmukaisena 
toimenpiteenä varmistaa syöpätautien ennaltaehkäisyn, diagnosoinnin, tutkimuksen, hoidon ja 
kuntoutuksen vaikuttava toteutuminen potilaille valtakunnallisesti yhdenvertaisesti ja kestävästi.  

Edellä esitetyn perusteella me allekirjoittaneet esitämme kirjattavaksi seuraavaan hallitusohjelmaan: 

Suomeen laaditaan kansallinen syöpästrategia EU:n yhteisten terveyspoliittisten tavoitteiden 
mukaisesti.  
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