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Kansallinen syöpäkeskus 
Comprehensive Cancer Center Finland (FICAN) 



•  Terveydenhuollolta odotetaan uusimpaan 
tietoon perustuvaa sairauksien diagnostiikkaa 
ja hoitoa 

•  ! edellyttää korkeatasoista tutkimustyötä ja     
siihen perustuvaa opetusta ja koulutusta.  

•  kustannusvaikuttavaa, taloudellisesti kestävää 
•  yhdenvertaista 
•  potilas (ja hänen läheisensä) keskiössä! 



Syövän hoito murroksessa 
•  syöpäpotilaiden määrä lisääntyy 
•  suunta enenevästi kohti vaativampia, yksilöllisesti räätälöityjä 

hoitoja 
•  monialaisen osaamisen ja yhteistyön tarve 
•  uudet hoitomuodot tehokkaita, mutta kalliita 
•  kustannusten voimakas kasvu  
•  tarve yhtenäisten hoitolinjojen tiuhaan päivittämiseen 
•  lisääntyvä vuorovaikutuksen tarve perustutkimuksen ja kliinisen 

työn välillä  
•  monien syöpämuotojen ennuste edelleen huono  
•  alueelliset erot kasvamassa? 
 

Tarve syövän kansalliselle osaamiskeskukselle ? 



Täsmähoidot vaativat täsmädiagnostiikkaa 
Monipuolinen osaaminen 

biokemistejä,  solu- ja molekyylibiologeja, 
geneetikkoja,  virologeja,  immunologeja, 
bioinformaatikkoja,  systeemibiologeja,  
epidemiologeja,  insinöörejä,  kemistejä,  
säteilyfyysikkoja, syöpälääkäreitä, radiologeja,  
infektiolääkäreitä,  kirurgeja,  patologeja,  hoitajia, 
fysioterapeutteja, bioanalyytikkoja, psykologeja, 
ravintoterapeutteja,… … vertaistukea 
… juristeja, IPR-, talous- viestintä- ja markkinaosaajia  

Multidisciplinary teams (tuumoriryhmät) 



 
 

 Haasteeseen syövän toteamiselle, hoidolle, potilaiden 
seurannalle ja edellisiin liittyvälle tutkimustyölle sekä 
lääkekehitykselle on useissa maissa vastattu 
perustamalla laaja-alaisia syöpäkeskuksia 
(Comprehensive Cancer Center, CCC), joissa yhdistyy 
laadukas potilashoito ja sen takaava korkeatasoinen 
tutkimus- ja opetustoiminta.  

Jotta syöpäpotilaan (ja läheisten) toiveet ja tarpeet toteutuvat,  
 valtava määrä erityyppistä huippuosaamista tarvitaan:  
 diagnostiikkaa; patologia, sytologia, kuvantamiset, laboratoriotutkimukset,  
 yksilöllinen molekyylidiagnostiikka, kirurgian erikoisosaamiset, sädehoito,  
 syövän onkologia, psykososiaalinen hoito, kuntoutus, tuki ja vertaistuki  
 sekä palliativinen hoito. 

Osaamiskeskukset osana terveydenhuolto-
järjestelmää 



USA: ”CCC ja CC -centereitä” 

         42 CCC           26 CC –tason keskusta 
 
-  kansallinen syöpäinstituutti, NCI: keskusten läpäistävä tiukat kriteerit,   
  haettava oikeutta käyttää käyttää ’Comprehensive Cancer Center’ tai    
  ‘Cancer Center’ -nimeä; selkeät painopisteet: �cancer center profile�. 
 
-  ensiluokkainen syövän hoito, toisiinsa sidoksissa oleva korkeatasoinen 
  syövän perus-, kliininen ja epidemiologinen tutkimus, sekä opetus ja  
  koulutus. Yhteisöllisyys. 
 
-  keskusten tulee tuottaa myös merkittävää kliinistä tutkimusta alkaen 
  perustutkimuksen tuloksista kumpuavista varhaisista hoitokokeiluista 
  (faasi I) laajoihin kliinisiin hoitokokeisiin. 

  
- toiminta perustuu vahvaan tutkimukseen! 



- jäseninä yli 70 sairaalaa 
- kasvava syöpäkeskusten     
  verkosto Euroopassa  
- missiona stimuloida keskukset   
  kehittymään sekä verkottumaan  
  keskenään 
- tietokanta Euroopan syöpä-  
  keskuksista (ml. resursseista,   
  toiminnoista, osaamisesta, palveluista). 
!  haetaan rahoitusta eri EU-ohjelmista 

(useita yhteistyöprojekteja,  
akkreditoidut keskukset hakevat 
yhdessä). 

!  tarjotaan partnership-yhteyksiä 
päämääränä pitkäaikaiset t&k 
yhteydet. 

Euroopan malli 



 
  

Organisation of European Cancer Institutes 

• 4-portainen luokitus 
  Comprehensive Cancer Center 
  Clinical Cancer Center 
  Cancer Research Center 
  Cancer Unit 
 

-  akkreditaatio-ohjelma 9/2010- 
-  HYKS arvioinnit 2011; raportti 6/2012; 

viimeinen käynti 10/2013 
-  ainoa suomalainen sairaala ja 

ensimmäinen Pohjoismainen sairaala, 
joka suorittanut OECI:n akkreditoinnin 
loppuun  

-  ! sai korkeimman Comprehensive 
Cancer Center -statuksen 6.5.2014! 



• 6.11.2007 Monet Euroopan maat perustaneet tai perustamassa  
  syöpäkeskuksia, verkottumassa keskenään ! Tukholman  
  julistus (allekirjoittajina 10 Euroopan maata, ei Suomea; OECI). 
 
• 17.3.2009 Suomen Syöpäinstituutti luovutti aloitteen STM:lle;     
  tavoitteena kansainvälisesti kilpailukykyinen kansallinen  
  syöpäkeskus. Syöpäkeskus-selvitystyö (THL); ministeri  
  Risikolle14.12.2010.  
 
• Hallitusohjelmassa 2011:  “Arvioidaan mahdollisuudet                  

                käynnistää  Kansallinen Syöpäkeskus” 
 
 
 
 
• Kansallinen syöpäkeskus -työryhmä, STM 
   - 15.2.2012 - 30.6.2013; loppuraportti STM:lle 8.5.2014. 
 
• Toiminnan käynnistyminen vaiheittain 2015 (2017?) 
 

‘Kansallinen syöpäkeskus Suomeen’  
• aloitteesta  käynnistämiseen… 



FICANin tehtävistä yleisesti 

! koskee kaikkia Comprehensive Cancer Center 
-käsitteen sisältämiä alueita: syövän 
diagnostiikkaa, hoitoa, tutkimusta, opetusta ja 
koulutusta sekä ennaltaehkäisyä, seulontoja ja 
kuntoutusta koskevat laadulliset ja määrälliset 
velvoitteet.  
 
! toteuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä THL:n, Suomen 
syöpärekisterin, korkeakoulusektorin, kunnallisen palvelujärjestelmän, 
tutkimusta rahoittavien tahojen ja alan kansalaisjärjestöjen kanssa.  

 



FICANin tehtävistä (esimerkki): Tutkimusedellytysten 
parantaminen ja tehostaminen  
 

-  kliinisten tutkimusten keskitetty rekisteröinti kansainvälisesti 
-  yhdenmukaiset taloussopimukset, tutkimuskoordinaattorien 
    ja -hoitajien yhtenevät työsopimukset  
-  kliinisten tutkijoiden (osa tai kokopäivätoimisten) ’kotipesänä’ 

toimiminen 
! potilaiden rekrytoinnit uusiin tutkimuksiin oikea-aikaisesti 

oikeassa yksikössä, johon kyseisten syöpien uudet interventiot 
keskitetty; tutkijat pystyisivät keskittymään tutkimusten suunnitteluun, 
tutkimushoitojen toteuttamiseen, tutkimusten raportointiin sekä 
opettamiseen ja opinnäytteiden ohjaukseen.  

! Yhä useammalla potilaalla mahdollisuus osallistua kliiniseen 
tutkimukseen! 

 TH/2014 



FICAN tehtävistä (esimerkki) – hoitoon pääsy, 
hoitoprotokollat (vastuutaho) 
 
-  yhtenäinen hoitoon pääsyn seuranta (aika, 

protokolla, lähetekäytännöt); varhaisdiagnostiikan 
kehittäminen 

-  hoitolinjaukset (vastuu: koordinoiva keskus, jolla 
hoidon kehittäminen, hoitoketjut, hoitoprotokollat, 
hoitojen keskittäminen, osaamisen varmistaminen; 
strukturoitu viiveetön päätöksenteko ja suosituksen 
käyttöönotto valtakunnallisesti) 



-  lähtökohtana on alueiden osallistaminen ja kattavuus 
(yhdenvertaisuus) 

-  toimijat muodostavat tiiviin verkoston yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi  

-  Organisaatiosta: alkuvaiheessa yliopistolliset sairaanhoitopiirit 
(kuntayhtymät) ja yliopistot perustaisivat FICANin 

-  toiminnasta vastaisivat viisi alueellista syöpäkeskusta: 
    Helsinki-CC, Kuopio-CC, Oulu-CC, Tampere-CC, Turku-CC,  
     ja yhteinen koordinaatiokeskus (FICAN-NCC) 
-  alueelliset syöpäkeskukset koordinoisivat syövän hoitoa, 

diagnostiikkaa ja ennaltaehkäisyä alueellaan sote-ervan 
palveluiden järjestämissopimuksen puitteissa  

TH/2014 

FICANin organisaatio – toimijat 



Kansallinen syöpäkeskus, FICAN 
Comprehensive Cancer Center Finland 

Turku syöpäkeskus Helsinki syöpäkeskus 
ja Kansallinen 
koordinaatiokeskus 

Oulu syöpäkeskus 
 

Kuopio syöpäkeskus  Tampere syöpäkeskus 

TH 2014 

-  5 alueellista syöpäkeskusta  
-  yhteinen koordinaatiokeskus 
-  alueellisilla keskuksilla kansallisia 
    vastuita (yhteisesti sovittu työnjako!) 
   



 
Syövän hoito jo hyvinkin keskitettyä HUS-alueella 

• HUS is a municipal 
federation owned by 
26 Uusimaa area 
municipalities.  

• Population of the 
district: 1.6 Million 

• Budget 1.5 Billion € 

• The largest hospital 
in Finland 

• The most active 
center of clinical and 
translational cancer 
research in Finland 
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  HYKS Syöpäkeskus 
Hyks erva -/Eteläinen syöpäkeskus 

TH 2015 



 
HUCH Comprehensive Cancer Center 

 
 

Human resources 
 
Finance + IT 

Palliative care center 
  

Hematological 
malignancies 

 

 

 

 

 

Radiotherapy 

Professors of research  
and teaching 

Solid tumors 

Medical 

oncology 

Breast surgery 

Executive Board 

Scientific Advisory Board 

Clinical trial unit  

 
Translational research 
 

500 health-care professionals (105 MDs) TH 2015 



TH 2014 



CCC-Finland 
Kansallinen syöpäkeskus 

    STM, 
OKM,TEM 

Ulkomaiset yhteistyökumppanit 
(yliopistot, tieteelliset järjestöt, 

tutkimusrahoittajat)  

Yritykset 

   Yhteis-
yritykset 

Syöpärekisteri, 
FIMM, VTT  

TA
Y,

 T
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Syöpäjärjestöt, 
potilasjärjestöt 

Kansallisen syöpäkeskuksen 
toimintaympäristö  

CCC 

TH/2013 

Suomen Syöpäinstituutin Kansallinen Syöpäkeskus Suomeen –aloite,17.3.2009  



Kansallinen syöpäkeskus, FICAN 
 

1.  yhdistää diagnostiikan ja hoidon 
korkeatasoiseen tutkimukseen ja 
koulutukseen  

2.  muodostaa valtakunnallisen yhteistyö- ja  
innovaatioympäristön 

3.  varmistaa syövän hoidon 
yhdenvertaisuuden ja korkean laadun myös 
2020-luvun Suomessa  

TH 2014 


