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Syöpäjärjestöt = Suomen Syöpäyhdistys 
ja Syöpäsäätiö
• Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen 

(perustettu 1936) ja Syöpäsäätiön (perustettu 1948) 
muodostamaa kokonaisuutta.

• Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 maakunnallista 
syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä.

• Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin (125 000 jäsentä) 
ja yksi vaikuttavimmista potilas- ja kansanterveysjärjestöistä.

• Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen 
rahoittaja Suomessa – yli 5 miljoonaa euroa vuosittain.

• Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää syöpätautien 
epidemiologista ja tilastollista tutkimuslaitosta Suomen 
Syöpärekisteriä (perustettu 1952).



Syöpäjärjestöjen strategia 2020

Toiminta-ajatus
”Syövän voittaminen”

Visio
”Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä 
huolimatta”



Syöpäjärjestöjen strategiset tavoitteet

Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, 
jonka tavoitteena on
• tehostaa syövän ehkäisyä ja 

varhaistoteamista,
• tukea syövänhoidon kehittämistä,
• edistää hyvää elämää syövästä huolimatta ja
• vahvistaa syöpätutkimusta.



POTILAS-
JÄRJESTÖ

KANSANTERVEYS-
JÄRJESTÖ

TUTKIMUS-
ORGANISAATIO 

• Vaikuttamistyö
• Asiantuntijatuki 

(neuvonta)
• Vertaistuki

• Potilasverkostot
• Taloudellinen 

tuki
• Selviytymisen 

tuki (esim. 
kuntoutus) 

• Osastot ja 
kerhot

• Terveyden 
edistäminen

• Lainsäädäntöön 
ja politiikkaan 
vaikuttaminen

• Seulontatoimin-
not (ml. labora-

toriot)
• Järjestöyhteistyö
• Kansainvälinen 

yhteistyö

• Syöpätautien 
epidemiologinen 

ja tilastollinen 
tutkimuslaitos

• syöpärekisteri ja 
joukkotarkastus-

rekisteri
• Luotettavaa 
tietoa syövästä 

medialle ja 
kansalaisille

• Tutkimusrahoitus

Syöpäjärjestöjen kolme roolia



Syöpäjärjestöjen saavutukset

Syövänhoidon kehittäminen
1) syövän sädehoidon käynnistäminen Suomessa
2) syövänhoidon tasa-arvon edistäminen
3) syövänhoidon tulosten parantuminen
4) palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen
Syövän ehkäisy ja varhaistoteaminen
5) tupakoinnin väheneminen Suomessa
6) kohdunkaulan syövän väheneminen seulontojen avulla 1960-

luvulta lähtien 
7) rintasyöpäkuolleisuuden väheneminen seulontojen avulla 1980-

luvulta lähtien
8) syövän ehkäisyyn ja varhaistoteamiseen liittyvä tutkimustyö



Syöpäjärjestöjen saavutukset

Syöpätutkimus
9) suomalaista syöpätutkimusta on tuettu jo 67 vuoden ajan
Potilaiden neuvonta ja vertaistuki
10) jokaisella syöpään sairastuvalla ja tämän omaisella on 

mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan ja tukeen
11) luotettavan ja ymmärrettävässä muodossa olevan tiedon 

tuottaminen ja sen helpon saatavuuden varmistaminen
Kuntoutus
12) syöpäpotilaille tarkoitetun sopeutumisvalmennuksen ja 

kuntoutuksen järjestäminen ja kehittäminen eri puolilla Suomea



Syöpäjärjestöjen tavoitteet
seuraavalle hallituskaudelle

Syövän varhainen toteaminen, hoito, 
hoiva ja muu tuki turvattava

Kansallinen 
syöpäkeskus 
perustettava

Kansansairauksien 
ehkäisyohjelma 
käynnistettävä 



Syövän varhainen toteaminen, hoito, 
hoiva ja muu tuki turvattava

Syövän hoitoon pääsylle tulee asettaa sitovat 
ja aktiivisesti seurattavat enimmäisaikarajat. 
On varmistettava, että syövän hoidossa on 
riittävästi henkilökuntaa potilasmäärän 
kasvaessa. 
Syövän diagnostiikassa, hoidossa ja hoivassa 
on varmistettava niin alueellinen kuin 
sosioekonominenkin tasa-arvo.



Kansallinen syöpäkeskus perustettava 

Kansallinen syöpäkeskus tulee perustaa, jotta 
rajalliset voimavarat voidaan kohdentaa 
oikeudenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. 
Kansallinen syöpäkeskus 
– edistäisi syöpätutkimusta ja tutkimustiedon käyttöönottoa,
– antaisi hoitosuosituksia sekä 
– koordinoisi vaativan hoidon valtakunnallista työnjakoa ja 

suurten investointien toteutusta. 



Kansansairauksien ehkäisyohjelma 
käynnistettävä 

Kansansairauksien ehkäisyohjelman tulee tukea terveyttä 
edistäviä elinympäristöjä ja tehdä terveellisten elintapojen 
valitseminen helpoksi ja houkuttelevaksi. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on muun muassa 
edistettävä terveellistä joukkoruokailua, vahvistettava verotuksen 
terveysperusteisuutta sekä suojattava erityisesti lapsia ja nuoria 
tupakalta, alkoholilta ja ruualta, jossa on runsaasti energiaa ja 
vähän ravintoaineita. 
Päätöksiä tehtäessä tulee arvioida niiden hyvinvointi- ja 
terveysvaikutukset. 
Toimia suunniteltaessa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota 
siihen, että toimet johtavat terveyserojen vähenemiseen 
väestöryhmien välillä. 
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