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1. Syöpäjärjestöt 
a. Syöpäjärjestöt 2022 

Syöpäjärjestöt on kokoava nimitys Suomen Syöpäyhdistys ry:n, sen jäsenyhdistysten, Syöpäsäätiö 
sr:n ja Suomen Syöpärekisterin muodostamalle kokonaisuudelle, jolla on yhteinen strategia. Suomen 
Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön yhteistoimintaa ohjaa lisäksi yhteinen johtosääntö ja 
yhteistoimintasopimus. Syöväntorjunnan valtakunnallinen keskusjärjestö Suomen Syöpäyhdistys ry 
perustettiin vuonna 1936 ja siihen on liittynyt alueellisia yhdistyksiä 1950-luvulta ja 
potilasyhdistyksiä 1960-luvulta lähtien. Nyt yhdistyksellä on yhdistysjäseniä 18: kaksitoista 
alueellista yhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä. Näissä on yhteensä yli 110 000 jäsentä. 
Syöpäsäätiö sr perustettiin vuonna 1948 tukemaan syöväntorjuntaa ja syöpätutkimusta. Yhdistyksen 
ja säätiön yhteistyö alkoi vuonna 1950 yhteisellä suurkeräyksellä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan 
keräämällä ja jakamalla varoja syöpätutkimukseen ja avustamalla Suomen Syöpäyhdistystä ja sen 
jäsenyhdistyksiä. Syöpäjärjestöjen varainhankinta on keskitetty Syöpäsäätiölle. Säätiö on suurin 
yksityinen syöpätutkimuksen tukija Suomessa. 
Vuonna 1952 perustettu Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien epidemiologinen ja tilastollinen 
tutkimuslaitos, jonka ylläpitäjä on Suomen Syöpäyhdistys. Sen ytimen muodostavat Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaiset väestöpohjainen syöpärekisteri ja seulontarekisterit. Sen 
tehtävänä on tuottaa viranomaisille ja kansalaisille tietoa syöpätilanteesta ja sen kehityksestä, tarjota 
tutkijoille aineistoa syöpätutkimukseen ja tehdä omaa tutkimusta. 

Tämä suunnitelma kattaa Suomen Syöpäyhdistyksen, Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpärekisterin 
toiminnan. 

b. Syöpäjärjestöjen strategia 2021–25 

Vuosia 2021–2025 koskevan strategian ytimen muodostavat kehitysohjelmat, joita on viisi:  

• Toimimme ihmisten kanssa ihmisten hyväksi 
• Teemme asioita, joilla on suuri vaikuttavuus 
• Edistämme tavoitteitamme jokaisessa kohtaamisessa 
• Kehitämme järjestön sisäistä yhteistyötä ja työnjakoa 
• Vahvistamme syövän ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitoa parantamalla 

syöpätutkimusta ja asiantuntemusta. 
Kehitysohjelmia toteutetaan vuosittain erillisten projektien muodossa. Vuonna 2021 toteutettiin 
seuraavat projektit, jotka jatkuvat osin vuoden 2022 puolella: 

• Vapaaehtoistoiminnan uusien muotojen kehittäminen 
• Viestinnän kehittäminen yhtenäisemmäksi 
• Palveluiden tunnistaminen ja niiden saatavuus eri puolilla Suomea 
• Tutka – Syöpärekisterin tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen 
• Yhteiskunnallisen linjapaperin valmistelu 

Vuonna 2022 käynnistetään seuraavat uudet kehitysohjelmia toteuttavat projektit (katso kappale 6 
C): 

• Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen painopisteiden implementointi ja 
vakiinnuttaminen 

• Palvelubrändin kehittäminen 
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• Arvioinnin ja mittareiden kehittäminen toiminnan vaikutusten vahvistamiseksi 
• Syöpäjärjestöjen vastuullisuusohjelman valmistelu  

2. Syöpäjärjestöt edistää terveyttä, hyvinvointia ja syövän ehkäisyä 
a. Tietopohjan vahvistaminen – monitorointi ja tutkimus   

Syöpätietojen rekisteröinti. Syöpärekisterissä arvioidaan Suomen syöpätaakka ja sen muutoksia 
koko väestössä. Syöpätietoja kerätään kaikkialta Suomesta ja kaikenikäisistä potilaista. Tiedon laatua 
ja kattavuutta tutkitaan jatkuvasti.  
Tavoitteena on tiedonkeruun sujuvoittaminen, ilmoitusten kattavuuden nostaminen ja laadukkaan 
tiedon saaminen terveydenhuollon toimijoilta. Syöpärekisteri tukee uusien syöpäilmoitusten 
tekemiseen liittyvää kehittämistyötä yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja alueellisten syöpäkeskusten 
kanssa. Kansallisten tietomallien ja koodistojen ylläpito on Syöpärekisterin vastuulla ja vuonna 2022 
rekisteri valmistautuu kansallisen SNOMED-CT koodiston käyttöönottoon patologian 
laboratorioissa. Aktiivinen vuoropuhelu jatkuu kaikkien tiedon toimittajien ja niihin linkittyvien 
tietojärjestelmätoimittajien kanssa (kts. kappale 6f Tietohallinto).  
Tietojen tarkastaminen ja korjaus keskitetään operatiiviseen sovellukseen ja samalla tavoitteena on 
automatisoida prosessia edelleen. Operatiivisen sovelluksen tilastointia parannetaan mm. 
saapuneiden ja käsiteltyjen ilmoitusten osalta. Vuoden 2022 tavoitteena on myös 
Hoitoilmoitusjärjestelmän (Hilmo) tietojen järjestelmällinen yhdistäminen syöpärekisterin syöpä- ja 
seulontatietoihin soveltuvin osin (kts. kappale 6f Tietohallinto). 
Syöpätapausten koodaus. Kaikista Suomessa todetuista uusista syöpätapauksista tuotetaan 
syöpärekisterissä tapauskooste, joka kokoaa keskeiset tiedot syövästä sen toteamisvaiheessa. Uudet 
syövät voidaan erottaa aiempien syöpien uusiutumisesta tai taudin etenemisestä. Tiedot ovat helposti 
käytettävissä tutkimukseen ja tiedolla johtamiseen. Automaattisesti luotavien syöpätapauskoosteiden, 
ns. syöpäkoodauksen, kehitystyö jatkuu. Tavoitteena on kohdentaa manuaalinen työ erityisen 
haasteellisiin tapauksiin, erityistarpeisiin, tarkastuksiin ja uusien tietosisältöjen kehittämiseen (esim. 
erilaiset laatutiedot). 
Tietotuotanto jatkaa vertaisarvioidun tekstinkaivelualgoritmin kehittämistä osana TUTKA-
kehitysohjelmaa (kts. kappale 6c Kehitysohjelmat ja vuonna 2022 alkavat projektit). Tieteellisesti 
vertaisarvioitu algoritmi, joka poimii patologien tekemistä eturauhassyöpätapausten lausunnoista ns. 
Gleason-pisteet, siirretään osaksi tietotuotantoa. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää 
tietoluovutuksissa sekä osana laaturekisteri- ja syöpäkeskusyhteistyötä. Algoritmia laajennetaan 
syövän levinneisyyttä kuvaavaa ns. TNM-luokitusta koskevan tiedon tuottamiseen. Koneoppivan 
tekoälypohjaisen algoritmin rakentamista syöpäkoodauksen tukena jatketaan. 
Syöpätaakka ja tutkimus. Yhteistyö THL:n kanssa jatkuu ns. METCA-projektissa, jossa arvioidaan 
elintapoihin liittyvää syöpävaaraa sekä niiden väestösyyosuuksia THL:n väestöaineistojen ja 
syöpärekisterin tietojen yhdistämiseen perustuen. Aineistoa päivitetään uusilla väestötutkimuksilla ja 
syövän riskitekijöiden vaikutusta potilaiden elossaoloon/lisäkuolleisuuteen selvitetään. 
Syöpärekisteri osallistuu aktiivisesti vuonna 2022 COVID-19-pandemian vaikutusten 
selvittämiseen syöpäpotilailla yhdessä muiden Pohjoismaiden syöpärekisterien kanssa. 
Syöpänäytteiden määrää, uusia syöpiä ja syöpään liittyvää ylikuolleisuutta seurataan ja raportoidaan 
erityisesti tilastovuoden 2020 osalta. 
Nuorena (alle 40-vuotiaana) syöpään sairastuneiden potilaiden perheenjäsenten syöpien 
kasautumisen (FAMCAN) projektissa tutkitaan aivokasvaimien kasautumista. Uutena tavoitteena 
vuodelle 2022 on arvioida, kuinka moni syöpäpotilas on alaikäisen lapsen huoltaja ja toisaalta, miten 
monta vanhempaa lapsuuden syöpä koskee käyttäen väestö- ja syöpärekisteritietoja. 
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Yhteispohjoismainen NOCCA-projekti selvittää ammattiryhmittäisten altisteiden vaikutusta 
syöpävaaraan. Tutkimuksessa on koottu uusi aineisto kaikista Pohjoismaista ja ensimmäiset tulokset 
julkaistaan vuoden 2022 aikana. Työterveyslaitoksen kanssa käynnistetään tutkimus 
ammattialtisteiden syöpävaarallisuudesta. 
Osana Suomen Akatemian huippuyksikköyhteistyötä Syöpärekisteri tutkii muiden 
pitkäaikaissairauksien merkitystä syöpävaaraan ja syöpään sairastuneiden elossaoloon. 
Tutkimuksessa arvioidaan ensin autoimmuunisairauksien ja sitten muiden tautiryhmien vaikutusta.  
Syöpärekisterin kannalta oleellisten data-analyyttisten menetelmien kehittämistä laajennetaan. 
Yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa kehitetään koneoppivaa tilastotieteellistä menetelmää, joka 
arvioi useiden syövän riskitekijöiden yhteisvaikutuksia (mm. osana METCA-hanketta). Hierarkkista 
tilastollisen mallinnuksen kehittämistä jatketaan luotettavampien arvioiden saamiseksi potilaiden 
elossaoloon vaikuttavista tekijöistä ja riskitekijöiden väestösyyosuuksista. Syöpätaakan parempaan 
ennustamiseen kehitetään tilastollista mallinnusta. 
Yhteistyötä laskentaintensiivisen data-analytiikan parantamiseksi jatketaan Tieteellisen laskennan 
keskuksen (CSC) kanssa sekä selvitetään mahdollisuuksia osallistua tähän yhdessä THL:n kanssa.  
Seulontatietojen rekisteröinti ja raportointi. Suomessa on vuonna 2022 kolme kansallista 
seulontaohjelmaa, kohdunkaulaosan syövän, rintasyövän ja suolistosyövän seulonta. Kaikissa näissä 
on käytössä uusittu tietomalli ja parametristot, joiden käyttöönottoa jatketaan yhteistyössä 
seulontatoimijoiden kanssa. Kohdunkaulasyövän ja suolistosyövän seulontatietojen toimitusten tulee 
olla kokonaan uuden tietomallin mukaisessa muodossa 1.9.2022 alkaen. Suolistosyövän seulonnan 
kansalliseen käynnistymiseen liittyen uusia tiedon toimittajia neuvotaan, ohjataan ja ohjeistetaan. 
Rintasyövän tietotoimitusten pilotointi uudella mallilla jatkuu edelleen. Vuonna 2022 järjestetään 
lisää koulutusta seulontatoimijoiden IT-yhteyshenkilöille (kts. kappale 6f Tietohallinto).  
Vuonna 2022 Joukkotarkastusrekisterin laadunvarmistusprosesseja uudistetaan siten, että niihin 
linkitetään Syöpärekisterin ja Hoitoilmoitusrekisterin tietoja. Lisäksi valmistellaan uutta 
monivuotista kehittämishanketta – digitaalinen palvelualusta ”Skriinari”, jonka tavoitteena on 
parantaa Joukkotarkastusrekisterin alueellista palvelua. Skriinarin avulla vastaanotetaan ja jaetaan 
kohdennettua tietoa kunnille, vuonna 2023 perustettaville hyvinvointialueille, seulontatoimijoille ja 
muille alueellisille organisaatioille. Valtakunnallisesti Skriinariin kytketään mm. kansalaisille ja 
medialle tarkoitettua interaktiivista grafiikkaa ja päättäjille tarkoitettuja kustannustietoja.  
Organisoitujen seulontaohjelmien ohella Suomessa on runsaasti seulontatyyppistä nk. opportunistista 
testausta, jonka tietoja on viime kolmen vuoden ajan kerätty tutkimusprojektien puitteissa 
Joukkotarkastusrekisteriin. Vuonna 2022 toiminnan painopiste siirtyy kerätyn tiedon integrointiin 
kansallisiin rekistereihin (ml. juridisen oikeutuksen varmistaminen). Testaustiedon kattava 
kansallinen rekisteröinti mahdollistaa mm. liiallisen testauksen karsimisen ja toisaalta myös sellaisten 
väestöryhmien löytämisen, jotka eivät ole testauksen piirissä. Taustalla on pyrkimys parantaa 
syöpäseulontojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. 
Seulontoihin liittyvä tutkimus. Tutkijoille suunnattavan uudistetun seulonta-apin ja siihen liittyvän 
verkkopohjaisen informaation suunnittelu jatkuu Tutka-kehitysohjelmaprojektissa. Seulonnan tietoja 
voi tarkastella poikkileikkauksina tai aikasarjoina ja niitä voi muokata virtuaalisesti omiin tarpeisiin 
soveltuvaksi.  
Suolistosyövän seulonnan pilottivaiheen (vuodet 2019–2021) ensimmäisen ja toisen vuoden tulokset 
julkaistaan suomenkielisenä keväällä 2022. Julkaisuissa keskitytään seulonnan järjestämiseen ja 
mahdollisten miesten ja naisten välisten erojen havainnointiin, esim. testin herkkyydessä ja 
seulontalöydöksissä. Mallinnustutkimuksessa selvitetään suolisto- ja rintasyövän seulontojen eri 
toimintavaihtoehtoja (mm. aloitus- ja lopetusikä, seulontaväli ja kustannukset). Lisäksi käynnistetään 
kohdunkaulasyövän testausvaihtoehtojen hyöty-haitta-analyysejä ja vaikuttavuutta selvittäviä 
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tutkimuksia, joissa hyödynnetään rekisterin pakastettuja solunäytteitä. HPV-rokotusten ja 
kohdunkaulasyövän seulonnan integrointiin liittyviä tutkimushankkeita pohjustetaan, koska 
ensimmäiset rokotetut ikäluokat lähestyvät seulontaikää lähivuosina. 
Yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa jatketaan kohdunkaulasyövän seulontaohjelmien 
arviointia (Nordscreen-projekti). Syksyllä 2021 haettavan NCU-apurahan avulla vertailut pyritään 
laajentamaan myös rintasyövän seulontaan. Käynnissä olevan NCU:n strategisen projektin tuotoksina 
julkaistaan artikkelit maahanmuuttajanaisten syöpäilmaantuvuudesta, -kuolleisuudesta ja 
seulontoihin osallistumisesta neljässä Pohjoismaassa. Lisäksi osallistutaan EU:n laajuisen iPAAC-
yhteistoimintahankkeen syöpien varhaista diagnoosia sekä preventiota koskevaan raportointiin ja 
seurantaan, samoin mahdollisen jatkohankkeen suunnitteluun.  
Laajojen kyselytutkimusten tulokset terveydenhuollon ammattilaisten ja nuorten naisten 
kohdunkaulasyövän testaukseen liittyvistä asenteista ja tiedoista julkaistaan. Niiden pohjalta 
tuotetaan materiaalia, jonka avulla turha ja kallis nuoriin naisiin kohdistuva kohdunkaulasyövän 
opportunistinen testaus saadaan vähenemään. 
Vuonna 2022 valmistuu kaikkiaan neljä väitöskirjaa. Niiden aihepiirejä ovat pohjoismaisten 
kohdunkaulasyövän seulontojen toimintaprotokollat ja löydösosuudet, suolistosyövän seulonnan 
psykososiaaliset vaikutukset ja seulonta-aktiviteettiin vaikuttavat tekijät sekä organisoidun ja 
opportunistisen kohdunkaulasyövän seulonnan testauksen toimivuus ja vaikuttavuus eri ikäryhmissä. 

b. Nuorten ja nuorten aikuisten terveyden edistäminen ja tupakoinnin vähentäminen 

Painopisteet. Nuorten ja nuorten aikuisten terveyden edistäminen keskittyy tupakka- ja 
nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn ja lopettamisen tukemiseen sekä terveellisten elintapojen 
vahvistamiseen. Vuonna 2022 Suomen Syöpäyhdistys jatkaa nuorten terveyden edistämistä STEAn 
rahoittamilla hankekokonaisuuksilla sekä Sosiaali- ja terveysministeriön tartuntatautien valvonnan 
määrärahasta rahoitetulla Kesäkumi-kampanjalla. 
Fressis-palvelukokonaisuus. Suoraan nuorille suunnattua viestintää toteutetaan Fressis-
palvelukokonaisuuden kautta. Nuoria palvellaan Fressis.fi- ja Röökikroppa.fi-sivustoilla, 
sosiaalisessa mediassa, kampanjoilla, Kysy asiantuntijalta -palvelussa ja tupakkatuotteiden käytön 
lopettamisessa tukevan Erovirasto-sovelluksen avulla. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin. Fressis kattaa laajasti terveyden edistämisen aiheet: tupakka- ja 
nikotiinituotteet, ravinto, liikunta, arkirytmi, aurinko- ja seksuaaliterveys, alkoholi ja mielen 
hyvinvointi. 
Nuorten kanssa toimivien aikuisten tietoja ja taitoja tukea nuorten nikotiinittomuutta lisätään sekä 
vahvistetaan eri toimintaympäristöjen nikotiinittomuutta tukevia rakenteita ja toimintamalleja 
yhteistyössä alueellisten syöpäyhdistysten kanssa. Vuonna 2020 kehitettyä Nikotiiniton amis -
toimintamallia jalkautetaan ammatillisiin oppilaitoksiin eri puolille Suomea. 
Nikotiiniton nuorisotyö -koulutuksia toteutetaan nuoristyöntekijöille ja muille nuorten kanssa 
työskenteleville. Nuuskaton urheilu -toimintamallia viedään urheiluseuroihin yhteistyössä 
alueellisten syöpäyhdistysten, EHYT ry:n ja Suomen Olympiakomitean kanssa. 
FressisEdu.fi palvelee oppilaitoksia, nuorisotyötä ja vanhempia. Oppilaitoksissa terveystiedon 
opettajien tukemiseksi tehdään viestintään ja markkinointiin sekä kehittämiseen liittyvää yhteistyötä 
esimerkiksi LIITO – Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n ja SAKU ry:n kanssa. Perusopetuksen 
ja ammatillisen koulutuksen opettajista koostuva asiantuntijaryhmä osallistuu FressisEdu.fi-
toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Terveystiedon opettajille ja opettajiksi 
opiskeleville tarjotaan vuosittain koulutusta yhteistyössä EHYT ry:n kanssa. Nuorten kanssa 
toimiville ammattilaisille viestitään uutiskirjeellä ja sosiaalisessa mediassa. 
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Kesäkumi-kampanja. Suomen Syöpäyhdistys toteuttaa Kesäkumi-kampanjan yhdessä Väestöliiton, 
Suomen Punaisen Ristin, Sotilaskotiliiton ja YleX:n kanssa. Suomen Syöpäyhdistykselle keskeiset 
teemat ovat nuorten tiedon lisääminen HP-viruksesta (HPV) sekä kondomin käytön edistäminen. 
Fressis tukee kampanjaa mm. digitaalisin testein tarjoten tietoa erityisesti HPV:sta. Fressis levittää 
tietoa kampanjasta omissa kanavissaan.  
Sun iho -kampanja. Suomen Syöpäyhdistys osallistuu Fressiksen kanavien kautta 
Säteilyturvakeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston nuorten aurinkosuojautumista 
edistävään #suniho-kampanjaan.   
Hyvä Päivä -hanke. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden nuorten 
aikuisten terveyttä ja hyvinvointia vahvistetaan Hyvä Päivä -toiminnalla. Yhteistyössä kuntien, 
Ohjaamoiden ja muiden toimijoiden kanssa toteutetaan vähintään 30 Hyvä Päivä -ryhmää eri puolilla 
Suomea. Mukaan yhteistyöhön liittyy vuonna 2022 uusia yhteistyökumppanikuntia. Lisäksi toimintaa 
jatketaan jo Hyvä Päivä -ryhmiä toteuttavissa kunnissa. Vähintään 60 nuorten parissa toimivaa 
ammattilaista koulutetaan Hyvä Päivä -ryhmien ohjaajiksi. Lisäksi peruskoulutuksen saaneille Hyvä 
Päivä -ohjaajille järjestetään 1–2 jatkokoulutusta, joissa syvennetään ryhmiä ohjaavien 
ammattilaisten terveyden edistämiseen liittyviä tietoja ja taitoja.  
Hyvä Päivä -ryhmien ohjaajia tuetaan myös järjestämällä etäaamukahveja ja webinaareja 
ravitsemuksen, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin teemoista. Hyvä Päivä -ohjaajista koostuva 
kehittäjäryhmä toimii yhteistyössä hanketiimin kanssa toimintamallin edelleen kehittämiseksi. 
Toimintaa juurrutetaan ja levitetään uusiin palvelumuotoihin ja toimintaympäristöihin, kuten 
ammattioppilaitoksiin. 

c. Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen muissa kohderyhmissä 

Kohderyhmät. Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen muissa kohderyhmissä kohdistuu niin 
terveeseen väestöön kuin syöpään sairastuneisiin ja heidän läheisiinsä. Yleistä terveyden 
edistämistyötä tehdään laaja-alaisesti eri yhteistyötahojen kuten jäsenyhdistysten, syöpäkeskusten, 
terveydenhuollon, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja eri järjestöjen kanssa. 
Terveyden edistämistyön kehittäminen. Vuonna 2021 toteutettu Syöpäjärjestöjen terveyden 
edistämisen prioriteettien määrittely toimii vuonna 2022 toteutettavan kehittämisprojektin 
lähtökohtana. Tavoitteena on selkeyttää Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen toimintamuodot ja 
työnjaot sekä aloittaa yhteinen toiminnan ja toimintamuotojen kehittäminen yhdessä jäsenyhdistysten 
kanssa.  
FICAN-yhteistyö. Syöpäjärjestöt on tehnyt tiivistä yhteistyötä viiden alueellisen syöpäkeskuksen 
kanssa syöpäkeskusten perustamisesta lähtien. Syöpäkeskusten johdon ja muiden avainhenkilöiden 
kanssa järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhteistyötapaaminen, jossa ovat läsnä myös kunkin 
syöpäkeskuksen alueella toimivien jäsenyhdistysten toiminnanjohtajat. Vuoden 2022 helmikuussa 
järjestetään aikaisempien vuosien tapaan yhteistyöpäivät valitun teeman ympärillä. Aikaisempina 
teemoina ovat olleet Potilaan polku -kokonaisuuden esittely, psykososiaalisen tuen mallit ja 
terveyden edistäminen.  
Potilaan polku. Potilaan polku -sivustolla kuvataan ammattilaisille syöpäpotilaan ideaali hoitopolku 
sekä siihen liittyvät keskeisemmät vaatimukset syöpäpotilaan näkökulmasta. Erityisesti painotetaan 
vuorovaikutusta hoitotilanteessa ja potilaan osallisuutta siinä, kuntoutumisen tukemista jo 
diagnoosista lähtien, psykososiaalisen tuen vakiinnuttamista yhdeksi osaksi jokaisen potilaan hoitoa 
ja terveyden edistämistä sairauden eri vaiheissa. Kuhunkin potilaan polun vaiheeseen on liitetty ne 
Syöpäjärjestöjen palvelut, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla syöpäpotilaan hyvää hoitoa ja 
terveydenhuollon toimia potilaan tukemiseksi. Potilaan polkua ja Syöpäjärjestöjen tarjoamia 
palveluita on esitelty ensimmäisessä vaiheessa yliopistosairaaloiden onkologitapaamisissa. Vuoden 
2022 aikana työtä jatketaan syöpäpotilaiden hoitoon osallistuvien hoitajien koulutuksissa.  
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Terveydenhuollossa tehtävä yhteistyö. Syöpäjärjestöt on edelleen mukana kehittämässä 
sairaaloiden kanssa Tupakatta leikkaukseen -mallia. Yhteistyötä neuvoloiden kanssa 
tupakoimattomuuden edistämiseksi raskaana olevien keskuudessa jatketaan. Syöpäkeskusten kanssa 
tehtävässä FICAN-yhteistyössä mietitään erilaisia interventioita terveyden edistämisen lisäämiseksi. 
Perusterveydenhuollon henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan myös luomimuutosten 
tunnistamiseen.  
Tietoa terveellisistä elintavoista syövän ehkäisyn ja terveyden edistämisen näkökulmista 
tarjotaan Ilman syöpää ja Kaikki syövästä -sivustoilla ja Syöpäjärjestöjen sosiaalisen median 
kanavissa.  
Järjestöyhteistyö. Vuonna 2022 jatketaan laaja-alaista yhteistyötä terveyden edistämisen eri aiheissa 
muiden järjestöjen kanssa. Syöpäjärjestöt tekee yhteistyötä mm. Savuton Suomi ja Savuton Helsinki 
-verkostoissa sekä HUS:n Hyvä kierre -projektissa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön 
vähentämiseksi. 

3. Syöpäjärjestöt edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää 
syövästä huolimatta 

a. Tietopohjan vahvistaminen 

Tutkimus. Syöpärekisteri jatkaa nuorena syöpään sairastuneiden myöhempään elämään liittyvien 
terveysvaikutusten ja sosiaalisten tekijöiden tutkimusta yhteistyössä kahden Pohjoismaan (Tanska ja 
Ruotsi) kanssa. Aihealueesta on valmistumassa kaksi väitöskirjaa vuoden 2022 aikana.  
Syöpäkeskusyhteistyö. Syöpärekisteri on yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa edistänyt 
potilastietojen kertakirjaamisen periaatetta syöpäilmoitusten kattavamman saatavuuden 
turvaamiseksi ja tiedolla johtamisen tueksi. Vuonna 2022 edistetään THL:n ja alueellisten 
syöpäkeskusten kanssa syöpien kansallisen laaturekisterin kehittämistä ja tavoitteena on tuottaa 
valtakunnallisesti määritelty potilastiedon minimimalli. Sitä voidaan käyttää kuvaamaan esim. 
potilaan hoitoa, taudin etenemistä ja muita kliinisesti relevantteja tietoja.  

b. Neuvontapalvelut  

Neuvontapalveluiden kokonaisuus. Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut koostuvat 
valtakunnallisesta neuvontapalvelusta ja jäsenyhdistysten tarjoamista neuvontapalveluista. 
Syöpäjärjestöjen neuvontatoiminnan tavoitteena on Syöpäjärjestöjen strategian mukaisesti edistää 
sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää syövästä huolimatta antamalla tietoa ja 
psykososiaalista tukea sekä edistää heidän ja muiden syövästä huolestuneiden terveyttä, hyvinvointia 
ja syövän ehkäisyä. Psykososiaalista tukea tarjotaan yhdenvertaisesti asiakkaan tarpeen mukaan eri 
puolella Suomea sairastumisen eri vaiheissa mutta myös sairastumisen jälkeiseen arkeen 
siirtymisessä. Terveydenedistämistyö on osa kaikkia palveluita. 
Etuusneuvonta. Etuusneuvontapuhelimessa annetaan tietoa syöpäpotilaiden toimeentuloon ja 
etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Etuusneuvontapuhelin on osa valtakunnallista neuvontapalvelua 
ja palvelee näin ollen koko Suomea. Vuonna 2022 kootaan neuvontapalveluiden tavoitteet, sisältö ja 
toiminta yhteen ja tarkastellaan etuusneuvonnan kehittämistarpeita. Etuusneuvonnan toimintaa 
tehostetaan ja näkyvyyttä lisätään.  
Syöpäkipulinja. Vuonna 2022 HUS:in kanssa tehtävää yhteistyötä tehostetaan kouluttamalla 
Syöpäkipulinjan sairaanhoitajia. Syöpäkipulinjan markkinointia lisätään.  
Chat-neuvonta. Keväällä 2021 neuvontapalvelussa otettiin käyttöön uusi Ninchat-palvelu. 
Toiminnan yhteyteen luotiin asiakkaille mahdollisuus antaa palautetta saamastaan palvelusta. 
Vuonna 2022 saadun palautteen perusteella chat-toimintaa voidaan kehittää.  
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Periytyvyysneuvonta. Vuodesta 1995 lähtien Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajat ovat antaneet 
periytyvyysneuvontaa. Geenitutkimusten ja yksilöllisen lääketieteen kehittymisen myötä sekä 
ihmisten tietoisuuden lisääntyessä tämän tarpeen arvioidaan kasvavan myös lähivuosien aikana. 
Tavoitteena vuonna 2022 on Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvontaverkoston ylläpito sekä verkoston 
edelleen kehittäminen siten, että periytyvyysneuvontaa annetaan kaikkien alueellisten 
syöpäyhdistysten ja valtakunnallisen neuvontapalvelun neuvontahoitajien toimesta. 
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin koordinaatio- ja konsultaatiopalveluiden tuottaminen 
neuvontaverkostolle jatkuu aikaisemman käytännön mukaan. Jatko- ja täydennyskoulutustilaisuudet 
periytyvyysneuvontaa antaville hoitajille Syöpäjärjestöjen kentässä toteutetaan. Vuoden 2022 aikana 
periytyvyysneuvontaan liittyviä linjauksia pohditaan. Tulevaisuudessa ihmisten tietoisuus 
perinnöllisyydestä tulee kasvamaan, joka voi näkyä periytyvyysneuvonnan yleistymisen kasvussa. 
Toiminnan kehittämisen ja tulevaisuuden kannalta on olennaista pohtia periytyvyysneuvonnan 
mahdollisuuksia, mutta myös tunnistaa mahdollisia uhkatekijöitä. Kaikki asiat, jotka herättelevät 
ihmisiä ajattelemaan elintapojaan, voidaan katsoa mahdollisuuksiksi. 
Kehittämistyö. Toimintavuoden 2022 aikana neuvontapalvelujen toimintojen/palveluiden tavoitteet 
kootaan yhteen ja kuvataan niiden sisältö sekä toiminta ja saadun tiedon perusteella tunnistetaan 
kehittämistarpeet sekä muutosideat. Saatujen tulosten pohjalta laaditaan neuvontapalveluiden 
toimintojen/palveluiden pitkän aikavälin tavoitteet ja toiminta yhteistyössä jäsenjärjestöjen sekä 
muiden sidosryhmien kanssa.  
Vuoden 2022 aikana neuvontapalveluiden tilastointia yhdenmukaistetaan jäsenjärjestöjen kanssa. 
Kaikista eri yhdistysten neuvontapalveluihin tulleista yhteydenotoista voidaan koota yhteen tilastoja 
ja näiden pohjalta jatkokehittää neuvontapalveluiden toimintaa sekä tuoda syöpään sairastuneiden ja 
heidän läheistensä tuen tarpeet näkyväksi ja päättäjien tietoisuuteen.  
Suomen Syöpäyhdistyksen lakkautettujen laboratorioiden näytearkistojen hoitaminen siirtyy 
valtakunnallisen neuvontapalvelun vastuulle. Arkistointiasialla käsitetään siis potilastiedot ja 
näytemateriaalit, jotka ovat Uninonkatu 22 sijaitsevissa holveissa. 
Vuonna 2022 Suomen Syöpäyhdistyksen valtakunnallinen neuvontapalvelu on toiminut 30 vuotta. 
Juhlavuotta juhlistetaan erilaisilla toiminnoilla pitkin vuotta. Valtakunnallisen neuvontapalvelun nimi 
muutetaan valtakunnallisen neuvontapalvelun toiminnan selkeyttämiseksi muotoon 
valtakunnallinen syöpäneuvonta samalla, kun www.kaikkisyovasta.fi sivut ja neuvontapalvelun 
materiaalia uudistetaan. Verkkosivujen ja neuvontapalvelun materiaalin uudistamisen yhteydessä 
myös neuvontahoitajien nimen vaihtamista ammattinimikkeeksi sairaanhoitaja selvitetään. 

c. Kuntoutumisen tuki 

Toiminnan tavoitteet. Syöpäjärjestöjen tarjoamalla kuntoutumisen tuella edistetään ja ylläpidetään 
syöpään sairastuneen toimintakykyä ja hyvinvointia, jotka ovat hyvän elämän perusedellytyksiä. 
Syöpäjärjestöt tarjoavat tukea kuntoutumiseen oikea-aikaisesti ja vastaa entistä paremmin 
asiakkaiden tuen tarpeisiin sairauden eri vaiheissa.  
Kehittäminen yhteistyössä. Kuntoutumisen tukeen liittyvää toimintaa kehitetään aktiivisesti 
Syöpäjärjestön sisäisenä toimintana ja tiiviissä yhteistyössä syöpäkuntoutusta pääasiallisesti 
rahoittavien tahojen (Kela ja STEA), alueellisten syöpäkeskusten, muun julkisen terveydenhuollon ja 
eri järjestöjen kanssa. Toimintavuoden 2022 aikana painottuu Syöpäjärjestöjen toiminnan ja 
tukipalvelujen markkinoinnin vahvistaminen. Kuntoutumisen tukemisessa hyödynnetään 
etämenetelmiä ja -välineitä. Etäpalveluja kehittämällä luodaan eri puolella Suomea asuville 
asiakkaille paremmat mahdollisuudet käyttää Syöpäjärjestöjen palveluja ja saada itselleen 
tarvitsemaansa tukea. 
Kurssit. Suomen syöpäyhdistys ja sen jäsenjärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti syöpään 
sairastuneille ja heidän läheisilleen teemallisia, tavoitteellisia ja ammattilaisten ohjaamia 

http://www.kaikkisyovasta.fi/
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ryhmämuotoisia kursseja STEAn avustuksella ja omarahoituksella. Kursseja toteutetaan sekä 
kasvokkain että verkossa. Kursseja järjestetään 3–5 vuorokauden pituisina jaksoina toimintaan 
soveltuvissa hyvinvointikeskuksissa tai useamman viikon pituisina paikkakuntakohtaisina 
avokuntoutusjaksoina. Kurssien tavoitteena on antaa tietoa, vahvistaa syöpään sairastuneiden ja 
heidän läheistensä omia henkilökohtaisia valmiuksia, voimavaroja ja selviytymiskeinoja sekä tukea 
arjessa selviytymistä sairauden kanssa. Kurssit mahdollistavat myös ammatillisesti ohjatun 
vertaistuen. Kursseilla tuetaan osallistujia aktiiviseen toimijuuteen oman kuntoutumisensa 
edistämiseksi ja hyvinvointinsa lisäämiseksi. Toimintavuoden 2022 aikana järjestetään 45–50 
kurssia. Lisäksi kehitetään Syöpäjärjestöjen yhteinen terveyttä edistävä avo- tai verkkokurssi, joka 
on toistettavissa ja toteutettavissa missä tahansa yhdistyksessä. Kurssissa voidaan kokeilla ja 
pilotoida myös uusia tapoja hyödyntää kurssin aikana ja jälkeen vapaaehtoisia/vertaistukihenkilöitä. 
Lisäksi pilotoidaan etämuotoinen oma-apukurssi perheille, joissa vanhempi sairastaa syöpää. 

d. Vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminta 

Vapaaehtoiset. Suomen Syöpäyhdistys vastaa Syöpäjärjestöjen vapaaehtois- ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvien koulutuksien kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista yhteistyössä 
jäsenyhdistysten kanssa. Lisäksi Suomen Syöpäyhdistys kouluttaa ja antaa tukea jäsenyhdistyksille 
vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan johtamiseen.  
Vuonna 2022 toteutetaan vapaaehtoisille valtakunnallinen kysely, jonka avulla arvioidaan ja 
kehitetään toimintaa. Syöpäjärjestöjen vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan näkyvyyttä parannetaan 
lisäämällä valtakunnallista markkinointia. Lisäksi houkutellaan uusia vapaaehtoisia mukaan 
toimintaan kuvaamalla vapaaehtoisen polku ja Syöpäjärjestöjen erilaiset vapaaehtoistehtävät ja 
tarjoamalla koulutuksia ja laadukasta tukea vapaaehtoisille.   
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen jäsenjärjestöissä. Toimintavuoden aikana parannetaan 
Syöpäjärjestöjen vapaaehtoistoiminnan johtamista sekä arviointia yhteistyössä jäsenjärjestöjen 
kanssa. Jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan parissa työskenteleville tarjotaan kuukausittain 
etäaamukahvit ja kerran vuodessa toteutettava valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan seminaari. 
Tämän lisäksi järjestetään täydennyskoulutusta vapaaehtoistoiminnan johtamisen tueksi 
jäsenyhdistyksien työntekijöille. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan yhtenäisiä tilastointi- ja 
arviointikäytäntöjä parannetaan ja otetaan käyttöön. 
Kokemustoimijat. Syöpäjärjestöt järjestävät valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston kanssa 
yhdessä uusille kokemustoimijoille koulutuksia sekä vuosittaisia verkostotapaamisia. Lisäksi 
tuotetaan luentomateriaaleja sekä tehdään kokemustoiminnan arviointia. Aktiivisille 
kokemustoimijoille tarjotaan tukea tehtävään. Syöpäjärjestöjen kokemustoimijat ovat 
Kokemustoimintaverkoston ja Syöpäjärjestöjen kouluttamia kokemustiedon jakajia, joiden tehtävä 
on syöpäsairauteen liittyvän ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille, 
opiskelijoille ja suurelle yleisölle. 
Tukihenkilötoiminta. Syöpäjärjestössä tukihenkilötoimintaa järjestetään ammattilaisten ja 
koulutettujen vapaaehtoisten toimesta. Koulutetut vapaaehtoiset toimivat vertaistukihenkilöinä tai 
saattohoidon tukihenkilöinä. Tukihenkilöt tarjoavat tukea henkilökohtaisesti kasvokkain, puhelimitse 
tai verkossa ja jatkokoulutuksen kautta myös toimimalla vertaistukiryhmien ohjaajina. 
Tukihenkilöksi hakeutuville järjestetään verkkokoulutuksia Peda.net-oppimisympäristössä, tarjotaan 
ryhmämuotoista toiminnanohjausta ja täydennyskoulutuksia (mm. Hyvä arki lapselle -koulutusta). 
Toimintavuoden aikana koulutetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa uusia tukihenkilöitä 
perheiden tueksi. Toimintavuoden aikana kehitetään Parisuhteen palikat -vertaisryhmämalli 
yhteistyössä Parisuhdekeskus Kataja ry:n kanssa.  Suomen Syöpäyhdistys ry on mukana Suomen 
Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen koordinoimassa kolmevuotisessa (2021–2023) STEA:n 
rahoittamassa SAAVA-projektissa. Projektin tavoitteena on tehdä näkyväksi saattohoidon 
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vapaaehtoisten tekemää arvokasta ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä. Suomen Syöpäyhdistys on 
projektissa mukana yhteiskehittämässä saattohoidon vapaaehtoistoiminnan toimintamallia ja 
koulutusrakenteita.  
Perhetyö. Suomen Syöpäyhdistys ry pyrkii vahvistamaan perhetyötä Syöpäjärjestöissä antamalla 
tukea jäsenyhdistyksille. Tavoitteena on parantaa viestintää ja tehdä näkyväksi perheille tarkoitetut 
tukipalvelut palveluista hyötyvien perheiden tavoittamiseksi. Toimintavuoden aikana järjestetään 
Lapset puheeksi - menetelmän käyttöä koskevat boosteripäivät, LP-menetelmäkoulutukset 
Syöpäjärjestöjen ammattilaisille sekä Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutus vapaaehtoistoiminnan 
työntekijöille Syöpäjärjestöissä. Lisäksi pilotoidaan toimintamallia, jossa Lapset puheeksi -
keskustelussa on mahdollista hyödyntää paremmin myös vapaaehtoisten tarjoamaa tukea perheille. 
Perheiltä kerätään palautetta saadusta psykososiaalisesta tuesta ja koetuista hyödyistä.  

e. Taloudelliset avustukset vähävaraisille syöpäpotilaille ja perheille, joissa lapsi on 
sairastunut syöpään 

Syöpäsäätiö tukee vuosittain rahastoistaan vähävaraisia syöpäpotilaita jakamalla avustuksia arviolta 
700 000 euron edestä. Avustustoiminnan tärkeys toimeentulon näkökulmasta on korostunut viime 
vuosina taloudellisen epävarmuuden ja huono-osaisuuden lisääntyessä. Avustusten määrää lisätään 
kysynnän perusteella. Samalla vahvistetaan kohderyhmien ja sosiaalityöntekijöiden tietoisuutta 
avustusmuodosta ja sen saamisen edellytyksistä. 

Syöpäsäätiö jakaa Lasten Syöpärahastosta Emilia Heinosen muistoksi ja Svea Ahlqvistin rahastosta 
tukea perheille, joissa on syöpää sairastava lapsi. Avustussumma on kokonaisuudessaan noin 50 000 
euroa. Jatketaan kampanjointia ja varainkeruuta taloudellisesti vaikeassa asemassa olevien 
syöpäpotilaiden ja näiden perheiden avustamiseksi. 

4. Syöpäjärjestöt vahvistaa oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta syövän 
diagnostiikassa ja hoidossa 

a. Tietopohjan vahvistaminen 

Alueelliset ja sosioekonomiset erot. Syöpärekisteri tuottaa syöpätilastot ja -aineistot 
sosioekonomisen aseman ja koulutuksen mukaisissa ryhmissä. Myös seulontatietoja voidaan 
taulukoida em. luokitusten perusteella. 
Oireista potilaaksi -tutkimuksessa on tarkoituksena tuottaa tietoa syövän toteamiseen ja hoitoon 
pääsyyn liittyvästä palveluiden käytöstä, jaksottumisesta sekä viipeistä ennen syövän diagnoosia ja 
mahdollista hoitoa. Suolistosyöpäpotilaiden alueellisten käyntimääräerojen tarkastelua jatketaan 
tutkimalla käyntisyykohtaisia eroja tarkemmin. Tutkimusta laajennetaan vertaamalla käyntejä ennen 
syövän toteamista terveen väestön vastaavan jakson käynteihin ja täten pystytään selvittämään 
viipeitä ja hidasteita syöpädiagnoosissa ennen erikoissairaanhoitoon ohjautumista.  
Syövän hoidon kustannukset. Syöpäsäätiöllä on ollut vuodesta 2018 lähtien kaikille avoin 
verkkopalvelu, josta löytyvät tiedot syövän hoidon vuosittaisista kustannuksista syöpätyypeittäin, 
maakunnittain ja kustannuslajeittain vuodesta 2014 alkaen. Päivityksistä ja ylläpidosta vastaa Nordic 
Healthcare Group. Verkkopalvelun sisältöä ja käytettävyyttä kehitetään erillisillä projekteilla. 

b. Seulontapalvelut 

Kutsupalvelu. Joukkotarkastusrekisteri jatkaa kohdunkaulan, rinta- ja suolistosyövän 
seulontaohjelmiin kutsuttavien naisten tietojen poimimista väestötietojärjestelmästä ja niiden 
toimittamista seulontatoimijoille sekä seulontojen kutsupalvelun tarjoamista osoitepäivityksineen. 
Seulontatiedot toimitetaan sähköisesti Joukkotarkastusrekisteriin. Tiedoista julkaistaan vuositilastot 
ja -raportit vuosittain. 



13 
 

Suolistosyövän seulonta. Uusi kansallinen suolistosyövän seulonta alkaa vuonna 2022. Rekisterin 
asiantuntemusta tarvitaan niin seulonnan ohjauksen (mm. tulevat Sote-alueet), organisoinnin 
(testivaihtoehdot, jatkotutkimukset, laatumanuaalit) ja arvioinnin parissa. Uusi seulontaohjelma on 
mittava kansallinen ponnistus, johon tarvitaan selkeästi lisävahvistusta. Ohjauksen ja neuvonnan 
tueksi käynnistetään myös kehittämishanke (kts. kappale 2a), jonka avulla tarjotaan tukea, 
materiaaleja ja koulutusta toimijoille, päättäjille ja asiantuntijoille. Vuoden 2022 aikana uuden 
kansallisen ohjelman käynnistymisen tuki on tärkeä toiminnan painopiste.  
Kohdunkaulan syövän seulonta. Syöpärekisterin tutkimusten ja Syöpäjärjestöjen vaikuttamistyön 
tuloksina uusi seulonta-asetus tuo kansallisesti kaikki 65-vuotiaat naiset seulonnan pariin vuonna 
2022. Riski sairastua iäkkäänä kohdunkaulan syöpään on suuri etenkin niillä naisilla, jotka ovat 
saaneet poikkeavia seulontatuloksia tai ovat osallistuneet epäsäännöllisesti seulontaan. Heikossa 
sosioekonomisessa asemassa olevien naisten testaus on ollut muita vähäisempää, joten uudistus 
vähentää väestöryhmien välistä eriarvoisuutta. 
Asiantuntijatyö. Joukkotarkastusrekisteri on edustettuna niin kansallisessa syöpäseulontojen 
ohjausryhmässä kuin seulontakohtaisissa asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijaryhmät aloittavat 
seulontojen kansallisten laatumanuaalien kirjoittamisen yhdessä Duodecim-seuran työryhmän 
kanssa. Suolistosyövän seulonnalle luodaan seulonnan kulkua kuvaava algoritmi ja linjataan 
kansallisesti käyttöön tulevat testit. Joukkotarkastusrekisteri on edustettuna myös syksyllä 2021 
perustetun kansallisen patologiryhmän työssä. Kohdunkaulasyövän seulonnan ohjauksessa tärkeää 
on saada mittava HPV-testauksen aikaansaama ylidiagnostiikka haltuun seulonta-algoritmeja 
kehittämällä. Myös tähän suunnataan rekisterin voimavaroja vuonna 2022. 

5. Syöpäjärjestöt vahvistaa syöpätutkimusta ja -asiantuntemusta 
a. Apurahat 

Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija Suomessa. Vuonna 2022 
Syöpäsäätiön tavoitteena on myöntää apurahoja ja osoittaa muuta tukea tieteelle yli kahdeksan 
miljoonaa euroa. 
Apurahat syöpätutkimukseen. Vuonna 2022 apurahojen kokonaissumma on yli seitsemän 
miljoonaa euroa. Tällä summalla rahoitetaan noin 150 tutkijaa. Säätiöllä on kaksi apurahajakoa 
vuodessa. Keväällä jaetaan matka-apurahat. Syksyllä jaetaan 1–3 suurapurahaa ja muut 
tutkimusryhmille tarkoitetut apurahat sekä väitöskirja-apurahat. Apurahojen hakuperiaatteet ja 
myöntökriteerit säilyvät keskeisiltä osiltaan entisellään. Apurahapäätökset perustuvat edelleen 
säätiön arviointitoimikuntien tekemiin asiantuntija-arviointeihin ja apurahalautakunnan esitykseen. 
Erillisistä hakijalähtöisistä psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahoista luovutaan ja niiden tilalle 
suunnitellaan etukäteen määriteltyyn aiheeseen liittyviä hakuja yleisen apurahahaun yhteyteen. 

b. Muu tieteen tuki 

Syöpärekisterin ja Joukkotarkastusrekisterin tuki. Syöpärekisteri ja sen yhteydessä toimiva 
Joukkotarkastusrekisteri saavat säädösten määrittelemien perustoimintojen ylläpitämiseen 
rahoituksen THL:n kautta valtionavustuksena. Valtioneuvoston THL:n rahoitukseen kohdistamat 
määrärahaleikkaukset ovat vaikuttaneet myös rekisterien saamaan avustukseen. Syöpäsäätiö on 
tukenut rekistereitä vuosittain 1 150 000 eurolla. Lisäksi Syöpäsäätiö rahoittaa Syöpärekisteriin 
sijoitetun epidemiologisen tutkijan toimen (kulut yhteensä 60 000 euroa). Se on tarkoitettu 
väitöskirjaa valmistelevalle tutkijalle. 
Suomen Syöpäinstituutin säätiö perustettiin aikanaan opetusministeriön ja Syöpäjärjestöjen 
yhteisymmärryksessä tarkoituksenaan vähentää suomalaisten syöpätutkijoiden siirtymistä pysyvästi 
ulkomaille. Ministeriö ja Syöpäsäätiö tukivat alun perin Suomen Syöpäinstituutin säätiötä 
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samansuuruisilla avustuksilla. Vuoden 2013 jälkeen ministeriö ei ole myöntänyt säätiölle lainkaan 
valtionavustusta. Toisaalta K. Albin Johanssonin säätiö on 2000-luvulla tullut uudeksi merkittäväksi 
rahoittajaksi Syöpäsäätiön rinnalle.  
Syöpäsäätiön ja Syöpäinstituutin säätiön välillä on selkeä työnjako: Syöpäinstituutin säätiö ylläpitää 
tutkijantoimia ja Syöpäsäätiö tukee muulla tavoin syöpätutkimusta. Säätiö varautuu tukemaan 
Suomen Syöpäinstituutin tutkijantoimia myös vuonna 2022. 
Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitetaan arviolta 160 000 euroa 
yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Suomen vuonna 2021 alkaneen 
kolmivuotisen NCU:n puheenjohtajuuskauden aikana Syöpäjärjestöt vastaa apurahojen haettavaksi 
julistamisesta ja koko apurahaprosessin hallinnoinnista. 
Muu tuki. Syöpäsäätiö varautuu aiempaan tapaan tukemaan harkintansa mukaan yksittäisiä aloitteita 
tai hakemuksia, jotka koskevat Suomessa järjestettäviä syöväntorjuntaan liittyviä tieteellisiä 
kokouksia tai muuta vastaavaa syöväntorjuntaa edistävää tieteellistä toimintaa. Syöpäsäätiö tukee 
avustuksellaan syöpäepidemiologian kansainvälistä jatkokoulutusta ja siihen liittyvää 
syöpäepidemiologian professuuria Tampereen yliopistossa. 

c. Suomen Syöpärekisteri kansallisena tietovarantona ja tietopalveluiden tuottajana 

Tietopalvelut. Syöpärekisteri tuottaa vuosittain varsinaiset syöpä- ja seulontatilastot. Vuoden 2022 
keväällä julkaistaan vuoden 2020 syöpätilasto ja kohdunkaulan- ja rintasyövän seulontatilastot. 
Näihin liittyvät myös laajemmin tietoja avaavat raportit, syöpätilastoraportti ja seulontojen 
vuosikatsaukset. Syksyllä 2022 julkaistaan vuoden 2021 syöpien ennakkotilasto.  
Jäsenjärjestöjen tarpeisiin syöpärekisteri laatii lapsuudessa syöpään sairastuneista (alle 15-vuotiaat) 
oman tilastoraportin. Myös työikäisten syöpää koskeva erillisraportti toteutetaan jäsenjärjestöjen 
tarpeiden pohjalta. 
Syöpärekisterin tietoja käytetään tutkimuksessa ja tiedolla johtamisen tukena. Tutkijoita varten 
Suomen Syöpärekisterillä on kahdesti vuodessa päivittyvä vuorovaikutteinen tilastotyökalu, jolla 
tutkija pystyy itse etsimään laajasti tietoa eri syövistä ja syöpätaakan kehittymisestä. Seulontojen 
tietoja voi tarkastella vastaavan seulontatilastosovelluksen avulla.  
Syöpätietoja luovutetaan tutkimukseen tutkimuslupien perusteella joko suoraan tutkijoille 
(tutkimuslupa voimassa ennen 1.5.2021 tai THL:n sisäinen lupa) tai Findatan kautta. Lisäksi 
aggregoitua taulukkomuotoista tietoa voidaan luovuttaa ilman tutkimuslupaa silloin, kun yksilöiden 
tietosuoja voidaan taata. Findatan kanssa tehdään yhteistyötä tutkijapalveluiden parantamiseksi ja 
tietojen joustavan ja luotettavan käytön edistämiseksi. Rekisteri tarjoaa myös neuvoja 
epidemiologiassa, tilastollisessa analytiikassa ja mm. tutkimussuunnitelmien laatimisessa. 

d. Syöpäsäätiön symposiumi 

Syöpäsäätiö on järjestänyt vuodesta 1974 lähtien vuosittain (pois lukien vuosi 2021) symposiumin 
syövän hoitoon ja diagnostiikkaan osallistuville lääkäreille ja muille asiantuntijoille. Symposiumin 
aiheet kattavat laajasti eri syöpien diagnostiikan ja hoidon. Osassa symposiumeista on käsitelty useita 
syöpätyyppejä samanaikaisesti. Symposiumit ovat olleet hyvin sekä kliinikoiden että tutkijoiden 
keskuudessa arvostettuja ja niihin osallistuu vuosittain noin 150 osallistujaa. Vuoden 2022 
symposiumin teema on munuais-, rakko- ja kivessyövät ja valmisteryhmän puheenjohtajana on 
toiminut ylilääkäri, dosentti Peter Boström (TYKS). Symposiumi piti alun perin järjestää vuonna 
2021, mutta COVID-19-pandemian takia se jouduttiin siirtämään. 
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e. Syöpäasiantuntemuksen vahvistaminen avustusten, koulutuksen ja viestinnän 
avulla 

Koulutusyhteistyö. Syöpäasiantuntemuksen vahvistaminen on tärkeä osa Syöpäjärjestöjen 
toimintaa. Vuonna 2022 toteutetaan syöpäaiheinen luentokokonaisuus ensimmäisen vuoden 
lääketieteen opiskelijoille yhdessä Eteläisen syöpäkeskuksen (FICAN South) kanssa. 
Ammattikorkeakouluissa järjestetään syövän ehkäisystä ja Syöpäjärjestöjen palveluista 
koulutustilaisuuksia niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Koulutuksen tavoitteena on lisätä 
opettajien, opiskelijoiden ja muiden asiantuntijoiden tietoa ja ymmärrystä syövän ehkäisyn 
merkityksestä syövän torjunnassa. Koulutuksia järjestetään myös muille terveydenhuollossa 
toimiville asiantuntijoille. 
Syöpäjärjestöjen edustajat käyvät myös luennoimassa useissa eri tilaisuuksissa. Tämän lisäksi 
myönnetään rahallista tukea eri tilaisuuksien järjestämiseen.  
Syöpäsairaanhoitajien koulutus. Vuonna 2022 järjestetään koulutusta uudella tavalla, sillä 
aikaisempi pääyhteistyökumppani on lopettanut toimintansa. Vuoden 2022 koulutus järjestetään 
Syöpäjärjestöjen omalle henkilökunnalle ja samalla arvioidaan tarve järjestää laajempaa koulutusta 
tulevina vuosina mahdollisen uuden yhteistyökumppanin kanssa.  
Syöpärekisterin koulutus. Syöpärekisterissä vahvistetaan omaa asiantuntemusta tarjoamalla 
jatkuvaa sisäistä koulutusta eri ammattiryhmille määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksen 
ja osaamisen vahvistumisen myötä tavoitellaan itseohjautuvampaa työskentelytapaa sekä entistä 
laadukkaamman tiedon tuottamista. 
Rekisteri kouluttaa jatkuvasti myös tutkijoita ja opiskelijoita (esim. pro gradu -tutkielmat 
tilastotieteessä ja terveystieteessä, lääketieteen syventävät opinnot ja väitöskirjaohjaus eri 
yliopistoissa opiskeleville). Rekisterin tilastojohtaja toimii vuonna 2022 osa-aikaisena 
syöpäepidemiologian professorina Tampereen yliopistossa.  
Syöpärekisterin viestintä. Syöpärekisterin verkkosivuilla on laajasti tietoa syöpätaakasta ja 
seulonnoista. Verkkosivujen infograafit päivitetään uuden varsinaisen tilaston julkaisun yhteydessä. 
Samoin vuorovaikutteiset sovellukset päivittyvät syöpätapausten osalta kahdesti vuodessa ja 
seulontojen osalta kerran vuodessa. 
Syöpärekisterin viestintälinjaukset tehdään yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen viestinnän 
kanssa. Rekisterin tilastot ja tuoreet raportit tuodaan ajankohtaisiin uutisiin ja rekisteritietoja 
nostetaan esille systemaattisesti vuoden aikana teema kerrallaan. Uusista tieteellisistä julkaisuista 
laaditaan lyhennelmä joko ajankohtaisosioon tai tiedotteeksi, riippuen asian yleisestä 
kiinnostavuudesta. Rekisterillä on Twitter-tili, jossa tuodaan myös esille ajankohtaisia 
tiedeviestinnän asioita. Vuoden 2022 aikana käynnistyvä kansallinen suolistosyövän seulonta on 
tulevan vuoden ajan tärkeässä viestinnällisessä roolissa. 

f. Strateginen tutkimus 

Strateginen tutkimus luo tietopohjaa Syöpäjärjestöjen vaikuttamistyölle. 
Vuonna 2022 jatketaan syöpälääkkeisiin liittyvää lääkejärjestelmätutkimusta yhteistyössä Itä-
Suomen ja Tampereen yliopistojen kanssa. Järjestetään myös Syöpäjärjestöjen sisäinen 
syöpälääkeseminaari. Jatketaan syöpälääkkeisiin liittyvää yhteistyötä Association of European 
Cancer Leaguesin (ECL) kanssa.  
Tupakkapolitiikan tiimoilta tehdään yhteistyötä ECL:n kanssa sekä alkoholipolitiikan tiimoilta 
osallistutaan NCU-yhteistyöhön. Laajemman terveyspolitiikan ja erityisesti syöpään liittyvän 
politiikan osalta tehdään yhteistyötä kansallisesti (mm. STM, SOSTE, Tampereen yliopisto) ja 
kansainvälisesti erityisesti ECL:n kanssa.  
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6. Syöpäjärjestöt on asiantunteva ja vaikuttava järjestö 
a. Syöpäjärjestöt on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja 

Syöpäjärjestöjen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on toteuttaa strategiaamme ja edistää 
tavoitteitamme yhteiskunnallisen päätöksenteon kautta.  
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen neljä keskeisintä aihetta vuonna 2022: 

• Aluevaalit ja eduskuntavaaleihin 2023 valmistautuminen 
• Sote-uudistuksen toimeenpanoon vaikuttaminen hyvinvointialueilla 
• Kansallisen syöpäsuunnitelman käyttöönoton edistäminen 
• Lääkepoliittinen vaikuttamistyö  

Vaalit. Tammikuussa 2022 käydään aluevaalit. Syöpäjärjestöt osallistuu keskeisesti ja 
suunnitelmallisesti Yksi elämä - vaikuttamisverkoston aluevaalivaikuttamiseen. Tuemme 
jäsenyhdistyksiä vaalivaikuttamisessa.  
Säännönmukaiset eduskuntavaalit ovat huhtikuussa 2023. Eduskuntavaalivaikuttamista tehdään 
muun muassa laatimalla omat eduskuntavaalitavoitteet ja tapaamalla päättäjiä. 
Sote-uudistuksen toimeenpano. Toteutetaan sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyvää 
vaikuttamistoimintaa, jossa keskeistä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kunnilta 
hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvien tehtävien onnistunut siirtymä. Seurataan ja tuetaan 
valtakunnallisen suolistosyövän seulonnan toimeenpanoa. Edistetään kansallisten syöpäkeskusten 
(FICAN) kanssa laadittujen valtakunnallisten hoitosuosituksien ja -polkujen käyttöönottoa eri 
syöpäsairauksien hoidolle. 
Kansallinen syöpäsuunnitelma. Syöpäjärjestöt edistää kansallisen syöpäsuunnitelman 
käyttöönottoa. Suunnitelma antaa ohjeet syöpien ehkäisyyn, seulontoihin, hoitoon ja kuntoutukseen. 
Syöpäsairauksien hoitoa on yhtenäistettävä paremman hoidon ja kustannustehokkuuden 
saavuttamiseksi. 
Lääkepoliittinen vaikuttamistyö. Lääkepoliittisen selvityksemme tuloksiin perustuen nostamme 
lääkepolitiikkaan liittyviä kehittämistarpeita yhteiskunnalliseen keskusteluun. Teemme esityksiä 
poliittisten päättäjien ja muiden lääkepoliittisten toimijoiden suuntaan yksin sekä mahdollisten 
yhteistyötahojen kanssa. 
Muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Esimerkiksi alkoholi- ja tupakkapolitiikka, kliinisen 
tutkimuksen aseman ja rahoituksen edistäminen sekä palliatiivisen, saattohoidon ja kuntoutuksen 
kehittäminen ovat teemoja, joissa edistämme vuonna 2021 hyväksyttyyn yhteiskunnalliseen 
linjapaperiin kirjattuja tavoitteitamme. 
Yhteistyö. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta vahvistetaan tekemällä yhteistyötä useiden sote-
järjestöjen kanssa esimerkiksi Yksi elämä -vaikuttamisverkossa. Seurataan EU:n 
syöväntorjuntasuunnitelman toimeenpanoa ja toteutetaan tarvittaessa vaikuttamistoimintaa sekä 
kansallisesti että EU-tasolla yhdessä Association of European Cancer Leaguesin (ECL) kanssa. 
Jatketaan vuonna 2021 käynnistynyttä toimintaa Nordic Cancer Unionin (NCU) puheenjohtajana ja 
toteutetaan strategisia projekteja pohjoismaiden tasolla. 
Syöpäjärjestöjen aktiivista toimintaa useissa verkostoissa ja työryhmissä jatketaan tavoitteidemme 
edistämiseksi. Muuta vaikuttamisyhteistyötä tehdään silloin, kun se todetaan vaikuttavaksi ja 
resurssien kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Linjapaperin pohjalta jatketaan Syöpäjärjestöjen 
vaikuttamisen priorisointityötä, jotta vaikuttamistoiminta keskittyy yhä vahvemmin kaikkein 
tärkeimpiin ja ajankohtaisimpiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 
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b. Johtamisjärjestelmän kuvaus 

Johtamisjärjestelmän kokonaisuus. Syöpäjärjestöissä aloitettiin vuoden 2018 lopulla 
johtamisjärjestelmän kehittäminen. Kehittämiskohteina nähtiin tuolloin tulevaisuusskenaarioiden ja 
vaihtoehtoisten suunnitelmien käsittely, päätöksenteon prosessit, asioiden valmistelu, budjetin 
seuranta ja erilaisten poikkeamien, riskien ja uhkien arviointi suhteessa toimintaan sekä strategian ja 
suunnitelmien kirkastaminen ryhmätasolle. Johtamisjärjestelmän kokonaisuuteen on kuulunut mm. 
johtoryhmätyön ja toiminnan suunnittelun käytäntöjen ja työkalujen kehittämistä, projektitoiminnan 
kehittämistä sekä laatujärjestelmämallin arviointia sekä käyttöönottoa.  
Johtamisjärjestelmää on kehitetty muodostamalla konserniin johtoryhmä ja yhdistykseen sekä 
säätiöön pienemmät operatiiviset johtotiimit. Tällä on haluttu varmistaa yhtenäiset johtamistavat sekä 
tavoitteiden parempi jalkauttaminen toimintoihin ja tiimeihin. Tähän tukemaan kehitettiin yhteisiä 
työkaluja toiminnan suunnittelua ja toteutusta varten, esim. eri toimintojen vuosikelloja ja tulos- ja 
tavoitesuunnittelun malleja tiimityöhön.  
Jäsenjärjestöt. Jäsenjärjestöyhteistyön kehittäminen osana johtamisjärjestelmää on olennainen osa 
suunnitelmien ja strategian jalkauttamista. Syöpäjärjestöjen yhteinen strategia ja sen puitteissa 
toteutettavat yhteiset kehitysprojektit vahvistavat Syöpäjärjestöjen toimintaa ja tavoitteita entistä 
vahvemmin kansallisen tason toimijaksi kaikilla syöpätyön sektoreilla. Vuoden 2020 aikana 
valmistellut strategiset kehitysohjelmat ovat konkreettinen järjestötason suunnitelma, joka 
toimeenpannaan projekteina strategiakauden aikana. Strategiset kehitysohjelmat ovat kuvattu omassa 
kappaleessaan. Vuonna 2022 vahvistetaan edelleen jäsenjärjestöjen yhteiskehittämistä omilla 
foorumeillaan, mm. toiminnanjohtajakokouksissa, eri työryhmä- ja valiokuntatyöskentelyissä sekä 
järjestöpäivillä. 
Projektitoiminnan malli. Vuoden 2022 aikana vahvistetaan Proppu-projektimallin käyttöönottoa ja 
vakiintumista toimintaan Syöpäjärjestöissä. Projektitoimisto koordinoi kaikkia projekteja ja kehittää 
toimintamallia edelleen. Projektien ohjaamiseen ja arviointiin sekä menetelmien kehittämiseen 
painottuvan projektien johtoryhmän toiminta vakiinnutetaan. Tavoitteena on, että kaikki 
Syöpäjärjestöjen projektitoiminta toteuttaa pitkälle suunniteltua yhtenäistä toimintamallia, joka on 
helppo ottaa käyttöön ja on systemaattinen työkalu projektisuunnittelun hallintaan. 
Kehittämisen painopisteet. Toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikellon mukaisesti järjestetään 
tulevana kautena myös laatujärjestelmän auditointikeskustelut ja riskienhallinnan kartoitustyön 
pohjalta painopisteiden ja toimintakäytänteiden arviointi. Syöpäjärjestöissä tapahtuneiden muutosten 
johdosta on myös tarve päivittää sekä johto- että taloussäännöt vastaamaan paremmin nykytilaa. 
Samalla päivitetään ja tarkistetaan muut toimintaa ohjaavat linjaukset ja säännöt ja sovitaan niiden 
osalta viestintä- ja jalkautussuunnitelmat. 

c. Kehitysohjelmat ja vuonna 2022 alkavat projektit 

Syöpäjärjestöjen strategian ytimen muodostavat viisi kehitysohjelmaa, joiden nimet ovat:  

• Toimimme ihmisten kanssa ihmisten hyväksi. 
• Teemme asioita, joilla on suuri vaikuttavuus. 
• Edistämme tavoitteitamme jokaisessa kohtaamisessa. 
• Kehitämme järjestön sisäistä yhteistyötä ja työnjakoa. 
• Vahvistamme syövän ehkäisyä, diagnostiikka ja hoitoa parantamalla tutkimusta ja 

syöpäasiantuntemusta.  
Kullekin kehitysohjelmalle on nimetty omistajaksi johtoryhmän jäsen, jonka ohjauksessa on tehty 
määrittely ja valmistelu kehitysohjelmaan kuuluvista projekteista. Valmistelun aikana syntyi 
ehdotukset 24 eri projektista toteutettavaksi strategiakauden aikana vuosina 2021–2025. Vuonna 
2022 käynnistetään seuraavat projektit:  
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Arvioinnin ja mittareiden kehittäminen vaikutusten vahvistamiseksi. Projektissa yhdistetään 
kaksi projektiehdotusta, jotka ovat ” Arvioinnin ja mittareiden kehittäminen” ja ”Vaikutusten 
vahvistaminen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen”. Projektin tarkoituksena on kehittää 
Syöpäjärjestöön pysyviä ja yhtenäisiä arviointikäytäntöjä ja mittareita, joiden avulla pystymme 
paremmin osoittamaan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Projektilla vahvistetaan 
Syöpäjärjestöjen työntekijöiden osaamista arvioinnin suunnittelussa, toteutuksessa sekä 
raportoinnissa. 
Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen painopisteiden implementointi ja vakiinnuttaminen. 
Projektissa on kyse Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen prioriteettien yhtenäistämisen 
suunnittelusta ja toteutuksesta Suomen Syöpäyhdistyksen ja jäsenyhdistysten toiminnassa. Yhteinen 
määrittely ohjaa jatkossa työtä sekä Suomen Syöpäyhdistyksessä että jäsenyhdistyksissä. 
Syöpäjärjestöjen palvelubrändin kehittäminen. Projekti kehittää ja vahvistaa olemassa olevia 
Syöpäjärjestöjen palveluja yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, joita on mahdollista markkinoida potilaille 
ja heidän läheisilleen alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Syöpäjärjestöjen palvelubrändin 
kehittämisen lopputuotoksia on mahdollista käyttää varainhankinnan markkinointiviestinnässä 
kasvattamaan varainhankinnan tuottoja ja parantaen palveluiden löydettävyyttä alueellisesti sekä 
valtakunnallisesti. 
Syöpäjärjestöjen vastuullisuusohjelman valmistelu. Vastuullisuusohjelman valmistelu käynnistyy 
hallituksen kokouksen yhteydessä tammikuussa järjestettävässä lähetekeskustelussa. Ohjelma 
käsittää kolme vastuullisuuden keskeistä osa-aluetta: ympäristöön liittyvän sekä sosiaalisen ja 
taloudellisen vastuullisuuden. Ohjelma sisältää konkreettiset toimet, joilla Syöpäjärjestöt toteuttaa 
omassa toiminnassaan vastuullisuutta ja edistää vastuullisuutta yhteiskunnassa. 
TUTKA – Syöpärekisterin tutkimus- ja asiantuntijapalvelujen kehittäminen. Syöpätaakan 
monitorointia kehitetään parantamalla raportointia ja tiedon esittämistä TUTKA-
kehitysohjelmaprojektissa, joka jatkuu vuonna 2022. Kehitysohjelma tuottaa jäsenjärjestöille tehdyn 
kyselyn pohjalta kohderyhmäkohtaisia tiiviitä tilastotuotteita (esim. lapsisyövät ja jäsenalueittaiset 
tilastot sekä rintasyövän ja kohdunkaulasyövän ns. detektiomoodit, jotka kertovat, onko syöpä todettu 
seulonnassa, välisyöpänä vai seulonnan ulkopuolella). Vuosiraporttia laajennetaan kattamaan 
sosioekonomisen aseman mukaiset tilastot sekä tilastotietoa COVID-19-pandemian vaikutuksista 
syöpätaakkaan. Kehityshankkeen osana uudistetaan Syöpärekisterin vuosiraporttia 
digitaalisemmaksi. Olemassa olevat tilastosovellukset (syöpä- ja seulonta-apit) konseptoidaan 
sisältöjen ja käytettävyyden osalta ja niiden teknisen toteutuksen ulkoistamista selvitetään. 

d. Järjestötoiminta ja Syöpäsäätiön tuki jäsenyhdistyksille 

Syöpäjärjestöjen sisäisen järjestöyhteistyön ja yhteisten toimintatapojen tukeminen on keskeistä 
järjestötoiminnassa. Järjestötoiminnan kehittäminen kytkeytyy vahvasti strategiakauden 2021–25 
kehitysohjelmien projekteihin. Uusien käynnistyvien yhteistyöprojektien lisäksi tehdään muuta 
yhteistyötä ja osaamisen jakamista.  
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. 
Toiminnanjohtajakokous on järjestön keskeisten toimihenkilöiden vuorovaikutuksen, koordinaation 
ja yhteistyön foorumi. Toiminnanjohtajakokousten lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä ja järjestetään 
säännöllisesti toiminnanjohtajien etätapaamisia.  
Järjestöpäivät. Syöpäjärjestöjen vuosittainen tärkein yhteinen kokoontuminen on Järjestöpäivät, 
jonka järjestämisestä vastaa vuonna 2022 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys. Tapahtuma on 
kaksipäiväinen ja se pidetään Turussa toukokuussa.   
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Syöpätyön tuki. Syöpäsäätiön vuosittain myöntämä tuki Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestöille 
on jo vakiintunut toimintapa toteuttaa syöpätyön käytännön neuvontatoimintaa sekä potilaan ja 
läheisen tukemista. Syöpätyön tuki kohdentuu pääasiassa neuvontahoitajien palkkaamiseen ja sitä 
haetaan vuosittain. Vuosittain Syöpäsäätiö avustaa toimintaa noin 600 000 eurolla.  
Säätiön yksi tavoite on mahdollistaa tasavertaiset syöpätyön palvelut eri puolella Suomea. Syöpätyön 
tuki on kohdistunut erityisesti perustyöhön ja sille on jatkossakin vahva paikkansa tukemassa julkisen 
sote-sektorin palvelua. Syöpätyön tuki kohdentuu mm. psykososiaaliseen tukeen, neuvontaan ja 
tiedottamiseen, jota on vaikea saada kokonaisvaltaisesti julkisen terveydenhuollon puolelta.  
Tuen tuloksellisuutta mitataan vuosittaisella raportoinnilla, mm. tapahtumien tai potilaskohtaamisten 
määrillä sekä laadullisesti asiakaskyselyillä. Avustustoiminta raportoidaan osana jäsenjärjestön 
vuosikertomusta ja tilinpäätöstä. Vuoden 2022 aikana toteutetaan syöpätyön tuen kokonaisarviointi, 
jossa todennetaan koko rahoituskauden vaikutuksia ja tuloksellisuutta. 

e. Henkilöstö 

Tavoitteet. Syöpäjärjestöjen tavoite työnantajana on, että henkilöstö kokee työn iloa, on sitoutunut 
ja motivoitunut sekä saa riittävästi ja oikea-aikaista tukea työhönsä ja osaamisensa kehittämiseen. 
Panostamme henkilöstön kehittämiseen ja olemme koulutusmyönteinen työyhteisö. Meille on 
tärkeää, että ihmiset viihtyvät meillä ja suosittelevat meitä työnantajana. Vuoden 2022 aikana meitä 
”syöpisläisiä” on hieman yli sata henkilöä.  
Henkilöstöohjelma. Vuonna 2021 valmisteltiin henkilöstöohjelma yhtenäistämällä ja uudistamalla 
linjauksia ja samalla vahvistettiin myös esimiesosaamista. Vuoden lopulla valmistuneen 
henkilöstöohjelman pohjalta projektoidaan kehittämisen painopisteet, joita aletaan toteuttaa vuonna 
2022.  
Joustava työ ja toimintatavat. Tavoitteena on vuoden 2022 aikana vastata työelämän uudistumiseen 
mm. lisäämällä etätyön mahdollisuuksia, lisäämällä digitaalisten työkalujen ja käytäntöjen 
käyttöönottoa paitsi henkilöstön keskuudessa myös asiakastyössä. Tämä tarkoittaa uudistumista myös 
esimiestyössä ja johtamisessa sekä palvelukonseptoinnin uusia mahdollisuuksia. Tähän liittyvässä 
projektissa arvioidaan tilojen käyttöä kokonaisuutena ja haetaan mahdollisuuksien mukaan 
kustannussäästöjä. Vuoden 2022 aikana tehdään myös suunnitelma ja ehdotus uusien toimitilojen 
kartoittamiseksi. Suunnitelmassa huomioidaan pitkän etätyöjakson tuomat kokemukset. Viimeistään 
kevään 2022 aikana tiimit miettivät oman uuden työarkensa. 
Great Place to Work. Jatkamme kolmivuotista GPTW-hanketta, jonka myötä henkilöstökysely 
uusitaan loppuvuonna 2021. Osallistumme jälleen Suomen Parhaat Työpaikat -selvitykseen ja 
tavoitteena on uudistaa sertifiointi. Tulosten perusteella jatkamme organisaatiomme ja 
työhyvinvoinnin kehittämistä. 
Työhyvinvointia kehitetään edelleen suunnitelmallisesti. Asteittainen paluu toimistolle ja uuden 
työarjen sisäistäminen ovat vuoden 2022 kevään asioita. Valmiusryhmä, työsuojelutoimikunta ja 
työhyvinvointiryhmä kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan näitä teemoja. Vuoden 2021 
työhyvinvointisuunnitelmassa oli myös vuodelle 2022 suunniteltuja kehityskohteita, mm. osaamisen 
kehittämisen malli ja palkitsemisjärjestelmä.  
Sähköinen arkistointi ja tiedonhallinnan kokonaisuus. Vuonna 2022 selvitetään arkistonhoidon 
ulkoistamisen ja sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan mahdollisuudet. Tämä liittyy olennaisesti 
myös mahdollisiin uusiin toimitiloihin. 

f. Tietohallinto, tietosuoja ja tietoturva 

Tietohallinnon tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja ICT-infrastruktuurin toimintavarmuuden 
ja palveluiden turvaaminen. Uusien kannettavien laiteasennuksissa siirrytään Microsoft Autopilot  
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-järjestelmään, jolloin laitteiden asennus saadaan automatisoitua ja laitteet samaan 
hallintajärjestelmään kuin mobiililaitteet. 
Jäsenyhdistysten yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä Järkkäri. Vuonna 2018 käynnistyneen 
jäsenyhdistysten yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) kehitystyötä jatketaan vuonna 2022. 
Prosessien uudistamisessa ja järjestelmän kehitys- ja käyttöönotto-organisoinnissa keskusjärjestön 
tietohallinnolla on päävastuullisen rooli. ERP-hankkeen lomassa kartoitetaan myös mahdollisuudet 
ja tahtotila järjestön keskitettyyn tietohallintoon siirtymiseen. 
Syöpärekisterin sovelluskehitys. Ohjelmistotuotantoprosessien kehittäminen sekä tietokanta- ja 
sovelluspalvelinalustan uudistus jatkuu edelleen. Uusia sovellustyökaluja on otettu käyttöön ja työ 
jatkuu mm. yksikkötestauksen ja versioinnin kehityksellä.  
Muita tärkeitä tietohallinnon hankkeita vuonna 2022 on virtualisointialustan ja tutkijatyöpöytien 
uudistamistarpeen kartoitus ja uudistusten mahdollinen toteuttaminen.  
Tietosuoja ja tietoturva. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä pyritään turvaamaan rekisteröityjen 
oikeuksien ja vapauksien toteutuminen. Tietosuojan ja tietoturvan perehdytysmateriaali päivitetään 
ennen jokaista uusien työntekijöiden perehdytystilaisuutta vastaamaan työnteon uusia käytänteitä ja 
vaatimuksia sekä muutoksia henkilötietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä ja 
tietoturvajärjestelyissä. Saatetaan valmiiksi tietoturvapoikkeamien hallintaprosessin päivitys 
muutamine poikkeamatyyppikohtaisine ohjeistuksineen ja viestintäsuunnitelmineen. Suomen 
Syöpäyhdistyksen tietoturvasuunnitelma uudistetaan. Päivitetään rekisteröidyille tarkoitettu 
informaatio henkilötietojen käsittelystä ja kootaan linkit näihin teksteihin ja tietosuojailmoituksiin 
yhdelle verkkosivulle. Samalla päivitetään selosteet henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi 
varmistetaan, että Syöpärekisterin käyttöympäristö on Tietolupaviranomaisen määräyksen 
vaatimusten mukaisesti tietoturvallinen. Tietosuojaa toteutetaan tietoturvan organisatorisin ja 
teknisin keinoin. 
Tekninen tietoturva. Sisäverkon laiteuudistuksen mahdollistamaa parantunutta hallintaa käytetään 
osana teknisen tietoturvan toteutusta. Palvelimien, työasemien ja palveluiden tietoturvaskannauksia 
jatketaan vuonna 2022. Laitteiden vientiä laitehallintaan jatketaan. Tällä turvataan laitteiden 
tietoturvallinen hallinta ja käytöstä poisto. 

g. Talous ja hallinto 

Painopisteet. Vuosi 2022 on taloudessa edelleen uudistumisen ja uudistusten jalkauttamisen vuosi. 
Vuoden 2021 aikana kilpailutettiin kaikki talouden ja HR-toimintojen järjestelmät. Tässä yhteydessä 
tehtiin myös mittava, Syöpäjärjestöt-tasoinen kartoitus keskitettyjen talouspalvelutoimintojen eri 
vaihtoehdoista, etenemistavoista ja vaatimuksista. Kartoituksen suositukset pohjustavat tulevan 
vuoden talouden ohjauksen ja toimintamallien suunnittelua, käyttöönottoa ja jalkautusta. Tavoitteena 
on saada Suomen Syöpäyhdistyksen käyttöön täysin uusittu pilvipohjainen talouden ohjauksen ERP-
ratkaisu, joka mahdollistaa moniyritystoiminnan ja mahdollisen tukitoimintojen palvelutoiminnan 
koko järjestölle. Uudistetut talouden ohjauksen järjestelmät ja toimintamallit aletaan ottaa 
mahdollisuuksien mukaan käyttöön myös jäsenjärjestöissämme vuoden 2022 aikana. Talouden 
toiminnanohjausjärjestelmäuudistus kulkee käsi kädessä muiden järjestelmähankkeiden 
uudistamisen kanssa (mm. varainhankinnan asiakkuudenhallintajärjestelmä ja Järkkäri-
toiminnanohjausjärjestelmä). Vuoden 2022 aikana uudet järjestelmät otetaan täydellä teholla 
käyttöön sekä koulutetaan henkilöstö uusiin toimintatapoihin. Uuden keskitetyn 
talouspalvelutoiminnan johdosta panostamme erityisesti asiakkuusajattelun, asiakaskokemuksen ja 
palvelutoiminnan kehittämiseen. 
Toiminnan ja työnjaon kehittäminen. Syöpäjärjestöjen sisäisen toiminnan ja työnjaon 
kehittäminen ja selkeyttäminen on erityisenä tukitoimintojen tavoitteena. Tämän Syöpäjärjestöjen 
yhteisen strategisen kehitysohjelman tavoitteena on, että työ ja kartoitus aloitetaan talouteen 
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liittyvissä teemoissa, mutta jatkossa selvitettäväksi tulevat myös muut toiminnot, joissa selkeästi 
voidaan löytää kustannussäästöjä sekä synergiaa toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Näitä olisivat 
mm. henkilöstön osaamisen kehittäminen ja yhteiset tilintarkastuspalvelut tai hankinnat. Samalla 
selvitetään jäsenjärjestöjen keskinäisen työnjaon optimointia eri toiminnoissa. Tavoitteena on hakea 
synergiaa ja kustannussäästöjä. Kaikkia samoja asioita ei tarvitse työstää ja pohtia jokaisessa 
järjestössä erikseen, vaan voidaan jakaa hyviä käytäntöjä ja hyödyntää osaamista eri yhdistysten 
välillä.  
Rahoituskehitys. Syöpäjärjestöjen rahoitus on osin riippuvainen valtiontalouden kehityksestä. On 
ennakoitavissa, että rahoitus on vähenemässä erityisesti STEA-rahoitteisissa toiminnoissa sekä 
Syöpärekisterin toiminnoissa. COVID-19-pandemia on aiheuttanut epävarmuutta varainhankinnan 
tuloksellisuuden osalta mutta myös sijoitustoiminnan tuloksellisuuden suhteen. Erityisenä teemana 
vuonna 2022 on Syöpäjärjestöjen rahoituksen riittävyydestä huolehtiminen. Tämä tarkoittaa mm. 
talouden ennustettavuuden parantamista ja ennusteiden systematisointia osaksi operatiivista 
toimintaa. Myös talouden strategista ohjausta vahvistetaan. Tähän liittyy läheisesti myös talouden ja 
rahoituksen riskienhallintamenettelyiden kehittäminen. Vuoden aikana vahvistetaan ja kehitetään 
sijoitustoiminnan raportointia sekä uuden sijoitusraportointipalveluntuottajan kanssa tehtävää 
yhteistyötä. 
Muut toimet. Hallinnon toiminnassa panostetaan mm. hallinnon asiakirjojen saavutettavuuden 
kehittämiseen sekä sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Suomen 
Syöpäyhdistyksessä panostetaan henkilöstön talousosaamisen koulutuksiin tulevana toimintavuonna. 
Vahvistetaan osaltaan kannattavuusajattelua sekä henkilöstön talouden lukutaitoa. 

h. Varainhankinta 

Tavoitteet. Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Vuonna 2022 
Syöpäsäätiön tavoite on saada lahjoituksina ja yrityssopimusten tuottoina 12 miljoonaa euroa, josta 
testamenttilahjoitusten osuus on 3 miljoonaa euroa. Tuotot vahvistavat säätiön roolia merkittävänä 
syöpätutkimuksen rahoittajana sekä sairastuneiden tukipalveluiden ja syöpätyön turvaajana Suomen 
Syöpäyhdistyksen kautta. Varainhankinnan painopisteet ovat kuukausilahjoittaminen, Roosa nauha 
- kampanja ja testamenttilahjoitukset. 
Lahjoitukset. Kuukausilahjoitusten kokonaissummaa pyritään kasvattamaan korotussoitoilla ja 
sitouttamalla lahjoittajia kiinnostavalla sisällöllä. Keskeisimpinä keinoina ovat vuosittainen tv-
ohjelma ja vahva verkko- ja telemarkkinointi. Uusien testamenttilahjoitusten saamiseksi tehdään 
suunnitelmallista markkinointia, liitetään testamenttivarainhankinta osaksi muuta varainhankintaa ja 
etsitään synergiaetuja jo eri kampanjoita suunniteltaessa.  
Markkinointi ja brändin vahvistaminen. Vuonna 2022 markkinointia kehitetään ensisijaisesti 
markkinoinnin automaation keinoin. Näin Syöpäsäätiön lahjoittajat ja muut syöpätutkimuksesta 
kiinnostuneet voivat saada itseään kiinnostavaa sisältöä oikea-aikaisesti ja markkinoinnin resursseja 
voidaan kohdentaa tehokkaammin varainhankintaan.  
Markkinoinnin keinoin vahvistetaan myös Syöpäsäätiön brändiä. Säätiön vahvuuksista ja toiminnan 
tarkoituksesta tehdään nk. ikivihreää sisältöä monikanavaisesti keskeisille kohderyhmille. 
Ikivihreiden sisältöjen avulla edistetään säätiön tunnettuutta sekä merkitystä syöpätutkimuksen 
tukijana. Verkkomarkkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa kehitetään edelleen analytiikkapohjaista 
toimintaa ja suunnitelmallisuutta. 
Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM). Vuonna 2021 on otettu käyttöön uusi CRM järjestelmä 
ja vuonna 2022 otetaan uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä täysimääräisesti käyttöön siten, että 
varainhankintatiimi saa CRM koulutusta käyttäjäkoulutusten avulla. CRM projektin huolellinen 
loppuunsaattaminen ja käyttöönotto vaatii koko varainhankinnan ja hallinto-, talous- ja tietohallinto-
osaston vahvaa yhteistyötä. 
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Roosa nauha. Kampanja tukee kaikkien syöpien tutkimusta ja viestinnällinen painopiste on 
huonoennusteiset syövät. Kaikkien syöpien tukeminen tekee mahdolliseksi uusien lahjoittajaryhmien 
tavoittamisen ja syöpätutkimuksen ohjattujen tuottojen kasvattamisen. Roosa nauha -kampanjan 
suunnittelu aikaistetaan edellisen vuoden tapaan siten, että seuraavan vuoden suunnittelijan ja 
tutkimusteeman valinta ja kattokonsepti aloitetaan kuluvan vuoden kesäkuussa. Koska Roosa nauha 
-kampanjan kulubudjetti perustuu pitkälle neuvoteltuihin pro bono - kumppanuuksiin tai lähes 
vastaaviin kumppanuuksiin, COVID-19-pandemian seurauksena ja yhteistyökumppaneiden 
taloudellisen ahdingon myötä edulliset sopimukset saattavat jäädä toteuttamatta täysimittaisina.  
Joulukeräys. Joulukeräys-konseptia vahvistetaan ja tuottoja pyritään kasvattamaan joka vuosi. 

i. Viestintä 

Viestintäosasto edistää Syöpäjärjestöjen strategian ja mission toteutumista. Syöpäjärjestöjen arvot 
tulevat eläväksi jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa ja ihmisten kohtaamisissa. Ne luovat vankan 
pohjan organisaation olemassaololle ja päivittäiselle tekemiselle. Syöpäjärjestöjen viestinnän 
tavoitteet, kantava ajatus ja pääviestit on johdettu strategian arvoista.  
Viestinnän tavoitteet. Viestintäosasto vahvistaa järjestön asiantuntijabrändiä kehittämällä viestintää 
ja markkinointia, jotta järjestön tunnettuus paranee ja asiakasryhmät löytävät entistä paremmin 
järjestön palvelujen piiriin. Viestinnän toteutuksessa panostetaan saavutettavuuteen, sillä järjestön 
tarjoama tieto ja tuki pitää olla helposti kohderyhmien tavoitettavissa. Viestinnän kehittäminen 
perustuu vahvasti osallisuuden vahvistamiselle. Viestintäosasto kehittää nykyisiä palveluita ja 
tunnistaa uusia hyödyntämällä kyselyjä, asiakasraateja, palvelumuotoilua ja muita menetelmiä. 
Kumppanuuksien rakentamisessa painotetaan pitkäjänteistä yhteistoimintaa. Kumppanuudet voivat 
perustua järjestön toiminnan ydintehtävän toteuttamiseen (potilas- ja läheistyö) sekä järjestö- ja 
yritysyhteistyön, lahjoittajatoiminnan sekä tutkimustoiminnan ympärille.  
Tiedottaminen ja julkisuuskuva. Mediapalvelun kehittäminen jatkuu vuonna 2022. Tavoitteena on 
vahvistaa järjestön osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja jatkaa kvartaaleittain 
tapahtuvaa arviointia, millä sisällöillä järjestön julkisuuskuva parhaiten rakentuu mediassa. 
Perinteisten tiedotteiden lisäksi medialle tuotetaan myös webinaareja ajankohtaisista terveys- ja 
tiedeviestinnän aiheista.  
Tunnettuuden, maineen ja brändin vahvistaminen. Järjestön yhdenmukaista näkyvyyttä eri 
kohderyhmille vahvistetaan eri viestintäkanavissa ja kohtaamisissa. Tavoitteena on, että potilaat ja 
läheiset, vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ja sairaanhoidon ammattilaiset tuntevat järjestömme 
palvelut. Järjestön sisällä jatketaan työntekijälähettilyyden kehittämistä mm. erilaisin 
viestintäkoulutuksin ja päivitetään brändikäsikirjaa tarpeen mukaan. Syöpäjärjestöjen mainetta 
selvitetään mainetutkimuksella vuonna 2022. 
Sisäinen viestintä. Intraa uudistetaan vuonna 2022. Intra siirtyy uudelle tekniselle alustalle ja samalla 
sen sisältöä uudistetaan. Sisäisen viestinnän toimivuutta (intranet, henkilöstöpalaverit, sisäinen 
uutiskirje ja Teams) selvitetään järjestön sisäisillä kyselyillä vuosittain. Tavoite on edistää järjestön 
vuorovaikutteista sisäistä viestintää sekä tarjota toimivat virtuaaliset työtilat eri toiminnoille ja 
projekteille.  
Verkkoviestintä ja sosiaalinen media. Verkkosivustojen uusiminen aloitetaan konseptoinnilla, joka 
kohdistuu ensi vaiheessa Kaikki syövästä -sivustoon. Konseptoinnin jälkeen toteutetaan teknisen 
toteutuksen kilpailutus. Ilman syöpää-, Syöpäjärjestöt- ja Syöpärekisteri-sivustoja sekä 
jäsenjärjestöjen sivustoja kehitetään sisällöllisesti viestintäohjelman mukaisesti. Tavoite on, että 
Syöpäjärjestöjen verkkosivustot ovat luotettavuutensa, kiinnostavuutensa ja helppokäyttöisyytensä 
vuoksi tärkein ja käytetyin syöpätiedon lähde Suomessa. Kehittämistyössä tehostetaan 
asiakasnäkökulmaa ja hyödynnetään eri kohderyhmistä koottavia fokusryhmiä. Sosiaalisessa 
mediassa ja verkkosivustoilla lisätään infografiikan, videoiden ja podcastien määrää. Uusien 
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sisältöjen avulla Syöpäjärjestöistä rakentuu kuva asiantuntevana, inhimillisenä ja helposti 
lähestyttävänä järjestönä, jonka viestii avoimesti ja läpinäkyvästi. Syöpäjärjestöjen asiantuntijoita ja 
Suomen Syöpärekisterin tutkijoita rohkaistaan ja tuetaan sosiaalisen median työkäytössä.  
Jäsenyhdistysten viestinnän tukeminen. Jäsenyhdistysten viestinnän tukeminen jatkuu 
kehittämällä Syöpäjärjestöjen yhtenäistä viestintää. Edellisvuonna toteutetussa projektissa luotiin 
perusta ja yhteiset prosessit järjestön viestinnän yhtenäistämiselle. Työ jatkuu prosessien ja yhteisten 
käytäntöjen vakiinnuttamisella yhdistysten viestinnän arkityössä. Tavoitteena on koko järjestön 
tunnettuuden vahvistuminen ja viestinnän vaikuttavuuden lisääntyminen. Järjestön viestintää tukee 
valtakunnallinen digitiimi, joka kokoontuu kuukausittain Teamsissa. Digitiimille järjestetään myös 
kaksi koulutuspäivää vuosittain.   
Syöpä-lehti on syöpään keskittyvä aikakauslehti, joka tarjoaa potilaille, läheisille ja järjestön 
jäsenille ajankohtaista tietoa syöpään liittyvistä asioista. Printtilehden ohella jatkaa digilehti, jonka 
sisältöjä kehitetään entistä visuaalisemmiksi ja monikanavaisemmiksi mm. infografiikalla ja 
videoilla. Digilehden sisältöjä tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi kuten printtilehteäkin. Syöpä-lehden 
sisältötyötä tukee laadukas, vapaaehtoisista asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmä ja päätoimittaja. 
Lisäksi lehden kehittämisessä on apuna lukijoista koottu lukijaraati, joka osallistuu aktiivisesti lehden 
sisältöjen suunnitteluun ja antaa palautetta lehdistä.   
Viestintätapahtumat ja -kampanjat. Yhteistyössä Kansainvälisen Syöpäunionin (UICC) ja 
Euroopan Syöpäunionin (ECL) nostetaan esiin Maailman syöpäpäivää ja Euroopan syöpäviikon 2022 
teemoja siten, että niistä suunnitellaan koko Syöpäjärjestöille koordinoidusti erilaisia pienimuotoisia 
viestintäkampanjoita sosiaaliseen mediaan. Suolistosyövän seulonta alkaa Suomessa 
valtakunnallisesti 2022 ja sen aloittamista tuetaan viestintäkampanjalla.  
Syöpäjärjestöjen historian valmistelu ja julkaiseminen. Suomen Syöpärekisteri täyttää 70 vuotta 
vuonna 2022. Vuonna 2023 vietetään Syöpäsäätiön 75-vuotisjuhlia ja vuonna 2026 Suomen 
syöpäyhdistyksen 90-vuotisjuhlia. Edellinen Syöpäjärjestöjen historiaa käsittelevä julkaisu on 
vuodelta 1996. Lisäksi Syöpäsäätiön apurahatoiminnasta tehtiin erillinen katsaus 65-vuotisjuhliin 
vuonna 2013. Syöpäjärjestöjen historian tutkimus ja sitä koskevat julkaisut jaksotetaan juhlavuosien 
mukaisesti vuosille 2022 (Syöpärekisteri), 2023 (Syöpäsäätiö) ja 2026 (Suomen Syöpäyhdistys). 
Vuonna 2021 käynnistyvä historiaprojekti kestää siis useita vuosia. 
Syöpäsäätiö tekee Suomen Syöpäyhdistyksen viestinnän kanssa yhteistyötä innovatiivisen ja 
ajankohtaisen tiedeviestinnän rakentamisessa. Säätiön pääosin rahoittaman Syöpäjärjestöjen oman 
tutkimuslaitoksen Suomen Syöpärekisterin toimintaa hyödynnetään tehokkaammin osana viestintää 
ja epidemiologisen tutkimuksen tunnettuutta kasvatetaan. 
Syöpäsäätiön kaksi tärkeintä tehtävää ovat syöpätutkimuksen rahoittaminen ja syöpätyön tukeminen. 
Nämä tehtävät perustuvat Syöpäsäätiön sääntöihin ja Syöpäjärjestöjen strategiaan. Syöpäsäätiön 
viestinnällä tuetaan säätiön strategisia tavoitteita ja kasvatetaan säätiön tunnettuutta. 
Syöpäsäätiön brändiä vahvistetaan tekemällä lahjoittajamarkkinoinnin lisäksi myös vahvaa ja 
suunnitelmallista lahjoittajaviestintää. Asiakassuhteiden hallintaa parannetaan uudella CRM-
järjestelmällä ja varmistetaan järjestelmän tehokas käyttöönotto.  
Syöpäsäätiö on suurin suomalaisen syöpätutkimuksen yksityinen tukija ja Roosa nauha on tunnetuin 
syöpäkeräys Suomessa. Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa Syöpäsäätiön sekä Roosa nauha -
keräyksen tunnettuutta ja yhteyttä siten, että säilymme mieluisimpana hyväntekeväisyyskohteena 
myös tulevina vuosina. Mediasuhteita vahvistetaan hyödyntäen Syöpäjärjestöjen avainhenkilöiden 
osaamista.  
Tutkimusapurahoista ja niiden hakemisesta viestiminen sekä sähköinen hakuprosessi on siirretty 
Syöpäsäätiön verkkosivuille Syöpäjärjestöjen verkkosivustolta ja tutkijoita sitoutetaan vahvemmin 
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kertomaan työnsä tuloksista ja niistä kerrotaan Tutkimusmatkalla-konseptin yhteydessä säätiön 
viestinnässä. Verkkoviestinnässä ja sosiaalisessa mediassa kehitetään edelleen analytiikkapohjaista 
toimintaa ja suunnitelmallisuutta. 

j. Ansiomitalit ja palkinnot 

Syöpäjärjestöillä on käytössään useita tapoja osoittaa kunnioitusta syöväntorjunnassa, 
syövänhoidossa ja Syöpäjärjestöjen toiminnassa ansioituneille henkilöille. 
Syöväntorjunnan ansiomitaleja on kolmessa kategoriassa (kultainen, hopeinen ja pronssinen) ja 
niitä jaetaan jäsenyhdistysten ja keskustoimiston ehdotuksesta vuosittain. Suomen Syöpäyhdistyksen 
valtuuskunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema ansiomitalilautakunta käsittelee saamansa 
perustellut ehdotukset huhtikuussa ja tekee esityksen ansiomitalin saajista valtuuskunnan 
kevätkokoukseen. 
Vuoden syöpälääkärin ja vuoden syöpähoitajan palkinnot jaetaan vuosittain. Palkinnon suuruus 
on 5 000 euroa. Ehdotusten määrä on kasvanut sen jälkeen, kun palkintoja alettiin jakaa vuosittain 
aikaisemman käytännön (kahden vuoden välein) sijaan. 
Muut palkinnot. Lisäksi Syöpäjärjestöillä ja Syöpäsäätiöllä on muita harvemmin jaettavia palkintoja 
(esim. Niilo Voipion palkinto ja Sakari Mustakallion palkinto), joita jaetaan palkinnon erityisten 
kriteerien perusteella yksittäiselle syöpätutkimuksessa tai syöväntorjunnassa hyvin ansioituneelle 
henkilölle. 

k. Kansainvälinen toiminta 

Kansainväliseen toimintaan osallistumisella on kaksi päätavoitetta: 1) syöväntorjuntaan 
vaikuttaminen kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen kautta sekä 2) vertaisoppiminen. Vuoden 
2022 aikana suuri osa kansainvälisestä yhteistyötä hoidetaan etäyhteyksin. 
NCU. Syöpäjärjestöjen kolmivuotinen vastuu Pohjoismaiden syöpäunioni NCU:n johtamisesta alkoi 
vuoden 2021 alusta. NCU rahoittaa yhteispohjoismaisia tutkimus- ja strategisia hankkeita. NCU:ssa 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistä vaikuttamistyötä. NCU:n jäsenet toimivat yhdessä ja yhteisin 
tavoittein syöväntorjunnan tärkeimmissä kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa. 
ECL. Euroopan syöpäunioni ECL (Association of European Cancer Leagues) on kansallisten 
syöpäjärjestöjen yhteistyöjärjestö, jolla on 28 jäsenjärjestöä 24 Euroopan maasta. Brysselissä 
toimistoaan pitävä ECL toimii lobbarina Euroopan komission ja Euroopan parlamentin suhteen 
erityisesti syöväntorjunnassa. ECL pyrkii yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa turvaamaan laadukkaan 
ja tarkoituksenmukaisen hoidon yhdenvertaisesti koko Euroopassa. ECL:llä on aktiivinen rooli myös 
syöpätietouden lisääjänä. 
IARC (WHO:n kansainvälinen syöväntutkimuskeskus Lyonissa). IARC:n kanssa tehdään 
aktiivista tieteellistä ja syöväntorjuntaan liittyvää yhteistyötä. Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja 
Janne Pitkäniemi on IARC:n tieteellisen neuvoston Suomen edustaja ja varapuheenjohtaja 
helmikuuhun 2022 asti.  

UICC. Syöpäjärjestöt on jäsenenä Kansainvälisessä syöpäunionissa UICC:ssä (Union for 
International Cancer Control) ja tukee syöväntorjuntaa ei-teollistuneissa maissa esimerkiksi 
ICRETT-rahaston (International cancer technology transfer fellowships) välityksellä. UICC:n 
järjestämä World Cancer Congress järjestetään hybridikokouksena Genevessä vuonna 2022. 
FCA. Maailmanlaajuinen WHO:n Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) -sopimuksen 
toteuttaminen on kansainvälinen tupakkatuotteiden käytön rajoittamiseen tähtäävä kansainvälinen 
sopimusjärjestelmä. Yhdistys tukee FCTC-sopimusta Framework Convention Alliance (FCA) -
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koalition jäsenyyden kautta sekä osallistumalla alueellisten ja eurooppalaisten verkostojen 
toimintaan. 
ICISG. Syöpäyhdistys on edustettuna myös International Cancer Information Service Group -
verkostossa (ICISG), joka kerää yhteen neuvonnan ja viestinnän asiantuntijoita. Verkosto on 
perustettu 1996 ja siinä on yli 70 jäsenyhdistystä. 
IPAAC. Syöpäjärjestöt on johtanut 2018–2021 syövän ehkäisyyn ja seulontoihin liittyvää 
osakokonaisuutta Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC) -
yhteistoimintahankkeessa, jota on rahoitettu EU:n terveysohjelmasta. Jäsenvaltioiden ja Euroopan 
komission yhteishankkeessa Suomen Syöpäyhdistys teki yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen kanssa ja vaikutti eurooppalaisten syöpähankkeiden muotoutumiseen. Hankkeen 
loppuraportointi ajoittuu vuoden 2022 puolelle. 
Syöpärekisteri tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten (ANCR) ja Euroopan 
syöpärekisteriyhdistysten (ENCR) kanssa osallistumalla alan kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin. 
Pohjoismaiden kesken määritellään koodaustyötä tekevien tietopohja ja vahvistetaan osaamista 
tarjoamalla yhtenäistä koulutusta. Rekisteri on mukana myös ENCR:n koulutusohjelmien 
laatimisessa.   
Pohjoismaiden kanssa jatketaan yhteisen raportoinnin kehittämistä seulonnoissa (Nordscreen). Myös 
yhteispohjoismainen maahanmuuttajanaisten syöpäilmaantuvuutta, -kuolleisuutta ja seulontoihin 
osallistumista selvittävä tutkimus jatkuu NCU:n rahoittamana. Lisäksi osallistutaan EU:n laajuisen 
seulontaraportin kolmannen kierroksen valmisteluun ja toteuttamiseen sekä iPAAC-
yhteistoimintahankkeen syöpäseulontaa koskeviin osuuksiin. Syöpärekisteri on mukana myös 
IARC:n maailmanlaajuisen monitoroinnin (CanScreen5) kehittämisessä (kts. kohta 2a Seulontoihin 
liittyvä tutkimus).  


	1. Syöpäjärjestöt
	a. Syöpäjärjestöt 2022
	b. Syöpäjärjestöjen strategia 2021–25

	2. Syöpäjärjestöt edistää terveyttä, hyvinvointia ja syövän ehkäisyä
	a. Tietopohjan vahvistaminen – monitorointi ja tutkimus
	b. Nuorten ja nuorten aikuisten terveyden edistäminen ja tupakoinnin vähentäminen
	c. Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen muissa kohderyhmissä

	3. Syöpäjärjestöt edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää syövästä huolimatta
	a. Tietopohjan vahvistaminen
	b. Neuvontapalvelut
	c. Kuntoutumisen tuki
	d. Vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminta
	e. Taloudelliset avustukset vähävaraisille syöpäpotilaille ja perheille, joissa lapsi on sairastunut syöpään

	4. Syöpäjärjestöt vahvistaa oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta syövän diagnostiikassa ja hoidossa
	a. Tietopohjan vahvistaminen
	b. Seulontapalvelut

	5. Syöpäjärjestöt vahvistaa syöpätutkimusta ja -asiantuntemusta
	a. Apurahat
	b. Muu tieteen tuki
	c. Suomen Syöpärekisteri kansallisena tietovarantona ja tietopalveluiden tuottajana
	d. Syöpäsäätiön symposiumi
	e. Syöpäasiantuntemuksen vahvistaminen avustusten, koulutuksen ja viestinnän avulla
	f. Strateginen tutkimus

	6. Syöpäjärjestöt on asiantunteva ja vaikuttava järjestö
	a. Syöpäjärjestöt on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja
	b. Johtamisjärjestelmän kuvaus
	c. Kehitysohjelmat ja vuonna 2022 alkavat projektit
	d. Järjestötoiminta ja Syöpäsäätiön tuki jäsenyhdistyksille
	e. Henkilöstö
	f. Tietohallinto, tietosuoja ja tietoturva
	g. Talous ja hallinto
	h. Varainhankinta
	i. Viestintä
	j. Ansiomitalit ja palkinnot
	k. Kansainvälinen toiminta


