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1. Syöpäjärjestöt 
a. Syöpäjärjestöt 2021 

Syöpäjärjestöt on kokoava nimitys Suomen Syöpäyhdistys ry:n, sen jäsenyhdistysten, Syöpäsäätiö 
sr:n ja Suomen Syöpärekisterin muodostamalle kokonaisuudelle, jolla on yhteinen johtosääntö ja 
strategia. 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 115 000 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. Sen ytimen muodostavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 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 sekä Suomen Syöpäyhdistyksen että Syöpäsäätiön 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. 
Kehitysohjelmien sisältämien strategisten projektien valmistelu toteutettiin keskustoimiston ja 
jäsenyhdistysten yhteisissä työryhmissä kevään 2020 aikana. Työryhmät tuottivat yhteensä 24 
projektikuvausta, joiden joukosta valittiin vuodelle 2021 toteutettavaksi seuraavat projektit (Katso 
tarkemmin kohta 6.c):  

• Vapaaehtoistoiminnan uusien muotojen kehittäminen 
• Viestinnän kehittäminen yhtenäisemmäksi 
• Syöpäjärjestöjen tulevaisuus ja toiminnan vaikuttavuus 
• Jäsenyyden kehittäminen ja jäsenhankinnan vahvistaminen 
• Syöpäjärjestöjen palvelubrändin kehittäminen 
• Palveluiden tunnistaminen ja niiden saatavuus eri puolilla Suomea 
• Syöpärekisterin digitaalinen palvelukonsepti Skriinari 
• Tutka – Syöpärekisterin tutkimus- ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen 

Muiden projektien osalta on tehty koko strategiakaudelle 2021–2025 ulottuva jaksotussuunnitelma.  



5 
 

2. Syöpäjärjestöt edistää terveyttä, hyvinvointia ja syövän ehkäisyä 
a. Nuorten terveyden edistäminen ja tupakoinnin vähentäminen 

Painopisteet. Nuorten terveyden edistäminen keskittyy tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön 
ehkäisyyn ja lopettamisen tukeen sekä terveellisten elintapojen vahvistamiseen. Vuonna 2021 
Suomen Syöpäyhdistys jatkaa nuorten terveyden edistämistä STEAn rahoittamalla 
hankekokonaisuudella. 
Fressis ja Röökikroppa. Suoraan nuorille suunnattua viestintää toteutetaan Fressis-palvelun kautta 
ja hyödyntäen vuonna 2019 uusittua Röökikroppa-palvelua, joka kertoo savukkeiden ja nuuskan 
käytön haitoista elimistössä. Nuoria palvellaan Fressis.fi-sivuston, sosiaalisen median ja erilaisten 
kampanjoiden lisäksi Kysy asiantuntijalta -palvelun ja tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen 
kannustavan Erovirasto-sovelluksen avulla. Nuoret ovat itse vahvasti mukana suunnittelemassa, 
toteuttamassa ja arvioimassa toimintaa. Fressis kattaa laajasti eri terveyden edistämisen aiheet: 
tupakka- ja nikotiinituotteiden lisäksi ravinnon, liikunnan, arkirytmin, aurinko- ja seksuaaliterveyden, 
alkoholin ja positiivisen mielenterveyden. 
Nuorten kanssa toimivien aikuisten tietoja ja osaamista tupakka- ja nikotiiniaiheista lisätään. 
Lisäksi vahvistetaan eri toimintaympäristöjen nikotiinittomuutta tukevia rakenteita ja 
toimintamalleja. Ammatillisille oppilaitoksille vuonna 2020 kehitetyn nikotiinittomuustyön 
työkalupakin markkinointi ja levittäminen aloitetaan eri puolille Suomea vuonna 2021. Työkalupakin 
toimintamallit ja välineet perustuvat Savon ammattiopiston (Kuopio) kanssa 2018–20 toteutettuun 
Nikotiiniton amis (Namis) -projektiin, jossa yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Savon 
Syöpäyhdistys ja Kuopion kaupungin ehkäisevä päihdetyö. 
Urheiluseuroille vuonna 2020 kehitettyä toimintamallikokonaisuutta nuuskattomuuden 
edistämiseksi markkinoidaan ja levitetään eri lajeihin eri puolelle Suomea yhteistyössä Suomen 
Olympiakomitean ja EHYT ry:n sekä alueellisten syöpäyhdistysten kanssa. Lisäksi urheilun 
toimijoille sekä urheilevien nuorten vanhemmille viestitään nuuskan ja nikotiinin haitallisuudesta. 
Nikotiiniton nuorisotyö -koulutuksia toteutetaan nuorisotyöntekijöille. Koulutus vahvistaa 
nuoristyöntekijöiden tietotaitoa nikotiinituotteista, käytön puheeksi ottamisesta nuoren kanssa ja 
nikotiinittomuutta tukevien käytäntöjen luomisessa. 
Nikedu.fi. Oppilaitoksille, nuorisotyöhön ja vanhemmille suunnatun Nikedu.fi-sivuston 
markkinointia eri kohderyhmille jatketaan. Sivuston sisältöjä kehitetään ja täydennetään eri 
kohderyhmien tarpeisiin. Vuonna 2021 selvitetään mahdollisuudet tarjota opettajille tehtäviä ja 
oppimateriaalia myös muihin terveyden edistämisen aiheisiin tupakka- ja nikotiinituoteaiheiden 
lisäksi. Terveystiedon opettajille ja opettajiksi opiskeleville tarjottu vuosittainen koulutus toteutetaan 
yhteistyössä EHYT ry:n kanssa. Nuorten kanssa toimiville ammattilaisille viestitään uutiskirjeellä ja 
sosiaalisessa mediassa. 
Kesäkumi-kampanja. Syöpäyhdistys toteuttaa Kesäkumi-kampanjan yhdessä Väestöliiton, Suomen 
Punaisen Ristin, Sotilaskotiliiton ja YleX:n kanssa. Suomen Syöpäyhdistyksen näkökulmasta 
keskeiset teemat kokonaisuudessa ovat tiedon lisääminen HP-viruksesta (HPV) sekä kondomin 
käytön edistäminen nuorten keskuudessa. Fressis-kokonaisuus tarjoaa kampanjalle lisäsisältöä kuten 
Naimamaisteri-testin digitaalisessa muodossa sekä erityisesti tietoa HPV:stä. Lisäksi Fressis osaltaan 
levittää tietoa kampanjasta omissa kanavissaan. 
UV-säteilyltä suojautuminen. Syöpäjärjestöt viestii yhdessä Säteilyturvakeskuksen, Ilmatieteen 
laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa nuorten aurinkosuojautumisesta vuosittaisella 
yhteiskampanjalla. 
Hyvä Päivä -hanke. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden nuorten 
terveyttä ja hyvinvointia vahvistetaan Hyvä Päivä -toiminnalla. Vuoden 2020 alusta STEAn Ak-



6 
 

avustusteinen Hyvä Päivä -hanke jatkuu vuonna 2021 uusilla alueilla ja toimintaan tuodaan mukaan 
uusia painotuksia. Mukaan Hyvä päivä -toiminnan toteuttamiseen otetaan uusia kuntia. Lisäksi 
tuetaan jo Hyvä Päivä -toimintaa toteuttavien kuntien ja muiden toimijoiden Hyvä Päivä -prosesseja. 
Tavoitteena on vuoden 2021 aikana toteuttaa vähintään neljä Hyvä Päivä -ohjaajakoulutusta, joissa 
koulutetaan 60 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista. Yhteistyössä kuntien, Ohjaamoiden ja 
muiden toimijoiden kanssa toteutetaan 35 Hyvä Päivä -ryhmää. STEA-rahoituksen lisäksi osa 
rahoituksesta tulee Syöpäsäätiön yritysyhteistyön kautta LähiTapiolalta. 
Hyvä Päivä -mallia kehitetään edelleen niin, että se on ketterästi toteutettavissa eri 
toimintaympäristöissä. Hyvä Päivä -mallia viedään muun muassa ammattioppilaitoksiin opintojen 
keskeyttämisvaarassa oleville nuorille. Hyvä Päivä -ohjaajasivustoa kehitetään yhdessä kunnista ja 
Ohjaamoista koostuvan kehittäjäryhmän kanssa. Hyvä Päivä -yhteistyössä mukana olevien 
toimijoiden Hyvä Päivä -ryhmäsovelluksista kootaan materiaalipankkia Hyvä Päivä -
ohjaajasivustolle. Hyvä Päivä -ryhmien ohjaajille tarjottavaa tukea vahvistetaan muun muassa 
valtakunnallisten etätapaamisten muodossa.  
Mallin valtakunnallisessa juurruttamisessa tehdään yhteistyötä valtakunnallisten toimijoiden ja 
hankkeiden (mm. Kohtaamo) kanssa. Lisäksi panostetaan vahvaan viestinnälliseen näkyvyyteen 
yhteistyössä hankekumppanien kanssa. Hankkeen arviointia vahvistetaan muu muassa nuorten 
jatkopolkujen selvittämiseksi ja samalla Hyvä Päivä -mallin vaikutusten osoittamiseksi.  

b. Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen muissa ikäryhmissä 

Kohderyhmät. Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen muissa ikäryhmissä kohdistuu lapsiin sekä 
aikuisväestöön. Yleistä terveyden edistämistyötä tehdään laaja-alaisesti eri yhteistyötahojen kuten 
ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja muiden järjestöjen kanssa.  
Päiväkodit. Vuonna 2021 jatketaan päiväkoteihin suunnattuja ohjaustuokioita lasten itserasvauksen 
opettamiseen. Yhteistyötä tehdään terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa. Vuonna 
2021 päiväkodeissa otetaan käyttöön ”Auringon apurit – Loistetaan yhdessä” -lyhytelokuva, joka 
lanseerataan 2020 muutamiin päiväkoteihin.  
Vuonna 2020 aloitettiin pilottipäiväkodeissa kasviskampanja pienten lasten kasvisten käytön 
lisäämiseksi. Kampanjaa laajennetaan syksyllä 2021 tapahtuviksi tempauksiksi päiväkoteihin.  
Naiset. Vuonna 2021 jatketaan naisten alkoholin käyttöön liittyvää työtä ja hyödynnetään vuonna 
2019 tehtyjä Nainen ja alkoholi -videoita. Alkoholi ja syöpä -teemaan liittyviä asiasisältöjä 
sisällytetään myös muihin terveyden edistämisen hankkeisiin.  
Miehet. Vuonna 2018 avattua miehille suunnattua sivustoa Aattelepaite.fi päivitetään edelleen 
ajankohtaisilla miehiä puhuttelevilla teemoilla. Sivusto sisältää ravintoon, liikuntaan, 
painonhallintaan, alkoholiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin, aurinkoon ja seksiin liittyviä aiheita. 
Sivusto sisältää henkilöhaastatteluita ja huumoripainotteisia sekä tietämystä lisääviä videoita.   
Terveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö. Syöpäjärjestöt ovat 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 myös luomimuutosten tunnistamiseen.  
Järjestöyhteistyö. Vuonna 2021 jatketaan yleisessä terveyden edistämistyössä laaja-alaista 
yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Sydänliiton, Hengitysliiton, Aivoliiton ja Diabetesliiton kanssa 
jatketaan yhteistyötä liikunnan lisäämiseksi. Syöpäjärjestöt jatkavat yhteistyötä Savuton Helsinki -
verkostossa. Vuonna 2019 aloitettiin yhteistyö HUSin Hyvä kierre -projektissa tupakka- ja 
nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi. Syöpäjärjestöjen edustaja on mukana projektin 
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asiantuntijaryhmässä ja verkostoryhmässä. Syöpäjärjestöt on mukana Savuton Suomi -verkostossa 
useissa eri ryhmissä. 

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

a. Tietopohjan vahvistaminen 

Tutkimus. Syöpärekisteri jatkaa nuorena syöpään sairastuneiden myöhempään elämään liittyvien 
terveys- ja sosiaalisten tekijöiden tutkimusta. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat pohjoismaiset 
tutkijayhteisöt ja Suomessa erityisvastuualueiden potilaita hoitavat tahot. 
Syöpäkeskusyhteistyö. Syöpärekisteri pyrkii vaikuttamaan siihen, että suomalaisessa 
terveydenhuoltojärjestelmässä kiinnitetään erityistä huomiota potilastietojen kirjaamiseen – ei vain 
syöpätietojen kattavamman saatavuuden turvaamiseksi – vaan myös tiedolla johtamisen tueksi. 
Tämän toiminnan tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti määritelty potilastiedon minimimalli, jota 
voidaan käyttää ns. ”laaturekisteritiedon” pohjana ja sitä kautta kuvata tarkemmin esim. potilaan 
hoitoa, taudin etenemistä ja muita kliinisesti relevantteja tietoja. Syövän laaturekistereiden 
suunnittelua jatketaan yhteistyössä alueellisten syöpäkeskusten kanssa. 

b. Neuvontapalvelut 

Neuvontapalveluiden kokonaisuus. Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut koostuvat 
valtakunnallisesta neuvontapalvelusta ja jäsenyhdistysten tarjoamista neuvontapalveluista. 
Syöpäjärjestöjen neuvontatoiminnan tavoitteena on antaa tietoa ja psykososiaalista tukea 
syöpäpotilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille. Psykososiaalista tukea tarjotaan 
yhdenvertaisesti asiakkaan tarpeen mukaan eri puolella Suomea potilaan 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. Toimintavuoden 2021 aikana etuusneuvontaa kehitetään 
Tanskasta vuonna 2020 saadun mallin mukaan. 
Syöpäkipulinja. Vuonna 2021 tehostetaan HUSin kanssa yhteistyössä järjestettävän Syöpäkipulinjan 
markkinointia. Suomen Syöpäyhdistys on luvannut antaa lisäkoulutusta kommunikaatiotaitojen 
kehittämiseen puhelintyössä sairaanhoitajille, jotka vastaavat Syöpäkipulinjan puheluihin.  
Chat-neuvonta. Keväällä 2020 otettiin Chat-neuvonta käyttöön monissa yhdistyksissä. Digitaalisten 
työvälineiden käyttö lisääntyi neuvontatyössä. Vuonna 2021 tullaan kartoittamaan uusia digitaalisia 
neuvontamuotoja, joita neuvontatyössä voidaan käyttää syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä 
tukemisessa. Valtakunnallisen neuvontapalvelun selkeyttämiseksi muutetaan valtakunnallisen 
neuvontapalvelun nimi valtakunnalliseksi syöpäneuvonnaksi. Toimintavuoden aikana tavoitteena on 
kohdata verkossa ja puhelimitse vähintään 7 000 asiakasta.  
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. 
Vuonna 2021 luodaan sähköinen periytyvyysneuvonnan esitietokaavake Syöpäjärjestön käyttöön.  
Kehittämistyö. Toimintavuoden 2021 aikana jatketaan neuvontapalveluiden yhdenmukaistamista, 
kehitetään yhteisiä toimintatapoja, varmistetaan osaamista ja kehitetään erityisesti digitaalisia 
neuvontapalveluita vastaamaan potilaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Neuvontapalveluiden 



8 
 

markkinointia on tarpeen tehostaa edelleen ja toimintavuoden aikana keskitytään erityisesti 
verkkomarkkinointiin. Neuvontapalveluiden tilastointia yhdenmukaistetaan. 
Mieli ry:n Osaava vanhemmuus -hankkeessa on koulutettu 22 Syöpäjärjestöjen työntekijää Lapset 
puheeksi -menetelmäosaajiksi ja Hyvä arki lapselle -kouluttajiksi. Toimintavuonna 2021 yhteistyötä 
ja toiminnan integroimista neuvontapalvelun toimintaan jatketaan. Syöpäjärjestöjen sosiaali- ja 
terveysalan työntekijöille toteutetaan kriisityönkoulutus ja kriisityönmalli otetaan käyttöön 
valtakunnallisesti. 

c. Kuntoutumisen tuki 

Tavoitteet. Kaksi kolmesta syöpään sairastuneista paranee ja yhä useampi syöpään sairastuneista 
elää kroonisen sairauden kanssa vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Hyvien hoitotuloksien seurauksena 
syöpään sairastuneiden kuntoutumisen tuen tarve kasvaa heti diagnoosista, syöpähoitojen aikana ja 
niiden päätyttyä.  
Syöpäjärjestöjen tarjoamalla kuntoutumisen tuella edistetään ja ylläpidetään syöpään sairastuneen 
toimintakykyä ja hyvinvointia, jotka ovat hyvän elämän perusedellytyksiä. Syöpäjärjestössä 
haluamme tarjota nyt ja tulevaisuudessa kuntoutumisen tukea oikea-aikaisesti ja vastata entistä 
paremmin asiakkaidemme tuen tarpeisiin sairauden eri vaiheissa. Syöpäjärjestöjen tarjoaman 
kuntoutumisen tuen tehtävänä on täydentää julkisia kuntoutuspalveluita. 
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 
muiden järjestöjen kanssa. Yleisesti toimintavuoden 2021 kehittämistyössä painottuu kuntoutumisen 
tuen palvelujen kehittäminen erilaisille asiakkaille ja heidän tarpeisiinsa vastaten, digipalvelujen 
kehittäminen, uusien vapaaehtoistehtävien luominen kuntoutumisen tukeen sekä kuntoutuskurssien 
hyötyjen ja vaikutusten digitaalinen arviointi Living Skills -sovelluksen avulla. 
Syöpään sairastuneiden kuntoutumisen edistämiseksi tulisi systemaattisesti arvioida syöpään 
sairastuneen toiminta- ja työkykyä ja hyvinvointia sekä laatia kokonaisvaltainen selviytymis- ja 
kuntoutussuunnitelma (survivorship care plan). Lisäksi tulisi kehittää kuntouttavaa ja 
voimavaralähtöistä potilasohjausta ja -kuntoutusta. 
Kuntoutuskurssit. Suomen syöpäyhdistys ja sen jäsenjärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti syöpään 
sairastuneille ja heidän läheisilleen teemallisia, tavoitteellisia ja ammattilaisten ohjaamia 
ryhmämuotoisia kuntoutukursseja STEAn avustuksella sekä omarahoituksella. Kursseja toteutetaan 
sekä kasvokkain että verkossa. Kuntoutukursseja järjestetään 3-5 vuorokauden pituisina jaksoina 
kuntoutuskeskuksissa tai useamman viikon pituisina avokuntoutusjaksoina. Kuntoutuskurssien 
tavoitteena on antaa tietoa, vahvistaa syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä omia 
henkilökohtaisia valmiuksia, voimavaroja ja selviytymiskeinoja sekä tukea arjessa selviytymiseen 
sairauden kanssa. Kurssit mahdollistavat myös ammatillisesti ohjatun vertaistuen. Kursseilla tuetaan  
osallistujia aktiiviseen toimijuuteen oman kuntoutumisensa edistämiseksi ja hyvinvointinsa 
lisäämiseksi.  
Lyhytterapia. Suomen Syöpäyhdistys koordinoi ja kehittää STEAn avustuksella yhteistyössä 
jäsenjärjestöjen kanssa etämuotoista lyhytterapiaa syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen. 
Terapiapalvelu on ensisijaisesti tarkoitettu asiakkaille, joilla on lieviä masennus- ja ahdistusoireita tai 
joiden elämäntilanne on syöpäsairauden vuoksi haastava ja kuormittava. Terapia perustuu voimavara- 
ja ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Terapian tavoitteena on terapeuttisen keskustelun avulla tukea 
asiakasta saavuttamaan itse omia henkilökohtaisia muutostavoitteitaan, löytää ratkaisua omaa 
jaksamistaan kuormittaviin asioihin sekä tukea asiakkaan omaa toimijuutta oman hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn edistämiseksi. Vastaanottojen määrä voi vaihdella asiakkaan yksilöllisen tarpeen 
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mukaan 1–5 tapaamiskerran välillä. Terapia voi olla yksilö-, pari- tai perheterapiaa. Palvelu on 
asiakkaille maksutonta. 

d. Vertaistuki ja muu vapaaehtoisen tarjoama tuki 

Vapaaehtoiset. Suomen Syöpäyhdistys vastaa Syöpäjärjestöjen vapaaehtois- ja 
tukihenkilötoiminnan ja siihen liittyvän koulutuksen kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista 
yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Lisäksi Suomen Syöpäyhdistys kouluttaa ja antaa tukea 
jäsenyhdistyksille vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan johtamiseen. 
Kasvavaan vapaaehtoispalvelujen kysyntään pyritään vastaamaan entistä paremmin toimintavuoden 
2021 aikana luomalla mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa uusia, 
kiinnostavia ja mielekkäitä tehtäviä vapaaehtoisille. Tarkoituksena on kehittää erityisesti uusia ”pop 
up” -tyyppisiä tehtäviä, jotka eivät edellytä vapaaehtoisilta osallistumista pitkäkestoisiin 
koulutuksiin. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa kehitetään vapaaehtoisten 
toteuttamia tukipalveluja täydentämään Syöpäjärjestöjen ammattilaisten tarjoamaa tukea syöpään 
sairastuneille ja heidän läheisilleen.  
Kysely. Vuonna 2021 toteutetaan valtakunnallinen vapaaehtoistyön kysely, jonka avulla arvioidaan 
ja kehitetään toimintaa. Toimintavuoden aikana parannetaan entisestään vapaaehtoistoiminnan 
johtamista sekä arviointia tarjoamalla jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnassa työskenteleville 
tukea ja koulutusta työn tueksi ja kehittämiseksi. Jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan parissa 
työskenteleville tarjotaan kuukausittain vapaaehtoistoiminnan etäaamukahvit sekä kerran vuodessa 
toteutettava valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan seminaari. Lisäksi kehitetään 
kehittäjävapaaehtoisten tehtävänkuvaa valtakunnalliseksi vapaaehtoistoiminnan tehtäväksi sekä 
rekrytoidaan uusia kehittäjävapaaehtoisia jäsenjärjestöihin 
Venäjänkieliset. Yhteistyössä Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n ja neljän jäsenjärjestön 
kanssa koulutetaan uusia venäjänkielisiä vapaaehtoistoiminnan tukihenkilöitä. Vapaaehtoistoiminnan 
tukihenkilöiden tehtävänä on auttaa ja tukea venäjänkielisiä syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään 
hakeutumaan Syöpäjärjestöjen palveluihin ja toimintaan.  
Kokemustoimijat. Syöpäjärjestöt järjestää valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston kanssa 
yhdessä uusille kokemustoimijoille koulutuksia sekä vuosittaisia verkostotapaamisia. Lisäksi 
tuotetaan luentomateriaalit 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 ja 
opiskelijoille sekä suurelle yleisölle. 
Tukihenkilötoiminta. Syöpäjärjestössä tukihenkilötoimintaa järjestetään ammattilaisten ja 
koulutettujen vapaaehtoisten toimesta. Syöpäjärjestöjen tukihenkilötoiminnassa koulutetut 
vapaaehtoiset toimivat vertaistukihenkilöinä sekä saattohoidon tukihenkilöinä. Peruskoulutuksen 
jälkeen tukihenkilöille järjestetään säännöllisesti toiminnanohjausta, täydennyskoulutusta sekä 
mentorointi. Tukihenkilöt tarjoavat tukea henkilökohtaisesti kasvokkain, puhelimitse tai verkossa 
sekä jatkokoulutuksen kautta myös toimimalla vertaistukiryhmien ohjaajina. Viime vuosina 
Syöpäjärjestössä on kehitetty ja yhtenäistetty tukihenkilötoiminnan sisäisiä prosesseja, 
koulutusmalleja sekä toimintamuotoja tukihenkilötoiminnan laadun ja löydettävyyden 
parantamiseksi. Toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen jatkuu toiminnan väliarvioinnin ja 
uusista jäsenyhdistysten kehittämistarpeista lähtöisin. 
Kehittämistyö. Vuoden 2021 aikana muotoillaan yhdessä jäsenyhdistysten kanssa verkossa 
tarjottavaa tukihenkilötoimintaa ja verkkotukihenkilön tehtävänkuvaa sekä tuotetaan tehtävään 
liittyvää tarvittavaa koulutus- sekä viestintä- ja markkinointimateriaalia. Saattohoidon 
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tukihenkilötoiminnan osalta tiivistetään yhteistyötä surujärjestöjen kanssa sekä muiden toimijoiden 
kanssa saattohoidon vapaaehtoisten kouluttamiseen ja valtakunnalliseen vapaaehtoistoimintaan 
liittyen.    

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

Syöpäsäätiö tukee vuosittain rahastoistaan vähävaraisia syöpäpotilaita jakamalla avustuksia noin 
600 000 euron edestä. Avustustoiminnan tärkeys ja merkityksellisyys perheiden toimeentulon 
näkökulmasta on kasvanut ja korostunut viime vuosina taloudellisen epävarmuuden ja huono-
osaisuuden lisääntyessä. Moninaisille syöpätyön tukimuodoille on paikkansa yhteiskunnan muiden 
tukimuotojen rinnalla. 

Vähävaraisten syöpäpotilaiden avustusmäärää 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. Myös näihin kohdistuvat avustushaut ovat olleet 
kasvusuunnassa ja toimintaan kanavoidaan varoja aiempaa enemmän. 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 vuonna 2021 syöpätilastot ja -aineistot 
sosioekonomisen aseman ja koulutuksen mukaisissa ryhmissä. Alue-erojen ja sosioekonomisten 
erojen selvittäminen ja niiden vaikutusten tutkiminen on tulevaisuuden painopisteenä. Myös syövän 
riskitekijöiden vaikutusten selvittämistä jatketaan. 
Viive ennen diagnoosia. Syöpärekisteri käynnistää tilastollis-epidemiologisen tutkimuksen Oireista 
potilaaksi -polusta, joka tuottaa tietoa syövän toteamiseen ja hoitoon pääsyyn liittyvästä palveluiden 
käytöstä, jaksottumisesta sekä viiveistä ennen diagnoosia ja mahdollista hoitoa. (Katso myös kohta 
3.a.) 
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 

Tiedonkeruu ja raportointi. Joukkotarkastusrekisteri jatkaa kohdunkaula- ja rintasyövän 
seulontaohjelmiin kutsuttavien naisten tietojen poimimista väestötietojärjestelmästä ja niiden 
toimittamista seulontatoimijoille sekä seulontojen kutsupalvelun tarjoamista. Seulonnoista kertyvät 
tiedot kerätään sähköisesti Joukkotarkastusrekisteriin. Tiedoista julkaistaan vuositilastot ja -raportit, 
joissa on mukana myös sosioekonomiset tiedot. 
Suolistosyövän seulonnan pilotti. Uuden suolistosyövän seulonnan pilotti jatkuu vuonna 2021, 
jonka jälkeen seulonnan on tarkoitus laajentua koko maahan. Viimeinen pilottivuosi määrittää pitkälti 
sen, miten hyvin valtakunnallinen ohjelma käynnistyy, joten seulonnan kulkua hiotaan edelleen. 
Pilottiin pyritään saamaan mukaan uusia kuntia. Ensimmäinen vuosiraportti suolistosyövän 
seulonnasta julkaistaan syksyllä 2021. 
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Asiantuntijatyö. Joukkotarkastusrekisteri on edustettuna niin kansallisessa syöpäseulontojen 
ohjausryhmässä kuin seulontakohtaisissa asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijaryhmät aloittavat 
seulontojen kansallisten laatumanuaalien kirjoittamisen yhdessä Duodecim-seuran työryhmän 
kanssa. Rinta- ja suolistosyövän seulonnoille luodaan seulonnan kulkua kuvaavat algoritmit.  
Tutkimus. Terveydenhuollon ammattilaisten ja nuorten naisten asenteita ja tietoja 
kohdunkaulasyövän testauksesta kartoittaneen kyselytutkimuksen tuloksia julkaistaan keväällä ja 
syksyllä. Tulosten pohjalta pyritään tuottamaan materiaalia, jonka avulla turha ja kallis nuoriin naisiin 
kohdistuva kohdunkaulasyövän testaus saataisiin Suomessa vähenemään. 
Tutkimuskohteina ovat myös seulonnan rooli rintasyövän diagnostiikassa, kohdunkaulasyövän 
seulonnan ja ulkopuolisen testauksen vaikutus esiaste- ja syöpälöydöksiin eri väestöryhmissä sekä 
HPV-seulonnan laajentumisen vaikutukset. Väitöskirja aiemman suolistosyövän seulontaohjelman 
psykososiaalisista vaikutuksista valmistuu syksyllä. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö on kuvattu 
kohdassa 6.k. 

5. Syöpäjärjestöt vahvistaa syöpätutkimusta ja -asiantuntemusta 
a. Apurahat 

Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija Suomessa. Vuonna 2020 
Syöpäsäätiön tavoitteena on myöntää apurahoja ja osoittaa muuta tukea tieteelle 8,2 miljoonaa 
euroa. 
Apurahat syöpätutkimukseen. Vuonna 2021 apurahojen kokonaissumma on noin 6,5 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, psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat sekä väitöskirja-apurahat. 
Apurahojen hakuperiaatteet ja myöntökriteerit säilyvät keskeisiltä osiltaan entisellään. 
Apurahapäätökset perustuvat edelleen säätiön arviointitoimikuntien tekemiin asiantuntija-
arviointeihin ja apurahalautakunnan esitykseen. 

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 
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 ollut työnjako: Syöpäinstituutin säätiö ylläpitää 
tutkijantoimia ja Syöpäsäätiö tukee muulla tavoin syöpätutkimusta. Säätiö varautuu tukemaan 
Suomen Syöpäinstituutin tutkijantoimia myös vuonna 2021, mikäli Suomen Syöpäinstituutin säätiö 
osoittaa rahoitukselle selkeän tarpeen (tutkijantoimet ovat asianmukaisesti täytettyinä). 
Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitetaan arviolta 150 000 euroa 
yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Suomen vuonna 2021 alkavan 
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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. 

c. Suomen Syöpärekisteri kansallisena tietovarantona ja tietopalveluiden tuottajana 

Syöpätapausten koodaus. Kaikista Suomessa todetuista uusista syöpätapauksista tuotetaan 
syöpärekisterissä tapauskooste, joka kokoaa keskeiset tiedot syövästä toteamisvaiheessa. Tiedot ovat 
helposti käytettävissä tutkimukseen ja tiedolla johtamiseen. Pitkän historiallisen tiedon avulla 
syöpätaakasta voidaan tuottaa pitkiä aikasarjoja ja tehdä ennusteita tulevan taakan kehittymisestä.  
Automaattisen syöpäkoodauksen kehitystyö jatkuu edelleen. Tavoitteena on vähentää manuaalisen 
syöpäkoodauksen työmäärää.  
Tuotteet. Rekisteri tuottaa vuosittain uuden syöpätilastoraportin. Vuotta 2019 koskeva tilastoraportti 
julkaistaan huhtikuussa 2021 ja vuoden 2020 ennakkotilastot lokakuussa. Tutkijoiden työn tueksi 
Suomen Syöpärekisterillä on kahdesti vuodessa päivittyvä vuorovaikutteinen tilastotyökalu, jolla 
tutkija pystyy itse etsimään laajasti tietoa eri syövistä ja syöpätaakan kehittymisestä. Verkkosivujen 
kuviot päivitetään aina uuden tilaston julkaisun yhteydessä.  

d. Syöpäsäätiön symposiumi 

Syöpäsäätiö on järjestänyt vuodesta 1974 lähtien vuosittain 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 2021 symposiumin teemaksi 
oli päätetty munuais-, rakko- ja kivessyövät ja valmisteryhmän puheenjohtajana on toiminut 
ylilääkäri, dosentti Peter Boström (TYKS). Valmisteluryhmä päätyi esittämään symposiumin 
siirtämistä vuodella eteenpäin Covid19-pandemian vuoksi. Vuonna 2021 ei järjestetä symposiumia. 

e. Syöpäasiantuntemuksen vahvistaminen avustusten, koulutuksen ja viestinnän 
avulla 

Koulutusyhteistyö. Syöpäasiantuntemuksen vahvistaminen on tärkeä osa Syöpäjärjestöjen 
toimintaa. Vuonna 2021 keskitytään erityisesti oppilaitosyhteistyön vahvistaminen. Uutena asiana on 
suunnitteilla 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 2021 arvioidaan nykyisiä koulutuskäytäntöjä ja niihin 
liittyviä kumppanuuksia syöpäsairaanhoitajien koulutuksen järjestämisessä. Ammattikorkeakoulujen 
kanssa tehtävää yhteistyötä syvennetään. 
Syöpärekisterin koulutus. Syöpärekisterissä vahvistetaan omaa asiantuntemusta tarjoamalla 
jatkuvaa koulutusta eri ammattiryhmille. Koulutus suunnitellaan vuosi kerrallaan ja koulutukset 



13 
 

toteutuvat kerran kuukaudessa. Koulutukselle on määritelty selkeät tavoitteet. Koulutuksen ja 
osaamisen vahvistumisen myötä tavoitellaan itseohjautuvampaa työskentelytapaa sekä entistä 
laadukkaamman tiedon tuottamista. Tähän toimintaan liittyy myös työnteon kattava dokumentointi 
sekä prosessien tuominen näkyväksi.  
Rekisteri kouluttaa jatkuvasti tutkijoita ja opiskelijoita (esim. pro-gradu tutkielmat tilastotieteessä ja 
terveystieteessä sekä annetaan lääketieteen syventävien opintojen ja väitöskirjojen ohjausta eri 
yliopistoissa opiskeleville). Rekisterin tilastojohtaja toimii vuonna 2021 osa-aikaisena 
epidemiologian professorina Tampereen yliopistossa. 

f. Strateginen tutkimus 

Strategisella tutkimuksella tarkoitetaan politiikan asialistojen kysymyksiin ja niiden ratkaisuihin 
pureutuvaa tutkimusta, joka on ajoitettu niin, että se voi osaltaan auttaa päätöksentekijöitä ongelman 
hahmottamisessa ja/tai ratkaisemisessa. Jotta tällaisesta tutkimuksesta olisi hyötyä, on asialistalle 
mahdollisesti nostettavien keskeisiä ongelmia pystyttävä ennakoimaan, sillä tutkimuksen tulee pystyä 
identifioimaan ongelmakohtia tai antamaan vastauksia ennen päätöksentekoa. 
Suomen Syöpäyhdistyksessä tehtävässä strategisessa tutkimuksessa aiheet ovat liittyneet syövän 
determinantteihin ja syöpälääkkeisiin. Vuonna 2019 ja 2020 tutkittiin tupakka- ja nikotiinituotteiden 
säätelyyn liittyviä kysymyksiä, koska tupakkalakia ollaan uudistamassa niin kansallisesti kuin EU-
tasollakin. Tulosten perusteella voidaan parantaa säätelyä erityisesti nuorten suojelun näkökulmasta. 
Vuonna 2021 saatetaan uusiin syöpälääkkeisiin ja niiden käyttöönottoon liittyvä tutkimus loppuun. 
Tutkimuksen tulokset valaisevat syöpälääkkeiden arviointiin ja käyttöönottoon liittyviä prosesseja 
sekä tekee parannusehdotuksia. Vuonna 2021 aloitetaan myös kansanterveyteen ja syövän ehkäisyyn 
liittyvä tutkimus, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa konkreettisista mahdollisuuksista vahvistaa 
terveyden ja syövän ehkäisyn näkökulmia eri politiikan sektoreiden toimissa EU-tasolla ja 
kansallisesti. 

6. Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö 
a. Syöpäjärjestöt on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja 

Syöpäjärjestöjen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on toteuttaa strategiaamme ja edistää 
tavoitteitamme yhteiskunnallisen päätöksenteon kautta.  
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen vuotta 2021 leimaa erityisesti neljä asiaa:  

• Yhteiskunnallisen linjapaperin hyväksyminen ja siitä seuraava priorisointityö  
• Valtiolliset vaalit ja niihin valmistautuminen  
• Terveysjärjestelmän sisällä tapahtuvan vaikuttamistyön rakenteiden luominen ja sote-

uudistukseen liittyvä vaikuttamistyö  
• Lääkepoliittinen vaikuttamistyö  

Yhteiskunnallinen linjapaperi. Vuonna 2021 viedään loppuun vuonna 2020 aloitettu projekti, jossa 
valmistellaan Syöpäjärjestöille yhteiskunnallinen linjapaperi. Linjapaperi on kokonaisesitys 
Syöpäjärjestöjen yhteiskunnallisista tavoitteista ja siitä tulevaisuuskuvasta, johon haluaisimme 
yhteiskuntaa kehittää, jotta se olisi mahdollisimman hyvä terveyden edistämisen, tutkimuksen sekä 
syöpäpotilaiden hoidon, kuntoutuksen ja tuen kannalta. 
Linjapaperin tavoitteena on yhtenäistää ja vahvistaa Syöpäjärjestöjen vaikuttamistyötä. Linjapaperin 
valmistumisen jälkeen aloitetaan suunnittelu- ja priorisointityö, jotta vaikuttamistoimintamme 
keskittyisi jatkossa yhä vahvemmin kaikkein tärkeimpiin ja ajankohtaisimpiin asioihin. 
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Vaalit. Huhtikuussa 2021 käydään kunnallisvaalit. Syöpäjärjestöt osallistuu aktiivisesti Yksi elämä 
- järjestökokonaisuuden kuntavaalivaikuttamiseen. Jäsenyhdistyksien käyttöön toimitetaan Yksi 
elämä -hankkeen vaikuttamismateriaalia.  
Maakuntavaaleja suunnitellaan alkuvuoteen 2022. Vuonna 2021 tehdään maakuntavaalivaikuttamista 
muun muassa laatimalla omat maakuntavaalitavoitteet ja tapaamalla päättäjiä. 
Terveyspalvelujärjestelmässä tapahtuva vaikuttaminen ja sote-uudistus. Syöpäjärjestöjen 
vaikuttamistavoitteita on välttämätöntä edistää sekä poliittisessa päätöksenteossa että 
terveyspalvelujärjestelmän sisällä, esimerkiksi Kansallisessa ja alueellisissa syöpäkeskuksissa 
(FICAN) sekä syöpähoitoa antavissa syöpäkeskuksissa. FICANien kanssa tehtävää yhteistyötä 
tiivistetään ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan FICANien kehittämisprojekteihin. 
Suunnitellaan parhaat keinot edistää Potilaan polku ja Lapsipotilaan polku -sivustojen suosituksia. 
Tavoitteena on vahvistaa mm. kuntoutumisen tukeen, psykososiaaliseen tukeen ja terveyden 
edistämiseen liittyvää vaikuttamistyötä, jotta koko maassa olisi yhdenvertaiset ja yhtenäiset 
käytännöt ja palvelut. 
Toteutetaan sote-uudistukseen ja sen täytäntöönpanoon liittyvää vaikuttamistoimintaa. Keskeinen 
näkökulma on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvät vastuut ja osaaminen sekä 
kunnilta sote-maakunnille siirtyvien tehtävien onnistunut siirtymä.  
Lääkepoliittinen vaikuttamistyö. Oman lääkepoliittisen selvityksemme valmistuttua nostamme 
aktiivisesti lääkepolitiikkaa, sen ongelmia ja kehittämistarpeita yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Teemme kehittämisehdotuksia ja ulostuloja poliittisten päättäjien ja muiden lääkepoliittisten 
toimijoiden suuntaan yksin sekä mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. 
Muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen sisältöihin vuonna 2021 
vaikuttaa merkittävästi se, miten hallitusohjelmaa toteutetaan. Erityisesti suolistosyövän 
seulontaohjelman käynnistämiseksi tehdään vuonna 2021 vaikuttamistoimintaa, mikäli 
hallitusohjelmaa ei toteuteta suunnitellusti. Myös mm. tupakkapolitiikka, palliatiivisen ja 
saattohoidon kehittäminen sekä kuntoutuksen uudistaminen ovat teemoja, joissa pidämme aktiivisesti 
omia tavoitteitamme esillä.  
EU-komissio valmistelee vuoden 2020 aikana EU Beating Cancer Plan -toimintaohjelman. Vuoden 
2021 aikana seurataan ohjelman toteutumisen käynnistämistä ja toteutetaan tarvittaessa 
vaikuttamistoimintaa sekä kansallisesti että EU-tasolla yhdessä Association of European Cancer 
Leaguesin kanssa. 
Yhteistyö. Monesti eri sidosryhmien yhteinen toiminta on kaikkein vaikuttavinta. Vuonna 2021 
jatketaan Yksi elämä -yhteistyötä, vaikka varsinainen hanke päättyykin vuodenvaihteessa. Vuoden 
2021 aikana ylläpidetään kliiniseen tutkimukseen liittyvää vaikuttamisyhteistyötä tutkimuksen 
resurssien ja tutkimusinfrastruktuurin parantamiseksi. 
Syöpäjärjestöt on mukana monissa verkostoissa ja työryhmissä. Tätä työtä jatketaan aktiivisesti 
omien tavoitteidemme edistämiseksi. Myös muuta vaikuttamisyhteistyötä tehdään silloin, kun se 
todetaan vaikuttavaksi ja resurssien kannalta järkeväksi. 

b. Johtamisjärjestelmän kuvaus 

Johtamisjärjestelmän kokonaisuus. Syöpäjärjestöissä aloitettiin vuoden 2018 lopulla 
johtamisjärjestelmän kehittäminen. Kehittämiskohteina nähtiin tuolloin tulevaisuusskenaarioiden ja 
vaihtoehtoisten suunnitelmien käsittely, päätöksenteon systemaattisuus ja suunnitelmallisuus, 
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 
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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. Toimintavuoden aikana arvioidaan johtamisrakenteen 
toimivuus ja käytännöt sekä onko havaittavissa muita kehittämistarpeita. 
Jäsenjärjestöt. Jäsenjärjestöyhteistyön kehittäminen osana johtamisjärjestelmää on olennainen osa 
suunnitelmien ja strategian jalkauttamista. Yhteinen strategia vahvistaa 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 2021 vahvistetaan edelleen jäsenjärjestöjen yhteiskehittämistä omilla 
foorumeillaan, mm. toiminnanjohtajakokouksissa, eri työryhmä- ja valiokuntatyöskentelyissä sekä 
järjestöpäivillä. 
Projektitoiminnan malli. Vuoden 2021 aikana vahvistetaan Proppu-projektimallin ja 
projektitoimiston käyttöönottoa ja vakiintumista toimintaan Syöpäjärjestöissä. Projektitoimisto 
koordinoi kaikkia projekteja ja kehittää toimintamallia edelleen. Proppu-toiminta otetaan käyttöön 
soveltuvin osin myös jäsenjärjestöissä ja siihen järjestetään perehdytystä jo syksyn 2020 aikana. 
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 2021 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 
2021 käynnistetään seuraavat projektit:  
Vapaaehtoistoiminnan uusien muotojen kehittäminen. Projektissa on tarkoitus laajentaa nykyisiä 
ja kehittää uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja vapaaehtoisten kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. 
Tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa yhä monipuolisempia vapaaehtoistoiminnan muotoja. 
Tuotoksiksi on määritelty mm. selkeä ja näkyvä vapaaehtoistoiminnan konsepti sekä tasalaatuisesti 
johdettu vapaaehtoistoiminta. 
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Syöpäjärjestöjen viestinnän kehittäminen yhtenäisemmäksi. Projektin tavoitteena on 
Syöpäjärjestön tunnettuuden vahvistaminen asiakasymmärryksen lisäämisen avulla ja sitä kautta 
vaikuttavuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen. Tähän pyritään Syöpäjärjestöjen 
viestinnän yhtenäistämisellä ja järjestön eri osien viestinnällisen yhteistyön kehittämisellä. Projektilla 
pyritään lisäämään asiakasymmärrystä Syöpäjärjestöjen viestinnän kehittämisen pohjaksi. 
Syöpäjärjestöjen palveluiden tunnistaminen ja niiden saatavuus eri puolilla Suomea. 
Syöpäjärjestöt tarjoaa syövän ehkäisystä kiinnostuneille, syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen 
kattavasti erilaisia palveluja. Terveyden edistäminen, psykososiaalinen tuki ja 
perinnöllisyysneuvonta, kuntoutumisen tuki ja erilaiset vapaaehtoistoiminnan muodot ovat 
palveluiden perusta. Palvelut eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti eri puolella Suomea. Tässä 
projektissa kartoitetaan jo olemassa olevat ja suunnitteilla olevat palvelut, arvioidaan niiden 
tarpeellisuus sekä tehdään ehdotus mahdollisista uusista palveluista. Määritellään minimipalvelut, 
jotka Syöpäjärjestöissä tarjotaan. Kaikkien palvelujen toteutustapoja selvitetään (esim. digitaalisuus, 
etäpalvelut). Kartoitetaan olemassa olevat mittarit ja yhdenmukaistetaan ne. Palvelut kootaan 
asiakkaalle tarkoitetuksi palvelupoluksi. 
Syöpäjärjestöjen palvelubrändin kehittäminen. Tämä projekti toteutetaan edellä kuvatun 
projektin jälkeen. 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. 
Tutka - Syöpärekisterin tutkimus- ja asiantuntijapalvelujen kehittäminen. Syöpärekisterin 
tutkimus- ja asiantuntijapalvelut (myöh. tietopalvelut) tarjoavat sekä syöpä- että seulontatietoa 
kattavasti nykyaikaisia tiedonkäsittely- ja laskentamenetelmiä hyödyntäen. Projektissa 
tietopalveluiden sisältöjä ja käytettävyyttä kehitetään vastaamaan monipuolisemmin tutkijoiden ja 
syöpäpotilaita kohtaavien terveydenhuollon asiantuntijoiden tarpeisiin syöpätutkimuksen ja syövän 
ehkäisytyön vahvistamiseksi. Palveluina tuotetaan uutta tilastollista analytiikkaa ja tiedon 
esittämismuotoja. 
Lisäksi jo syksyllä 2020 käynnistyy vaikuttamisen linjapaperin laadinta. Projektin tarkoituksena 
on laatia Syöpäjärjestöille kattava esitys yhteiskunnallisista tavoitteista: mihin suuntaan haluaisimme 
yhteiskuntaa kehittää, jotta se olisi paras mahdollinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä 
syöpäpotilaiden hoidon, tuen ja kuntoutumisen kannalta ja millaisin keinoin siihen päästään. 
Linjapaperi ohjaa Syöpäjärjestöjen yhteiskunnallista vaikuttamista ja tarjoaa pohjan tarpeellisille 
priorisoinneille, joita vaikuttamistyössä tehdään. Linjapaperiin pyritään kirjoittamaan 
mahdollisimman konkreettisia yhteiskunnallisia tavoitteita koko toimintakentältämme. 

d. Järjestötoiminta ja Syöpäsäätiön tuki jäsenyhdistyksille 

Syöpäjärjestöjen sisäisen järjestöyhteistyön ja yhteisten toimintatapojen tukeminen on keskeistä 
järjestötoiminnassa. Järjestötoiminnan kehittäminen kytkeytyy vahvasti strategiakauden 2021–25 
kehittämisohjelmien projekteihin. Uusien käynnistyvien yhteistyöprojektien lisäksi tehdään muuta 
yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Syöpäsäätiön tuella on vuosina 2019–2021 toteutettu sellaisia 
yhdistysten kehittämisprojekteja, jotka hyödyttävät koko Syöpäjärjestöjen kenttää. Näissä hankkeissa 
syntyneiden hyvien käytänteiden levittäminen jatkuu 2021. 
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. Sen 
tehtävänä on seurata kehittämissuunnitelman toteutumista ja tehdä sen pohjalta aloitteita. 
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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 2021 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys. Tapahtuma on 
kaksipäiväinen ja se pidetään Turussa 21.–22. toukokuuta.  
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 lähes 600 000 eurolla. Syöpätyön 
tukeen kanavoidaan rahoitusta Roosa-rahastosta sekä säätiön käyttörahastosta.  
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 
määrällä sekä laadullisesti asiakaskyselyillä. Avustustoiminta raportoidaan osana jäsenjärjestön 
vuosikertomusta ja tilinpäätöstä. 
Erillistuella rahoitetut hankkeet. Syöpäsäätiön syöpätyön tuen vuonna 2019 käynnistyneet 
kaksivuotiset erillishankkeet jatkuvat vielä vuonna 2021. Erityisenä painopisteenä hankerahoituksien 
myönnöissä arvioitiin hankkeen tuomaa lisäarvoa toiminnan kehittämiseen, jäsenjärjestöjen 
yhteiskehittämisen laajuutta sekä jatkokehittämisen tai palvelukonseptoinnin mahdollisuudet. 
Hankkeiden sisällöt vaihtelevat tanssiterapiamuodon kehittämisestä syöpäpotilaiden hoidossa 
terveysbussitoimintaan ja digitaalisten palvelumallien kehittämiseen. Osastotoiminnan kehittäminen 
on tulevan toimintavuoden yksi merkittävimmistä hankkeista Syöpäjärjestöissä. Hankkeet jatkuvat 
2021 kesään, jonka jälkeen tuloksia raportoidaan ja arvioidaan ja laaditaan hyödyntämissuunnitelma. 
Yhteinen tilastointi. Syöpäjärjestöjen yhteistä tilastointia kehitetään ja vuonna 2021 otetaan 
käyttöön yhteisiä tilastointikäytänteitä yhteismitallisen tiedonkeruun mahdollistamiseksi. 

e. Henkilöstö 

Tavoitteet. Syöpäjärjestöjen tavoite työnantajana on, että henkilöstö kokee työniloa, 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 2021 aikana meitä 
”syöpisläisiä” on hieman yli sata henkilöä.  
Joustava työ ja toimintatavat. Tavoitteena on vuoden 2021 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. 
Henkilöstöpolitiikka. Vuonna 2021 kehitetään organisaation henkilöstöpolitiikkaa yhtenäistämällä 
ja uudistamalla linjauksia sekä vahvistamalla tältä osin myös esimiesosaamista. Käynnistetään myös 
Syöpäjärjestöjen strategisen osaamisen kehittämisen kokonaisuus esiselvityksellä ja määrittelytyöllä. 
Great Place to Work. Vuoden 2020 syksyllä osallistutaan GPTW-Suomen Parhaat Työpaikat -
selvitykseen, jonka pohjalta vuonna 2021 edelleen kehitetään johtamiskulttuuria ja esimiestyön 
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käytäntöjä. Samalla vahvistetaan osallistuvaa ja yhteisöllistä organisaatiokulttuuria ja henkilöstön 
hyvinvointia. Tavoitteena selvityksessä on myös kehittää HR-toiminnan mittareita sekä kehittää ja 
vahvistaa osaltaan Syöpäjärjestöjen työnantajamielikuvaa. 
Työhyvinvointia kehitetään edelleen suunnitelmallisesti. Vuoden 2020 poikkeusoloissa tehtyjen 
työhyvinvointikyselyjen tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. Työhyvinvointiryhmä ja 
työsuojelutoimikunta kokoontuvat säännöllisesti sekä tarkastelevat ja ohjaavat 
työhyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa. Henkilöstön työn iloon etsitään keinoja mm. 
palkitsemisjärjestelmän kehittämisellä. 

f. Tietohallinto, tietosuoja ja tietoturva 

Tietohallinnon tavoitteena on toiminnan tehostaminen, ICT-infrastruktuurin toimintavarmuuden ja 
palveluiden turvaaminen. Näitä tavoitteita edistetään laiteasennusten ja käyttäjätilien luonnin 
osittaisella automatisoinnilla. Laiteasennusten automatisointia ja tehostamista varten tutkitaan 
siirtymistä Microsoft Autopilot-järjestelmään. Myös laitteiden, ohjelmistojen ja toimintatapojen 
vakiointia jatketaan.   
Jäsenyhdistysten yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä Järkkäri. Vuonna 2018 käynnistyneen 
jäsenyhdistysten yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) kehitystyötä jatketaan vuonna 2021. 
Prosessien uudistamisessa ja järjestelmän kehitys- ja käyttöönotto-organisoinnissa keskusjärjestön 
tietohallinnolla on päävastuullisen rooli. ERP-hankkeen lomassa kartoitetaan myös mahdollisuudet 
ja tahtotila keskitettyyn tietohallintoon siirtymiseen.  
Syöpärekisterin tietojärjestelmäprojekti. Toinen merkittävä tietohallintohanke on syöpärekisterin 
tietojärjestelmän kehittämishanke. Syöpärekisterin sovellusalustaa uudistetaan ja käyttöön otetaan 
uusia kehitystyökaluja, mikä parantaa sovellusten ja prosessien dokumentointia.  
Muita tärkeitä tietohallinnon hankkeita vuonna 2021 on osallistuminen taloushallinnon ja 
varainhankinnan ohjelmistouudistukseen, sekä mahdolliset muut vuodelta 2020 siirtyvät hankkeet. 
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. 
Tietoturvapoikkeamien hallintaprosessin päivitys muutamine poikkeamatyyppikohtaisine 
ohjeistuksineen ja viestintäsuunnitelmineen saataneen valmiiksi vuonna 2021. Suomen 
Syöpäyhdistyksen tietoturvasuunnitelma uudistetaan. Lisäksi varmistetaan, että Syöpärekisterin 
käyttöympäristö vastaa vaatimuksia, joita Tietolupaviranomainen asettaa määräyksillään muiden 
palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille. Tietosuojaa toteutetaan tietoturvan 
organisatorisin ja teknisin keinoin. 
Tekninen tietoturva. Koronakriisi aiheutti haasteita toteuttaa vuodelle 2020 suunniteltuja 
tietohallinnon hankkeita. Vuodelta 2020 siirtyvät vuodelle 2021 toimikorttiin siirtyminen osassa 
toimintoja ja osa sisäverkon laiteuudistuksesta. Vuonna 2020 aloitettuja palvelimien, työasemien ja 
palveluiden tietoturvaskannauksia jatketaan vuodesta 2021 tihennetyllä aikataululla siihen hankitun 
automatisoidun järjestelmän avulla. Laitteiden vientiä Microsoft Endpoint Manageriin jatketaan. 
Tällä turvataan laitteiden tietoturvallinen hallinta ja käytöstä poisto.  

g. Talous ja hallinto 

Painopisteet. Vuosi 2021 on taloudessa uudistumisen ja uudistusten jalkauttamisen vuosi. Vuoden 
2020 aikana aloitettu talouden nykytilan kartoituksen suositukset pohjustavat tulevan vuoden 
talouden ohjauksen ja toimintamallien suunnitteluun, käyttöönottoon ja jalkautukseen. Tavoitteena 
on saada Suomen Syöpäyhdistyksen käyttöön täysin uusittu pilvipohjainen talouden ohjauksen ERP-
ratkaisu, joka mahdollistaa moniyritystoiminnan ja mahdollisen tukitoimintojen palvelutoiminnan 
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koko Syöpäjärjestöjen kentälle. Uudistetut talouden ohjauksen järjestelmät ja toimintamallit otetaan 
mahdollisuuksien mukaan käyttöön myös jäsenjärjestöissämme loppuvuoden aikana. Talouden 
toiminnanohjausjärjestelmäuudistus kulkee käsikädessä muiden järjestelmähankkeiden uudistamisen 
kanssa (mm. varainhankinnan asiakkuudenhallintajärjestelmä ja Järkkäri-
toiminnanohjausjärjestelmä). 
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 
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 voimme hyödyntää toistemme osaamista sekä jakaa hyviä käytäntöjä. 
Rahoituskehitys. Syöpäjärjestöjen rahoitus on osin riippuvainen valtiontalouden kehityksestä. On 
ennakoitavissa, että rahoitus on vähenemässä erityisesti STEA-rahoitteisissa toiminnoissa sekä 
Syöpärekisterin toiminnoissa. Vuoden 2020 Covid-19-pandemia aiheutti epävarmuutta 
varainhankinnan tuloksellisuuden osalta mutta myös luo pitkäaikaista epävarmuutta 
sijoitustoiminnan tuloksellisuuden suhteen. Erityisenä teemana vuonna 2021 on Syöpäjärjestöjen 
rahoituksen riittävyydestä huolehtiminen. Tämä tarkoittaa mm. talouden ennustettavuuden 
parantamista ja ennusteiden systematisointia osaksi operatiivista toimintaa. Myös talouden strategista 
ohjausta vahvistetaan mm. sijoitustoiminnan periaatteiden uudistamisella. Tähän liittyy läheisesti 
myös talouden ja rahoituksen riskienhallintamenettelyiden kehittäminen. 
Muut toimet. Hallinnon toiminnassa panostetaan mm. hallinnon asiakirjojen saavutettavuuden 
kehittämiseen sekä sähköisen arkistoinnin kehittämiseen. Tilikauden aikana suoritetaan myös 
tilintarkastajien arviointi ja mahdollisesti myös kilpailutus. Suomen Syöpäyhdistyksessä panostetaan 
henkilöstön talousosaamisen koulutuksiin tulevana toimintavuonna. Vahvistetaan osaltaan 
kannattavuusajattelua sekä henkilöstön talouden lukutaitoa. 

h. Varainhankinta 

Tavoitteet. Vuonna 2021 Syöpäsäätiön tavoite on saada lahjoituksina ja yrityssopimusten 
tuottona 11 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 
painopisteinä ovat testamenttilahjoitukset, Roosa nauha -keräys ja kuukausilahjoittaminen. Uutena 
kampanjatuotteena Roosa nauha -keräyksen rinnalle nousee Joulukeräys. 
Lahjoitukset. Kuukausilahjoittajien määrää pyritään kasvattamaan 23 000 lahjoittajaan vuoden 2021 
loppuun mennessä huomioiden säännöllisten lahjoittajien arvon lisääminen korotussoitoilla ja 
sitouttamalla heitä kiinnostavalla sisällöllä. Keskeisimpinä keinoina ovat vuosittainen tv-ohjelma, 
vahva verkko- ja telemarkkinointi. Uusien testamenttilahjoitusten saamiseksi tehdään yhä 
suunnitelmallisempaa markkinointia ja liitetään testamenttivarainhankinta osaksi muuta 
varainhankintaa ja etsitään synergiaetuja jo eri kampanjoita suunniteltaessa.  
Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM). Kilpailu lahjoitusvaroista kovenee järjestöjen välillä ja se 
vaatii toiminnalta jatkuvaa kehittämistä ja ammattimaiseen varainhankintaan panostusta myös 
järjestelmien osalta. Vuonna 2021 käynnistyy CRM-projekti, jonka ensimmäinen vaihe 
(tarvekartoitus, markkina-analyysi, kilpailutus, valinta) toteutetaan jo loppuvuodesta 2020. CRM-
projekti käynnistyy tammikuussa valitun kumppanin kanssa ja uusi järjestelmä on testattu ja käytössä 
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elokuussa. Projektin laajuus ja sen huolellinen loppuunsaattaminen vaatii koko varainhankinnan ja 
hallinto-, talous- ja tietohallinto-osaston vahvaa yhteistyötä. 
Verkkosivut ja digimarkkinointi. Vuonna 2020 uudistetut Syöpäsäätiön ja Roosa nauha -sivujen 
kehittämistyö ja optimointi jatkuu. Syöpäsäätiön ja Roosa nauhan yhteyttä ja keskinäistä synergiaa 
vahvistetaan edelleen logouudistusten ja Syöpäsäätiön brändin kirkastamistyön jatkeena. Perinteisten 
toimintatapojen rinnalla jatketaan vuoden 2020 tapaan digimarkkinointia ja sen tuloksellisuuden 
vahvistamista. 
Suurlahjoittajat. Suurlahjoittajien saamiseksi on käynnistetty erillinen ohjelma, joka sisältää 
erilaisia valmiita konsepteja tehdä yli 10 000 euron kertalahjoituksia. Suurlahjoitustavoitteeksi 
asetetaan maltillinen tavoite ensimmäisenä vuonna.  
Rahankeräyslupa. Syöpäsäätiöllä on 1.1.2020 alkaen uusi rahankeräyslupa. 
Roosa nauha. Roosa nauha -kampanjan suunnittelu aikaistetaan siten, että seuraavan vuoden 
suunnittelijan ja tutkimusteeman valinta ja kattokonsepti aloitetaan kuluvan vuoden kesäkuussa. 
Yrityskumppaneiden palvelu ja heidän markkinointiviestintänsä tukeminen on tärkeää kampanjan 
onnistumisen kannalta ja aikataulujen aikaistaminen ja ammattimainen johtaminen onnistuu hyvällä 
projektitiimillä ja vahvoilla sidosryhmillä (mainostoimisto, vaikuttajamarkkinointi, tv, radio, printti, 
ulkomainonta jne.). 
Kampanja tukee vuoden 2020 tapaan kaikkien syöpien tutkimusta mutta viestinnällinen painopiste 
on edelleen naisten syövät ja rintasyöpä. Tämä tekee mahdolliseksi uusien lahjoittajaryhmien 
tavoittamisen ja tuoton kasvattamisen. 
Roosa nauha -rintanauhan ja -rannekenauhan toimittaja kilpailutetaan ja valitaan uusi toimittaja 
vuonna 2021. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota Syöpäjärjestöjen sitoutumiseen 
kokonaisuudessaan. Koska Roosa nauha -kampanjan kulubudjetti perustuu pitkälle neuvoteltuihin 
pro bono -kumppanuuksiin tai lähes vastaaviin kumppanuuksiin, koronakriisin seurauksena ja 
yhteistyökumppaneiden taloudellisen ahdingon myötä edulliset sopimukset saattavat jäädä 
toteuttamatta täysimittaisina. Tämä otetaan huomioon budjetoinnin yhteydessä. 
Joulukeräys. Uusi Joulukeräys-konsepti on pilotoitu 2020 ja Joulukeräyksen tuotto-odotukset 
kasvavat 20 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Keväällä 2021 toteutetaan erillinen varainhankinnan 
raikas kevätkampanja, joka liitetään yhteen Suomen Syöpäyhdistyksen juhlavuoden kampanjointiin. 

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 2021 edellisvuonna 
toteutetun mediatutkimuksen pohjalta. Tavoitteena on vahvistaa järjestön osallistumista 
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yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja jatkaa kvartaaleittain tapahtuvaa arviointia, millä 
sisällöillä järjestön julkisuuskuva parhaiten rakentuu mediassa.   
Tunnettuuden 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. Tavoite on kirkastaa ajatusta, että brändi rakentuu 
kaikissa kohtaamisissa ja viestintä koetaan koko organisaation asiaksi.  
Sisäinen viestintä. Intran sisältöjen kehittäminen jatkuu vuonna 2021 ja Teamsin käyttöä 
työskentelyalustana tehostetaan. Intran pelikirjaa, joka täsmentää intran ja Teamsin tavoitteet, roolit 
ja pelisäännöt, päivitetään tarpeen mukaan. Tavoite on edistää järjestön vuorovaikutteista sisäistä 
viestintää sekä tarjota toimivat työtilat eri toiminnoille ja projekteille.  
Verkkoviestintä ja sosiaalinen media. Kaikki syövästä-, Ilman syöpää-, Syöpäjärjestöt- ja 
Syöpärekisteri-sivustoja sekä jäsenjärjestöjen sivustoja kehitetään viestintäohjelman mukaisesti ja 
edellisvuonna toteutetun kävijäkyselyn pohjalta. 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. Uutena verkkosivustona toteutetaan Nordic Cancer Unionin 
sivusto. Sosiaalisessa mediassa ja verkkosivustoilla lisätään infografiikan, videoiden ja podcastien 
määrää. Uusien sisältöjen avulla Syöpäjärjestöistä rakentuu kuva asiantuntevana, inhimillisenä ja 
helposti lähestyttävänä järjestönä, joka viestii avoimesti ja läpinäkyvästi.   
Jäsenyhdistysten viestinnän tukeminen. Jäsenyhdistysten viestintää tuetaan kehittämällä 
Syöpäjärjestöjen yhtenäistä viestintää. Projekti on osa järjestön uuden strategian 
kehitysohjelmakokonaisuutta. Tavoitteena on järjestön tunnettuuden vahvistuminen ja viestinnän 
vaikuttavuuden lisääntyminen. Viestintää yhtenäistetään mm. luomalla viestinnän vuosikello koko 
järjestölle, yhteiset viestintäpohjat ja entistä tehokkaammat sisäiset yhteistyöprosessit. Lisäksi 
jäsenyhdistyksille tarjotaan apua mm. sisältöstrategioiden ja viestintäsuunnitelmien tekemiseen. 
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, järjestön jäsenille 
ja terveydenhuollon ammattilaisille syöpään liittyvää ajankohtaista uutta tietoa. Perinteisen 
printtilehden ohella jatkaa digilehti, jonka sisältöjä kehitetään entistä visuaalisemmiksi ja 
monikanavaisemmiksi mm. infografiikalla ja videoilla. Ruotsinkielisten sisältöjen määrä verkossa 
kasvaa merkittävästi aiempaan verrattuna. Cancer-lehden kaikki sisällöt julkaistaan jatkossa 
ruotsinkielisessä digilehdessä. Syöpä-lehden asiantuntijaprofiilista vastaa laadukas, vapaaehtoisista 
asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä ja päätoimittaja. Lehden lukijoista koottua fokusryhmää 
laajennetaan ja sen toiminta kytketään entistä systemaattisemmin lehden sisältöjen kehittämisen.   
Viestintätapahtumat ja -kampanjat. Yhteistyössä Kansainvälisen Syöpäunionin (UICC) ja 
Euroopan Syöpäunionin (ECL) nostetaan esiin Maailman syöpäpäivää ja Euroopan syöpäviikon 2021 
teemoja siten, että niistä suunnitellaan koko Syöpäjärjestöille koordinoidusti erilaisia pienimuotoisia 
viestintäkampanjoita sosiaaliseen mediaan. 
Syöpäsäätiö tekee Suomen Syöpäyhdistyksen viestinnän kanssa yhteistyötä innovatiivisen ja 
tunnistettavan tiedeviestinnän rakentamisessa. Säätiön pääosin rahoittaman Syöpäjärjestöjen oman 
tutkimuslaitoksen Suomen Syöpärekisterin toimintaa hyödynnetään tehokkaammin osana viestintää 
ja epidemiologisen tutkimuksen tunnettuutta kasvatetaan. 
Syöpäsäätiön brändiä vahvistetaan tekemällä myös vahvempaa ja suunnitelmallisempaa 
lahjoittajaviestintää. Vuoden 2021 aikana selkeytetään lahjoittajaviestinnän ydinviestejä ja 
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yhdenmukaistetaan visuaalista ilmettä sekä lahjoittajaviestinnän sisältöjä. Tavoitteena on ylläpitää ja 
vahvistaa Syöpäsäätiön sekä Roosa nauha -keräyksen 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 
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), 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 
2021 aikana mahdollisimman suuri osa kansainvälisestä yhteistyötä hoidetaan etäyhteyksin. 
NCU. Syöpäjärjestöjen kolmivuotinen vastuu Pohjoismaiden syöpäunioni NCU:n johtamisesta alkaa 
vuoden 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. ECL:n vuosittaiset kokoukset pidetään marraskuussa Kyproksella. 
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. 
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:llä ei ole 
tiedossa kokouksia vuonna 2021. 
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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) -
koalition jäsenyyden kautta. 
ICISG. Syöpäyhdistys on edustettuna myös International Cancer Information Service Group -
verkoston (ICISG) johtoryhmässä. ICISG on lähinnä UICC:n jäsenjärjestöistä koostuva verkosto, 
joka kerää yhteen neuvonnan ja viestinnän asiantuntijoita. Verkosto on perustettu 1996 ja siinä on 
noin 70 jäsenyhdistystä. 
IPAAC. Syöpäjärjestöt johtaa syövän ehkäisyyn ja seulontoihin liittyvää osakokonaisuutta EU:n 
terveysohjelmasta rahoitettavassa jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteishankkeessa 
IPAACissa. Vuonna 2018 käynnistynyt hanke päättyy vuoden 2021 lopussa. 
Syöpärekisteri tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten ja EU:n syöpärekisterien kanssa 
osallistumalla mm. alan vuosittaisiin kokouksiin. Pohjoismaisten syöpärekisterien kanssa on aloitettu 
projekti, jossa tavoitteena on määritellä koodaustyötä tekevien tietopohja sekä vahvistaa osaamista 
tarjoamalla yhtenäistä koulutusta. Projektin myötä syntyy opetussuunnitelma pohjoismaisille 
syöpäkoodaajille ja samalla lisää tietotaitoa rekisteröidyn syöpätiedon pohjoismaiseen vertailuun. 
Rekisteri tarjoaa asiantuntemustaan ENCR:n koulutusohjelmien sähköistämisprojektissa, erityisesti 
pedagogisesta näkökulmasta. Ensimmäiset koulutusosiot julkaistaneen vuoden 2021 aikana. 
Yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa jatketaan kohdunkaulasyövän seulontaohjelmissa 
havaittujen poikkeavien tulosten ja esiastehoitojen kumulatiivista kertymää tarkastelevaa tutkimusta 
(Nordscreen). Vuonna 2021 julkaistaan myös ensimmäinen artikkeli maahanmuuttajanaisten 
syöpäilmaantuvuudesta, -kuolleisuudesta ja seulontoihin osallistumisesta viidessä Pohjoismaassa 
(NCU). 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. 
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