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Syöpäpotilaan tärkein ennustetekijä on ajoissa tehty diagnoosi

Tuliko syöpäkirurgiasta painopistealue?

D uodecim julkaisi vuonna 1997 pääkir
joitukseni ”Syöpäkirurgiasta painopis
tealue” (1). Silloin elettiin avosydänki

rurgian resursoinnin aikaa, ja uusi toiminta oli 
lupaavasti alkanut vähentää sydäntautikuol
leisuutta. Syöpä oli jo tuolloin toiseksi suurin 
kuolleisuuden aiheuttaja, ja halusin kiinnittää 
päättäjien huomiota syövän diagnostiikan ke
hittämiseen. 

Kirjoituksen ydin ei ollut se, että kirurgialle 
pitäisi järjestää resursseja syöpäleikkauksiin. 
Korostin, että syöpäpotilaan kohtaloa ei rat
kaise kirurgi vaan se, missä vaiheessa tauti to
detaan. Varhaiseen diagnosointiin ja potilaiden 
tutkimuksiin pääsyyn tulisi kiinnittää huomio
ta. Sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoito 
kyllä vastaisi potilaiden tehokkaasta ja hyvästä 
hoidosta, jos heidät saataisiin ajoissa toimen
piteisiin, jotka voivat parantaa. Syöpää hoitavat 
kirurgit näkevät viivästyneen diagnoosin seu
raukset ensimmäisinä.

Vuosittain todettujen uusien tapausten mää
rä on pääkirjoituksen julkaisemisen jälkeen 
suurentunut 22 000:sta 37 000:een, ja potilaat 
ovat merkittävästi aikaisempaa vanhempia sekä 
monisairaampia. Lähes koko syöpäsairauksien 
lisäys kohdistuu yli 65vuotiaiden ikäryhmään, 
jolloin työterveyshuollon osuus varhaisdiag
nostiikan kehittämisestä jää vähäiseksi. Paine 
kohdistuu perusterveydenhuollon kapasiteet
tiin kohdata oireilevat potilaat ja ohjata heidät 
diagnostisiin tutkimuksiin. 

Koko 2000luvun perusterveydenhuollolla 
on ollut sekä kasvukeskuksissa että syrjäalueil
la vaikeuksia tarjota riittävästi palveluja muun 
muassa lääkäripulan takia. THL:n vuonna 
2014 julkaisemassa mietinnössä ”Syövän eh
käisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutuksen 
tuen kehittäminen vuosina 2014–2025” ehdo

tettiin lisää resursseja erityisesti avoterveyden
huoltoon ja todettiin, ettei valtakunnallisesti 
ole käytettävissä tietoa syövän varhaisen diag
nosoinnin toteutumisesta Suomessa (2). 

Tiedot syöpien diagnosointivaiheen levin
neisyysasteesta ovat edelleen puutteellisia (Nea 
Malila, henkilökohtainen tiedonanto). Klii
nikoiden tekemien syöpäilmoitusten vähene
minen aiheuttaa sen, että tietoja leikkaamatta 
jääneistä, levinneistä syöpätapauksista ja seu
rannan aikana ilmenneistä syövän uusiutumista 
jää raportoimatta Syöpärekisterille (KUVA).

Helpottaisiko soteuudistus syövän varhais
diagnostiikkaa? Voisi olettaa, että suuri, alueel
linen organisaatio pystyy yksittäisiä kuntia 
paremmin turvaamaan palveluketjun toimivuu
den tärkeän, henkeä uhkaavan sairausryhmän 
osalta, etenkin jos pitkään valmisteltu Kansal
linen syöpäkeskus alkaa tukea syövän varhaisen 
diagnosoinnin kansallista integraatiota, kuten 
sen perustamisasiakirjoissa korostettiin. 

Soteuudistuksen alkumetrit eivät kuiten
kaan tältä osin ole olleet lupaavia. Sosiaali ja 
terveysministeriö on hallituksen ohjeistamana 
käyttänyt runsaasti resursseja syöpäkirurgian 
keskittämisasetusten valmisteluun. Muutoksen 
kohde tuntuu kaukaa haetulta, kun tiedetään, 
että syövän hoidon tulokset ovat Suomessa jo 
nykyisin Euroopan ja maailman huippua, ja ne 
on saavutettu erityisen pienin kustannuksin 
(3,4). Silti usein kuulee epäiltävän, onko Suo
mella enää varaa pysyä kehityksen mukana. 

Jo vuonna 2010 pystyimme osoittamaan, 
että syövän hoidon kustannusten lisääntyminen 
KeskiSuomen keskussairaalassa oli pienempää 
kuin muun erikoissairaanhoidon (5). Selvi
tyksen perusteella pystyttiin arvioimaan, että 
kaikkien Suomen syöpäpotilaiden hoitokustan
nukset olivat tuolloin noin 500 miljoonaa euroa 
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vuodessa. Summa vastasi yhden sairaanhoito
piirin – tosin maan suurimman – potilastieto
järjestelmän uusimiseen varattua rahamäärää. 

Myöhemmin tehdyt valtakunnalliset selvi
tykset osoittivat, että lähes kaikissa syöpäryh
missä yksittäisen potilaan hoitokustannukset 
ovat pienentyneet, hoitotulokset parantuneet 
kuolleisuudella mitattuna ja sairauspoissaolot 
vähentyneet (3,4). Hoidon kustannusvaikut
tavuus on siis hyvä. Nyt kannattaisikin todella 
kiinnittää huomiota potilaiden tutkimuksiin 
pääsyyn, varhaisdiagnostiikan kehittämiseen ja 
riskiryhmien tunnistamiseen.

Suomen Kansallisen syöpäkeskuksen (FI
CAN) valtakunnallinen koordinaatiokeskus 
perustettiin lokakuussa 2019 huolehtimaan 
syövän hoidon kehittämisestä ja alueellisten 
erojen poistamisesta. Tässä yhteydessä perhe ja 
peruspalveluministeri Krista Kiuru totesi muun 
muassa, että ”Syöpätautien hoitokäytännöt 
muuttuvat nopeasti lääketieteen ja tutkimuksen 
kehityksen myötä. Syövän hoidon kansallista 
ohjausta tarvitaan, jotta voidaan turvata palvelu
jen yhdenvertainen saatavuus.” Näin sanoessaan 
ministeri tuli korostaneeksi kansallisen ohjauk
sen tarvetta syövän hoidossa, mitä toteutettiin 
muun muassa keskittämällä syöpäkirurgiaa. 

Valitettavasti syövän varhaisdiagnostiikan 
kansallinen ohjaus on pitkälti jäänyt toteutettu
jen syöpäseulontojen varaan. Nekin kohdistuvat 
vain rinta ja kohdunkaulasyöpään sekä ensi 
vuoden alusta suolistosyöpään, mutta siinäkin 
vain alle 70vuotiaaseen väestöön. Toivotta

vasti FICAN tarttuu vahvasti syövän varhais
diagnostiikan tehostamiseen ja riskiryhmien 
tunnistamiseen yhdessä muodostettavien sote
hyvinvointialuei den kanssa. Myös meidän klii
nikoiden tulee kantaa vastuuta hoitamiemme 
syöpätapausten asianmukaisesta tilastoinnista, 
jotta saisimme kattavat kansalliset tiedot varhai
sen diagnosoinnin toteutumisesta ja siten koh
dennetuksi oikein tämän tärkeän sairausryhmän 
hoidon painopistettä. ■

* * *
Kiitän Suomen Syöpärekisterin johtajaa, professori Nea 
Malilaa asiantuntevista kommenteista ja tiedoista.

JUKKA-PEKKA MECKLIN, LKT, kirurgian 
emeritusprofessori, tutkimusjohtaja
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen 
tiedekunta
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 
koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen 
yksikkö
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