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Cancer IO
Cancer IO on Helsingin yliopiston koordinoima kansallinen tutkimus- ja innovaatiohanke. Business Finlandin Yksilöllistetyn terveyden ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja immuunihoitojen tehostamiseksi ja tuetaan uusien hoitojen käyttöönottoa terveydenhuoltojärjestelmän
piirissä. Cancer IO tuo yhteen merkittävän määrän suomalaisia syövän immuunihoito-alan hankkeita, jotka toteutetaan Helsingin yliopistossa, Turun yliopistossa, neljässä yliopistosairaalassa, yhdessä keskussairaalassa sekä suomalaisissa yrityksissä. Hankkeessa on mukana myös kolme potilasjärjestöä ja yli 10
syövän immuunihoitoon investoivaa lääkeyritystä. Yhteensä kumppaneita on
yli 30, ja hanke on alallaan yksi Euroopan suurimmista.
Cancer IO katsoo immuunihoitoja 360 asteen näkökulmasta. Hankkeessa on
kolme teemaa: yhteiskunta, tutkimus ja terveydenhuolto. Aiemmat raporttimme sekä lisätietoja hankkeesta löydät kotisivuiltamme www.cancerio.org.
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Sisällysluettelo:
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Johdanto

Johdanto
Toimiva terveydenhuolto perustuu ennakoitavuuteen. Suomessa diagnostiikka
ja hoito on mitoitettu vastaamaan väestön ennakoitua sairastuvuutta, ja yleensä
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Tulevaisuuden tutkimus ja Cancer IO:n skenaariotyö

tavoitteena on, että kaikki sairastuneet saavat maassamme tasa-arvoisesti parhaan
mahdollisen hoidon. Etenkin tarttumattomien sairauksien kohdalla ennusteet
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Neljä skenaariota syövänhoidosta vuonna 2030

voivat olla hyvin tarkkoja: jos vuonna 2021 syöpään sairastui 36 000 suomalaista,
voidaan ennustaa, että vuonna 2035 syöpään tulee sairastumaan maassamme
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46 500 henkilöä. Ennusteessa on otettu huomioon esimerkiksi syövän esiintyvyys

Skenaario 1. Tutkittu juttu

eri ikäryhmissä ja väestön ennakoitu vanheneminen. Koska tiedämme syövän
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Skenaario 2. Leikatut tutkimusrahat

hoidon nykyiset kustannukset, voimme myös arvioida syövän hoidon tulevia
kustannuksia. Ennakoinnin kautta pystymme yhteiskuntana valmistautumaan ja
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Skenaario 3. Huippuyksiköitä ja hoitosuosituksia

varautumaan, jotta suomalaiset saavat myös tulevaisuudessa laadukasta syövän
hoitoa.
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Skenaario 4. Järjestelmän uhrit
Entä jos tapahtuu yllättäviä asioita, joita ennusteessa ei ole lainkaan otettu huo-
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mioon? Mitä jos markkinoille tulee mullistavia uusia lääkkeitä tai teknologioita,

Ennakointiprosessin toteutus

jotka pystyvät varmuudella parantamaan jopa levinneen syövän? Entä jos uudet
hoidot ovat ainakin alkuvaiheessa erittäin kalliita? Miten hoitoja osataan kohdentaa niistä hyötyville potilaille oikein, ja miten hoitojen resursointi varmistetaan
julkisessa terveydenhuollossa? Entä miten julkinen tutkimusrahoitus vaikuttaa
uusien hoitojen käyttöönottoon? Miten tutkimusrahoituksen leikkaukset vaikuttaisivat uusien hoitojen rantautumiseen viiden tai kymmenen vuoden aikajaksolla?
On löydettävä luovia ratkaisuja, joilla voimme sopeuttaa terveydenhuoltojärjestelmämme kohtaamaan nämä muutokset. Esimerkkejä vaikeasti ennustettavissa
olleista kehityskuluista löytyy vaikkapa syövän immuunihoidoista.
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Tu l e v a i s u u d e n t u t k i m u s j a
Cancer IO:n skenaariotyö
Kukaan ei pysty ennustamaan tulevaisuutta. Juuri tämän vuoksi meidän on tärkeä
miettiä sitä, minkälainen tulevaisuudesta voi muotoutua. Siihen on varauduttava
ja toisaalta myös otettava aktiivinen ote: me itse olemme tulevaisuuden tekijöitä.

Neljä skenaariota
syövänhoidosta vuonna
2030

Omilla teoillamme voimme vaikuttaa tulevaisuuden tapahtumiin.
Tulevaisuuden tutkimuksessa pyritään yksittäisen ennusteen sijaan pohtimaan

Skenaario 1.
Tu t k i t t u j u t t u

vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joita kutsutaan skenaarioiksi. Skenaariot auttavat
meitä vapautumaan nykyisyyden kahleista ja tabuista ja maalaamaan tulevaisuuden kehityskulkuja vapaammin. Ne auttavat meitä valpastumaan tulevaisuuden suhteen ja näkemään uhkia ja mahdollisuuksia, joita emme ehkä olisi
huomanneet keskittymällä vain nykyhetkeen tai historiaan. Ennakoinnin ja skenaariotyön avulla on mahdollista kehittää myös uusia innovaatioita: uusia tuot-

Vuonna 2030 uudet, huimasti kehittyneet syöpälääkkeet vähentävät syöpäkuol-

teita, palveluja ja käytänteitä. Kun emme rajoitu vain nykyaikaan, innovoinnille

leisuutta merkittävästi. Levinneistäkin syövistä voidaan usein parantua pysyvästi.

annetaan enemmän tilaa ja tilaisuuksia.

WHO on ennustanut, että syöpä on pian historiaa.

Cancer IO -hankkeessa on avoimesti lähdetty miettimään tulevaisuutta ja ymmär-

Hurja kilpajuoksu syövän nujertamiseksi on luonut valtavan määrän uusia mah-

retty, että uudenlaisten syöpähoitojen tulevaisuus ei riipu vain niiden kliinisestä

dollisia syöpälääkkeitä, jotka odottelevat pääsyä kliiniseen testaukseen. Syöpä-

tehosta vaan myös siitä, miten yhteiskunta ja eri sidosryhmät ottavat uudet hoito-

lääkkeiden räjähdysmäisen kehityksen myötä on jouduttu toteamaan, että aika

muodot vastaan.

on yksinkertaisesti ajanut hitaiden ja kalliiden kliinisten faasitestausten ohitse.
On ollut pakko keksiä uusia keinoja, joiden avulla lääkkeet saataisiin potilaille

Cancer IO on toteuttanut tulevaisuusanalyysin yhdessä kumppaneidensa sekä

nopeasti. Yhtenä ratkaisuna lääkeviranomaiset ovat laskeneet uusien lääkkeiden

tulevaisuustutkija Elina Hiltusen kanssa. Tulevaisuusanalyysin tarkoituksena on

hyväksymisen kynnystä. Lääke voidaan hyväksyä käyttöön nopeutetulla aikatau-

ollut kartoittaa immuunihoitojen ja terveydenhuollon tulevaisuuden vaihtoeh-

lulla, jos se on turvallinen ja se vaikuttaa testatuissa potilaissa selvästi kasvaimen

toisia näkymiä sekä antaa suunnitteluun välineitä, jotta tuleviin muutoksiin voi-

kokoon ja hidastaa taudin etenemistä. Lääkkeiden vaikutus potilaiden eloonjää-

daan varautua. Tulevaisuustyöskentelyn perusteella luotiin neljä vaihtoehtoista

miseen ja elämänlaatuun on kuitenkin jäänyt lääkkeen käyttöön ottavien valti-

skenaariota suomalaisesta syövänhoidosta vuonna 2030. Lisäksi skeenaariois-

oiden selvitettäväksi.

samme esiintyy kuvitteellinen syöpäpotilas Liisa, jonka kohtaloa jokaisessa vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa pohdimme itse skenaarion kuvauksen jälkeen. Ske-

Lääkkeiden korvattavuus uudessa järjestelmässä aiheuttaa aluksi paljon pään-

naarioista kaksi on optimistisia ja kaksi pessimistisiä. Tulevaisuustyöskentelyn

vaivaa poliittisille päättäjille ja lääkeviranomaisille. Lääkkeet ovat kalliita, ja har-

menetelmien tarkempi kuvaus on tulevaisuusskenaarioiden lopussa.

maantuneessa Suomessa syöpäpotilaita on enemmän kuin koskaan aiemmin.
Millä perusteella lääkkeen hyödyt ja arvo voitaisiin arvioida, jos sen toimivuudesta
on saatavilla vain alustavaa tietoa?
Vuonna 2030 Suomessa tehdään sarja radikaaleja uudistuksia: lääkkeiden tutkimusta jalkautetaan voimakkaasti yliopistoihin ja sairaaloihin, yksilöllisen terveys-
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ja tutkimustiedon systemaattista ja ajantasaista hyödyntämistä varten kehitetään
kansallinen infrastruktuuri, ja lääkkeiden arviointi ja korvattavuusprosessit uudistetaan täysin. Uudistukset toteutetaan kansalliseen syöpästrategiaan kirjattujen
tavoitteellisten välietappien mukaisesti. Suomen mallia pidetään kansainvälisissä
arvioissa sangen onnistuneena – siinä on osattu huomioida tutkimus, hoito ja
sääntely terveyttä edistävänä kokonaisuutena.

Mitä kehityskulkuja on tapahtunut vuoden 2022 jälkeen?
• Poliittinen, puoluerajoista riippumaton sitoutuminen terveydenhuollon ja
korvattavuuskäytänteiden uudistamiseksi on vahvistunut.

• Kansallisen syöpäkeskuksen ohjaamat molekyyliohjatun syövänhoidon työryhmät ovat toiminnassa (Molecular Tumor Boards).

• Kansainvälinen yhteistyö ja tutkimusinvestoinnit lääketeollisuuden taholta
Suomeen ovat kasvaneet.

• On aikaansaatu tutkimusta aidosti mahdollistava, yhtenäinen tutkimuslainsäädäntö. Sen etuja ovat mm. yhtenäiset ja viiveettömät tutkimuslupakäytännöt

Liisan tarina

sekä sairaaloiden tietoaltaiden ja tosielämän datan (RWD) reaaliaikainen hyöLääkäri Saikkonen ei kiertele asiaa: ”Liisa, minulla on valitettavasti huonoja

dyntäminen.

• Suomalaiset syöpäpotilaat eivät saa enää automaattisesti standardihoitoa,
vaan hoito perustuu molekyyliprofilointeihin. Rahoitus tulee osittain kansallisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, osittain lääketeollisuudelta.

uutisia sinulle: näytepalasta löytyi syöpää. Se on ikävä kyllä myös ehtinyt levitä
elimistössäsi. En usko, että pelkkä leikkaushoito enää riittää, mutta uskoisin, että
löydämme jonkin sopivan lääkehoidon. Sinun syöpätyyppisi on tosin harmillisesti
niin harvinainen, että sen hoidosta tiedetään vielä hyvin vähän.”

• Sosiaali- ja terveystietojen uudistetun toissijaisen käytön ohjausryhmän koordinoimaan ja reaaliaikaisesti päivittyvään FIN-RWD-tietokantaan kerätään

Liisa on kuulemastaan järkyttynyt, mutta suhtautuu tulevaisuuteen kuitenkin

tietoa tuumoreista analysoiduista biomarkkereista, hoitovalinnoista, poti-

luottavaisesti. Lehdistähän saa nykyään melkein päivittäin lukea, miten syöpää

laan raportoimista oireista sekä potilastietojärjestelmistä. Tietokantaa voivat

pystytään hoitamaan aivan eri tavalla kuin ennen. Liisa allekirjoittaa sairaalassa

vapaasti käyttää rekisteröidyt sairaalat, akateemiset tutkijat sekä terveysalan

potilassuostumuksen. Siinä hän suostuu luovuttamaan syöpäkudoksensa mole-

viranomaiset.

kyylitietoa tutkimuskäyttöön ja sitoutuu samalla raportoimaan hoidon vaikutuk-

• Hoidossa olevia syöpäpotilaita seurataan digitaalisten oireraportointisovellusten kautta. Näin voidaan seurata hoidon tehoa ja mahdollisia haittavaikutuksia.

sista digitaalisen oireraportointisovelluksen kautta. Sovelluksen pystyy lataamaan
kännykkään.
Pieni pala Liisan tuumorinäytteestä analysoidaan sairaalan modernissa molekyylidiagnostiikan laboratoriossa. Tuumorinäytteestä saadaan kattavaa DNA-, RNA- ja
proteiinitietoa. Lisäksi tuumorinäytteestä tehdään pieniä kudosviljelmiä, joihin
Liisalle ajateltua hoitoa testataan. Näytepaloista otetaan mikroskoopin avulla
valokuvia, joita tutkitaan monimutkaisilla kuvantamisalgoritmeilla. Tietoa yhdis-
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tellään tekoälypohjaisilla tietokoneohjelmilla, ja tuloksena saadaan syövässä val-

Skenaario 2.
Leikatut tutkimusrahat

lalla olevia molekyylimekanismeja kuvaava molekyylikartta.
Molekyylikarttaa tarkastellaan monialaisen molekyyliohjatun syövänhoidon työryhmän eli MTB:n kokouksessa. Ryhmä laatii alustavan hoitosuosituksen lääkäri
Saikkoselle. Liisa suostuu kokeelliseen hoitoon mielellään. Hän saisi siinä aivan
uutta syöpälääkettä ilmaiseksi. Jos lääke ei auttaisi, tulokset olisivat kuitenkin tärkeitä tutkimukselle – ehkä joku toinen hyötyisi siitä tulevaisuudessa. Liisa ihmettelee mielessään, miksi syöpää oikeastaan on vuosikymmenet hoidettu sillä perusteella, mistä elimestä se on saanut alkunsa. Eiväthän elimet aiheuta syöpää vaan

Kliininen tutkimus on Suomessa vedenjakajalla vuonna 2022, jolloin sote-uudistuksen yhteydessä päätetään tutkimusrahoituksen tasosta uusilla hyvinvointialueilla. Poliittiset päätöksentekijät eivät onnistu pääsemään yhteisymmärrykseen
siitä, että erityisesti yliopistosairaalat tarvitsisivat tutkimukseen korvamerkittyä
rahaa. Ratkaisu jää tekemättä, ja niinpä uusista sote-rahoituslaeista päätetään

syövän molekyylit!

vuoden 2023 alussa vailla lupausta tutkimuksen erityisasemasta.
Liisan lähdettyä vastaanotolta lääkäri Saikkonen rekisteröi Liisan tiedot sairaalan
tietokantaan. Kyseistä lääkettä ei ole aiemmin testattu Liisan harvinaisen syövän
hoidossa lainkaan, ja siksi lääkettä valmistava lääkeyhtiö maksaisi hoidon kulut
sopimuksen mukaisesti. Lääkäri Saikkonen tekee uteliaisuuttaan hakuja sairaalan
tietokantaan Liisan syövän molekyyliprofiililla. Hoito on aiemmin tepsinyt ainakin
yhdellä keuhkosyöpäpotilaalla Ruotsissa ja yhdellä maksasyöpäpotilaalla Espanjassa. Lääkäri Saikkonen myhäilee itsekseen: ”Näyttää ihan lupaavalta. Toivotaan,
että hoidosta olisi hyötyä myös Liisalle.”

Vuoteen 2025 tultaessa kliinisen tutkimuksen määrä on romahtanut Suomessa 80
prosenttia aiemmasta tasostaan. Tilanne johtaa aivovuotoon: lupaavat nuoret tutkijat samoin kuin kaikkein meritoituneimmat tutkijat lähtevät Suomesta houkuttelevampiin tutkimusympäristöihin, erityisesti Ruotsiin. Vuoteen 2025 tultaessa
Suomessa aktiivisesti lääketutkimustoimintaa harjoittavat lääkeyhtiöt ovat myös
huomanneet käynnissä olevan muutoksen. Ne näkevät käytännössä, miten sairaaloiden kyvykkyys vastaanottaa lääketutkimuksia ei ole enää entisellään: tutkimusyhteistyön edellyttämiä tutkijoita ei kerta kaikkiaan ole saatavilla. Niinpä lääkeyhtiöt tekevät asiasta ainoan mahdollisen johtopäätöksen eli lopettavat kutakuinkin
kaiken lääketutkimuksen Suomessa ja siirtävät resurssinsa muualle, erityisesti
muihin Pohjoismaihin. Suomelta jäävät saamatta lääketeollisuuden tutkimusinvestoinnit, jotka olivat vuonna 2022 nousseet jo yli 300 miljoonaan euroon. Lääkeyhtiöiden taloudellinen jalanjälki Suomessa pienenee myös siksi, että yhtiöt
ovat ohentaneet lääketieteellisen toimintansa olemattomiin. Jäljelle on jäänyt
vain markkinointia ja pakollista lääkelainsäädännön osaamista.
Koska uusia lääkkeitä ei enää juurikaan tutkita Suomessa, hoitohenkilökunnalta jää saamatta uusinta lääkehoitoa koskeva tieto. Suomalainen lääkehoito
alkaa hiljalleen muuttua konservatiiviseksi: kun uusien lääkkeiden tuomaa terveyshyötyä ei enää entisellä tavalla ymmärretä, niihin turvaudutaan hoidossa
vasta viimeisenä keinona. Uusien lääkkeiden käyttöönottoprosessit pitenevät
ja monimutkaistuvat viranomaiskäsittelyssä entisestään, kun uusien lääkkeiden kustannusvaikuttavuus halutaan varmistaa uudelleen ja uudelleen.
Lääketutkimusten määrän romahdettua potilaiden mahdollisuus päästä tutkimuspotilaiksi päättyy vuonna 2026. Vain pieni määrä potilaita onnistuu enää
pääsemään lääketutkimuksiin, lähinnä muihin Pohjoismaihin tai yksityiseen syö-
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päsairaalaan, jonka toiminnan volyymi on nelinkertaistunut neljässä vuodessa.
Yksityisestä sektorista on tullut käytännössä ainoa paikka, josta Suomessa saa

Mitä kehityskulkuja on tapahtunut vuoden 2022 jälkeen?

uusinta lääkehoitoa. Syövän hoito on vahvasti eriarvoistumassa.

• Kliinisen tutkimuksen rahoitusta leikataan olennaisesti, kun uudet hyvinvointiVuoteen 2028 tultaessa kliinisen tutkimuksen romahtaminen alkaa näkyä myös

alueet aloittavat toimintansa vuonna 2023.

syöpäsairauksien hoitotulosten kansainvälisissä mittareissa: Lancetin julkaisemassa uusimmassa globaalissa Concord-vertailussa nähdään, että yleisimmissä
syöpäsairauksissa, kuten keuhko- ja rintasyövässä, Suomi on pudonnut hoitotuloksissa selvästi kärkimaiden kyydistä. Hoitotulokset näiden syöpätyyppien
kohdalla Suomessa ovat heikentyneet verrattuna aiempaan vertailuun. Tämä on

• Tutkijat, niin meritoituneet kuin lupaavat nuoretkin, alkavat siirtyä pois Suomesta.

• Kansainväliset lääkeyhtiöt lopettavat tutkimustoimintansa Suomessa vuonna
2025.

ennenkuulumatonta, sillä aiemmin on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä
vertailusta toiseen. Nyt kehitys on Suomen kohdalla pysähtynyt.

• Syövänhoidosta jää puuttumaan uusin tutkimustieto, eikä uusien lääkkeiden
arvoa enää täysin ymmärretä.

Vuonna 2029 hallitus havahtuu tilanteeseen ja perustaa laaja-alaisen, Syövänhoidon korjaussarjaksi nimetyn komitean arvioimaan tilannetta ja esittämään toimenpiteitä syöpähoitojen tulosten pelastamiseksi. Komitea havaitsee nopeasti,
että keskeinen tekijä vaikean tilanteen taustalla on kliinisen tutkimuksen romahdus.
Korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa eteen tulee kuitenkin karu todellisuus:
olisi kymmenien vuosien työ saattaa Suomesta kaikonnut kliinisen tutkimuksen
osaaminen ennalleen. Parhaimmillaankin tilanteen arvioidaan alkavan korjaantua
vasta 2030-luvun lopulla. Tutkijoiden saaminen alalle vaatisi erittäin suuria vuosittaisia rahoituslisäyksiä sekä uusia kannustinmekanismeja. Osaamisen uusi ker-

• Uusien lääkkeiden käyttöönottoprosessit monimutkaistuvat entisestään.
Potilaiden pääsy tutkimuspotilaiksi päättyy vuonna 2026.

• Yksityinen syövänhoito laajenee moninkertaiseksi, ja hoito eriarvoistuu.
• Syöpäsairauksien hoitotulosten heikentymiseen havahdutaan vuonna 2028.
• Syövänhoidon korjaussarjan komiteatyö aloitetaan vuonna 2029.
• Komitean ehdottamat korjaustoimenpiteet, mukaan lukien tutkimusrahoituksen merkittävä lisäys, hyväksytään eduskunnassa vuonna 2030.

ryttäminen on selvästi aikaa vievä prosessi. Toiveissa on, että uusi tahtotila saataisiin viestitettyä globaalille lääketeollisuudelle, jonka toivotaan palaavan Suomeen
tutkimuksineen 2040-luvun puoliväliin mennessä. Hallitus päättää laatia uuden
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian, jonka tarkoitus on
varmistaa positiivista viestintää – aiempi strategia oli päätetty lakkauttaa tarpeettomana vuonna 2024.
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Liisa pääsee nopeasti hoidon piiriin. Hoitava lääkäri on valmis käynnistämään
kemoterapian. Liisa ymmärtää tilanteensa vakavuuden ja kyselee kaikkein edistyksellisimpien lääkehoitojen perään. Lääkäri kuitenkin toteaa, ettei uusimpien
lääkkeiden tehoa Liisan syöpätyyppiin kyetä tarkasti selvittämään edes Helsingissä, eikä hän siksi voi suositella niiden käyttämistä. Liisan ystävä Maija on kuitenkin kehottanut kyselemään lääkäriltä pääsyä potilaaksi mahdollisiin uusiin lääketutkimuksiin, mutta lääkärin mukaan uusia tutkimuksia keuhkosyöpään ei ole
käynnistetty viimeisen kahden vuoden aikana.
Maija, jonka neuvon Liisa on aiemmin sivuuttanut, kehottaa Liisaa jälleen harkitsemaan yksityistä syöpäsairaalaa. Sieltä voisi kenties saada paremmin apua. Tällä
kertaa Liisa ottaa neuvosta vaarin. Raha ei ole esteenä, sillä Liisa on, jälleen Maijan
neuvosta, ottanut vuonna 2022 yksityisen syöpävakuutuksen kaiken varalta. Yksityisessä sairaalassa tehdään tarkka molekyylidiagnostiikka. Se osoittaa, että tarjolla olisi kolme mahdollista lääkettä, joista on maailmalla tehdyissä lääketutkimuksissa saatu lupaavia tuloksia Liisan syöpätyyppiin. Liisan onneksi niistä yksi
tehoaa hyvin. Neljä kuukautta hoitojen aloittamisesta syöpä on merkittävästi
vähentynyt Liisan elimistössä. Liisa voi hyvin, ja hän on edelleen seurannassa yksityisessä sairaalassa.

Liisan tarina
Liisalla on ollut pitkittynyttä yskää jo kuukausia. Itse asiassa hänen ystävänsä Maija
muistaa, että yskää on ollut jo muutaman vuoden, mutta nyt se vaikuttaa hänestä
voimistuneen. Maija on patistanut Liisaa lääkäriin, mutta vastaanottokäynnistä
huolimatta Liisan tilanne ei ole kohentunut. Lääkäri on kyllä suostunut keuhkojen
natiiviröntgenkuvien ottamiseen, mutta ne eivät ole paljastaneet mitään poikkeavaa. Liisan ei uskota olevan kovin vakavasti sairas, eihän hän edes polta tupakkaa.
Liisa on kuullut ystävältään Maijalta, että yksityisessä syöpäsairaalassa potilaiden
terveydentilaa voitaisiin tutkia tarkemminkin uudenlaisilla, tarkempaa tietoa
tuottavilla diagnosointimenetelmillä. Hän jättää kuitenkin menemättä, koska röntgenkuvat on jo otettu ilman löydöksiä eikä Liisalla ole tupakoinnin aiheuttamaa
riskitekijää.
Yskiminen kuitenkin jatkuu ja pahenee. Kuuden kuukauden kuluttua röntgenkuvien ottamisesta Liisa herää todella kovaan yskimiseen. Hän yrittää estää pärskeitä
leviämästä pitämällä nenäliinaa suunsa edessä ja huomaa kohtauksen päätyttyä
liinassa veripisaroita. Tästä pelästyneenä Liisa hakeutuu pikaisesti omalääkärilleen. Tällä kertaa lääkäri taivuttelee sairaalan maksamaan lähetteen Helsinkiin,
joka ainoana yliopistollisista sairaaloista tarjoaa modernia diagnostiikkaa. Testit
paljastavat, että Liisalla on nopeasti laajalle levinnyt aggressiivinen keuhkosyöpä.
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Skenaario 3. Huippuyksiköitä ja hoitosuosituksia

Mitä kehityskulkuja on tapahtunut vuoden 2022 jälkeen?
• EU:n syöväntorjuntasuunnitelman vauhdittamana Suomeen on luotu kansallinen syöpästrategia, ja kansallisen syöpäkeskuksen FICANin rahoitus on kes-

Vuosina 2023 ja 2024 tehdyt poliittiset linjaukset ovat nostaneet Kansallisen syöpäkeskuksen FICANin rahoituksen viimein riittävälle tasolle. FICAN on elinvoimainen
ja elintärkeä osa suomalaista syövänhoidon kenttää, ja FICANin johdolla Suomi
on saanut luotua vahvan kansallisen syöpästrategian. EU:n syöväntorjuntasuunnitelma on vauhdittanut myönteistä kehitystä, ja EU panostaa vahvasti tutkimukseen etenkin sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa syövän tutkimusta ja hoitoa toteuttavat tahot tekevät tiivistä yhteistyötä. FICANin sekä laajan, koko Suomen väestön
kattavan terveystietojärjestelmän ansiosta Suomessa on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa kliinisiä tutkimuksia. FICANin 10-vuotisarvioinnin loppuraportin julkaisutilaisuudessa kansainvälinen arvioija hehkuttaa: Suomessa FICAN
on vauhdittanut upeaa yhteistyötä syövän hoidossa. Eriarvoisuus on vähentynyt,

tävällä tasolla.

• Kansallinen syöpäkeskus FICAN on ottanut vastuulleen uusien hoitosuositusten koordinoinnin, ja yhä useammasta syövästä on olemassa eurooppalaisia
ESMO-suosituksia mukailevat suomalaiset suositukset. Hoitosuositusten ajantasaisuuden varmistamiseksi kliinikoille on varattu työaikaa suositusten laatimiseen ja uusien tutkimustulosten seurantaan.

• Hoitosuosituksia noudatetaan kaikissa suomalaisissa sairaaloissa.
• Hoitosuositukset ovat avoimesti esillä sekä terveydenhuollon ammattilaisille
että kansalaisille. Potilasjärjestöt ovat olleet tiiviisti mukana niitä valmistelevissa työryhmissä.

kliinisten tutkimusten määrä on lisääntynyt valtakunnallisesti, ja kilpailukyky on

• Sote-uudistus on sujuvoittanut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon

parantunut.

toimintaa, ja terveydenhuolto on kehittynyt aidosti yksilölliseksi ja potilaskesFICAN ja sen alueelliset yksiköt saavat riittävää valtionrahoitusta, joka mahdollistaa yhtenäiset hoitosuositukset, hoidon laadun seurannan hyvien laaturekisterien avulla sekä tiiviin tutkimustoiminnan myös harvinaisissa syövissä. Hoito-

keiseksi.

• Harvinaisia syöpiä sairastavat ohjataan niihin keskittyneisiin huippuyksiköihin.
Huippuyksiköt antavat reaaliaikaista konsultaatioapua muille sairaaloille.

suositukset noudattavat eurooppalaisia ESMO-suosituksia, ja hoitojen kehittyessä
suosituksia päivitetään säännöllisesti. Hoidot suunnitellaan ja aloitetaan kuhunkin
syöpätyyppiin erikoistuneessa yksikössä, mutta hoidon jatko ja seuranta voidaan
toteuttaa potilaan lähisairaalassa.

Liisan tarina
Samaan aikaan toteutetun sote-uudistuksen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviin vuorovaikutuksen avulla potilaiden hoitopolut on saatu

Liisa havaitsee jalassaan patin, jota siinä ei ole aiemmin ollut. Jonkin aikaa tilan-

sujuviksi ja saumattomiksi. Potilaan ja läheisten tukena on moniammatillinen

netta seurattuaan Liisa ottaa mobiilisovelluksen kautta yhteyttä paikalliseen

tiimi, jossa on terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi tutkijoita sekä kuntou-

terveyskeskukseen, joka hoitaa viiveettä ja tasokkaasti myös kunnan työterveys-

tuksen ja psykososiaalisen tuen asiantuntijoita. Yhteistyö työterveydenhuollon

huollon. Sairaanhoitaja varaa ajan lääkärin vastaanotolle seuraavaksi päiväksi.

kanssa toimii saumattomasti. Jokaiselle potilaalle on nimetty koordinoiva hoitaja,

Terveyskeskuksesta Liisa saa lähetteen erikoissairaanhoitoon, jossa diagnoosiksi

joka auttaa potilasta navigoimaan eri hoitoyksiköiden välillä.

varmistuu viikon sisällä pehmytkudossarkooma. Diagnoosista ja hoidosta konsultoidaan sarkoomien hoitoon keskittynyttä kansallista huippuyksikköä, johon
Liisan lähisairaalasta on jatkuva reaaliaikainen yhteys.
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Eurooppa on kulkenut kriisistä toiseen. Ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunta
ja Euroopassa käytävät sotilaalliset konfliktit ovat kiristäneet valtioiden budjetit
äärimmilleen. Etenkin pohjoismaissa aiemmin itsestään selvyytenä pidettyä sosiaaliturvaa ja julkista terveydenhuoltoa on jouduttu karsimaan rajusti. Säästöjen
vuoksi modernit ja toisinaan jopa parantavat syöpähoidot, kuten immuunihoidot
ja räätälöidyt soluterapiat, ovat julkiselle terveydenhuollolle liian kalliita, eikä
niitä saa helposti enää muualtakaan.
Euroopan unionissa terveydenhuollon kriisiin on herätty ja merkittäviä terveyspoliittisia ratkaisuja on tehty, jotta tilanne saataisiin hallintaan. Lääkelainsäädännön
uudistustyön seurauksena EU:ssa on vuonna 2026 otettu käyttöön yhteinen
eurooppalainen terveysvakuutus. Uudistuksen tarkoituksena on yhtenäistää ja
tasavertaistaa kaikkien EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmät. EU:n yhtenäinen
terveysvakuutus takaisi tulevaisuudessa kaikille EU:n kansalaisille välittömän
Liisan sairastamaan pehmytkudossarkoomaan on juuri valmistunut uusi kansallinen hoitosuositus, jonka mukaisesti aloitetaan ennen leikkausta annettava
immuunihoito. Tämän neoadjuvanttihoidon tavoitteena on pienentää kasvainta
ja vähentää uusiutumisen riskiä. Liisa saa tukea sairastumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen sairaalan psykososiaalisesta yksiköstä sekä potilasjärjestöltä.
Immuunihoidon jälkeen Liisan hoidon ansiosta pienentynyt kasvain leikataan, ja
Liisa palaa sairausloman jälkeen töihin osa-aikaisesti. Hänen toipumistaan seurataan tiiviisti mobiiliseurannan avulla sarkoomien hoitoon keskittyneessä huippuyksikössä. Tuttu hoitotiimi reagoi muutoksiin ennaltaehkäisevästi ja tarpeen
mukaan. Liisa saa leikkauksen jälkeen säännöllisesti fysioterapiaa, ja toipuminen
edistyy hyvin. Liisa palaa töihin täysipäiväisesti, koska kokee vointinsa oikein
hyväksi.

pääsyn myös aivan uusimpien syöpähoitojen piiriin.
Raju inflaatio on kuitenkin heikentänyt EU-kansalaisten ostovoimaa merkittävästi.
Suomessa valtio tukee vakuutusta ja on neuvotellut katon kuukausimaksuihin.
Köyhtyneessä Suomessa vakuutusmaksujen omavastuuosuudet ovat kuitenkin
niin kalliita, ettei kaikilla ole varaa edes valtion tukemaan vakuutukseen.
Vuonna 2030 ne kansalaiset, joilla ei ole yksityistä tai yhteistä eurooppalaista
vakuutusta, hoidetaan sosiaaliturvan piirissä julkisessa terveydenhuollossa. Se on
tosin resurssien ja uusien investointien puuttuessa rapistunut vain varjoksi entisestään. Suomen monimutkaista ja vanhanaikaista lääkekorvausjärjestelmää ei
ole päivitetty, mikä hidastaa uusimpien lääkkeiden käyttöönottoa. Myös lääkäri- ja
hoitajapula riepottelee julkista terveydenhuoltoa, joka ei pysty tarjoamaan henkilöstölleen kilpailukykyistä palkkaa.
Suomalaiset viranomaiset kampanjoivat kansalaisia ottamaan valtion suosiman
vakuutuksen. Osaajista kilpailevat työpaikat maksavat nämä vakuutusmaksut
usein etuutena uskollisille työntekijöilleen. Euroopassa vallitseva inflaatio ja työttömyys on kuitenkin ajanut yhä useamman suomalaisen vakuutusjärjestelmän
ulkopuolelle.
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Vuonna 2030 syöpädiagnoosi tarkoittaa monille suomalaisille henkilökohtaista
vararikkoa tai vaihtoehtoisesti ennenaikaista kuolemaa. Taloudellinen, terveydellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus ovat uusi normaali olosuhde, jossa monet suomalaiset joutuvat elämään.

Mitä kehityskulkuja on tapahtunut vuoden 2022 jälkeen?
• Ilmastonmuutos ja sodat ovat johtaneet vakaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin,
joiden seurauksena terveydenhuollon rahoitus on vähentynyt, sosiaaliturva
heikentynyt ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta romahtanut.

• Julkisten sairaaloiden resurssit ovat heikot, eikä uusia kalliita hoitoja voida
enää ottaa käyttöön julkisessa terveydenhuollossa.

• EU:n lääkelainsäädännön uudistustyön seurauksena on otettu käyttöön
eurooppalainen terveysvakuutus, jossa kansalaisille on neuvoteltu maksettavaksi omavastuuosuus. Se on kuitenkin monille liian kallis.

• Syöpäkuolleisuus riippuu yhä enemmän potilaan sosioekonomisesta asemasta
ja varallisuudesta. Vakuutuksella tai omalla rahalla saa hyvän hoidon.

Liisan tarina
Liisa asuu pienellä paikkakunnalla Kainuussa, kaukana isojen kaupunkien vilskeestä. Liisa sai vastikään diagnoosin pahasti levinneestä rintasyövästä, ja hän
joutuu ottamaan palkatonta sairaslomaa syöpähoitojensa ajaksi. Liisan talous on
tiukilla.
Koska Liisa asuu maaseudulla kaukana sairaalasta, rintasyöpädiagnoosi viivästyi.
Säännölliset mammografiaseulonnat on lopetettu Suomessa – niihin pääsevät
vain kalliin terveysvakuutuksen ottaneet kansalaiset, joten syöpää ei ole havaittu
ajoissa. Liisalla ei ole varaa vakuutukseen tai hoitoon yksityissairaalassa, joten
hän joutuu matkustamaan hoitoon Oulussa sijaitsevaan keskitettyyn julkiseen sairaalaan. Sairaalaan on Liisan kotoa neljän tunnin matka.
Liisa ei ole tyytyväinen julkisen terveydenhuollon diagnoosimenetelmiin, joten
hän päätyy ostamaan säästöillään testin, jolla määritetään syövän yksilöllinen
geeniprofiili. Liisa on kuullut testistä internetin hakukoneesta putkahtaneen mainoksen kautta. Liisa lähettää rintasyövästään otetun näytteen diagnoosiyritykselle, ja kaksi viikkoa myöhemmin hän saa sähköpostiinsa listan kasvaimen ominaisuuksista. Lausunnossa on paljon lääketieteellistä tietoa, jota Liisa ei ymmärrä.
Testi oli siis lopulta Liisalle hyödytön.
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Lopulta Liisa liittyy rintasyöpäpotilaiden vertaistukiryhmään sosiaalisessa medi-

Ennakointiprosessin
toteutus

assa. Ryhmässä oleva potilas kertoo Liisalle immuunihoidoista, jotka ovat pelastaneet hänet levinneeltä rintasyövältä. Seuraavalla lääkärikäynnillä Liisa kysyy,
voisiko kyseinen hoito toimia hänen tapauksessaan ja olisiko hänen mahdollista
saada sitä sairaalassa. Lääkäri kertoo, että uusia immuunihoitoja ei ole julkisissa
sairaaloissa tarjolla niiden korkean hinnan vuoksi, vaikka lääketieteelliset kriteerit
hoidon aloittamiselle täyttyisivät. Liisa on epätoivoinen, ja hän päättää myydä
sukunsa pitkään omistaman metsäpalstan rahoittaakseen hoitonsa.

Cancer IO:n tulevaisuusanalyysi toteutettiin vaiheittain:
1. Heikkojen signaalien kerääminen ympäristöstä
2. Heikkojen signaalien ryhmittely suuremmiksi trendeiksi
3. Tärkeimpien trendien valitseminen
4. Tulevaisuuden skenaarioiden luominen
Skenaarioprojekti polkaistiin liikkeelle syksyllä 2020, jolloin futuristi Elina Hiltunen
luennoi tulevaisuustutkimuksesta Cancer IO:n kumppaneille: potilasjärjestöjen,
lääkeyritysten, yliopistojen ja terveydenhuollon edustajille. Hiltunen kertoi tulevaisuuden ennakoinnin tärkeydestä ja valotti menetelmiä, joilla ennakointitietoa
voidaan kerätä ja analysoida. Tammikuussa 2021 järjestettiin työpaja, jossa esiteltiin heikkojen signaalien keräämiseen tarvittavat työmenetelmät ja sähköinen
Padlet-verkkoalusta. Heikot signaalit ovat mahdollisesta tulevaisuuden muutoksesta kertovia vihjeitä, joita voidaan havaita jo nykyhetkessä. Heikkojen signaalien
havainnointi on oleellinen työkalu ennakointityössä.
Työpajan jälkeen heikkoja signaaleja alettiin keräämään virtuaalisesti Padletille.
Kun osallistujat havaitsivat ympäristöstään uusia signaaleja, esimerkiksi muutoksesta mahdollisesti kieliviä uutis- tai tiedeartikkeleita, he lisäsivät juttujen linkit
Padlet-alustalle. Alustalle oli listattu valmiiksi erilaisia laajempia tulevaisuuskategorioita, joihin osallistujat pystyivät ryhmittämään havaitut heikot signaalit. Kategorioita olivat esimerkiksi immuno-onkologian tutkimukseen liittyvät signaalit,
syöpähoitoihin liittyvät signaalit, teknologian ja digitalisaation kehitykseen liittyvät signaalit sekä yhteiskuntaan liittyvät signaalit. Kategorioita oli yhteensä 14.
Heikkojen signaalien keräämiseen käytettiin aikaa 2,5 kuukautta. Keräysjakson
aikana signaaleja kertyi yhteensä 346 kappaletta.
Kerätyt heikot signaalit olivat pääsääntöisesti artikkeleita erilaisista lähteistä.
Ajatuksena oli se, että artikkelit olivat niiden havaitsijalle uutta tietoa. Seuraavassa
on listattu esimerkkejä kerätyistä heikoista signaaleista:
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Ryhmitellyistä signaaleista, kyselylomakkeista ja trendeistä muodostettiin lista
erilaisista tekijöistä, joilla nähtiin olevan potentiaalinen merkitys tulevaisuuden
syövänhoidossa. Tekijöiden merkityksellisyydestä suoritettiin äänestys, ja alla ole-

(kuva signaaleista / Padletista)

vassa listassa on esitetty lihavoituina ne kohdat, jotka saivat eniten ääniä.

• Yksilölliset hoitopolut (esimerkiksi molekyylitietoon perustuvat)
• Potilaskeskeisyys ja potilasjärjestöjen suurempi rooli
• Eriarvoisuus terveydenhuollossa ja hoitoon pääsyssä
• Terveydenhuollon resurssien väheneminen
• Uusien lääkkeiden ja yhdistelmähoitojen määrän kasvu
• Digitaalisten työkalujen, big datan, tekoälyn ja robotiikan käyttö
terveydenhuollossa

• Lääke- ja hoitokulujen jatkuva kasvu
• Digitaalisen omaseurannan ja itsehoidon lisääntyminen
• Kliinisten lääketutkimusten uudet muodot (virtuaaliset ja adaptiiviset
kliiniset tutkimukset)

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskuntaan ja ihmisten terveyteen
• Julkinen vs. yksityinen terveydenhuolto
• Painotus sairauksien ennaltaehkäisyyn
• Suurten kansainvälisten yritysten (esim. Googlen) tulo terveydenhuoltosektorin merkittäviksi toimijoiksi
Kun alustalle oli saatu kerättyä riittävä määrä heikkoja signaaleja, seuraava vaihe
tulevaisuustyössä oli signaalien yhdistäminen mahdollisiksi trendeiksi sekä tulevaisuuden syövänhoidon trendien pohtiminen. Tämä projektivaihe toteutettiin
myös Padlet-työkalussa, jossa signaaleja voitiin yhdistää suuremmiksi kokonai-

• Valtiollinen rahoitus syöpä- ja immunoterapiatutkimukseen
• Kyberuhat ja informaatiovuodot terveydenhuollon digitalisoitumisen
hidastajina

• Epäuskon kasvu tieteeseen ja valeuutisten lisääntyminen

suuksiksi. Alustalle lisättiin myös muita trendejä, joita oli löydetty kumppaneille ja
potilaille kohdennetussa erillisessä kyselyssä. Kyselyyn osallistui Cancer IO -hankkeen kumppaneita (yhteensä 9 vastaajaa) sekä syöpäpotilaita ja heidän lähei-

• Poliittisesta epävakaudesta johtuva luottamuspula valtion instituutioita ja
terveydenhuoltoa kohtaan

siään (yhteensä 44 vastaajaa). Kyselyssä tiedusteltiin näkemyksiä syövänhoidosta
ja tulevaisuuden trendeistä sekä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.
Projektin osallistujat vastasivat myös kyselyyn, jossa selvitettiin, mitkä listatuista
asioista ovat syövänhoidon tulevaisuuden kannalta merkittävimpiä.
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Listauksen perusteella projektin ydintiimi kehitti neljä skenaarioaihiota. Aihioita
työstettiin kesäkuussa 2021 järjestetyssä työpajassa. Osallistujat jaettiin neljään
ryhmään, ja jokaisen ryhmän tavoite oli työstää oma skenaario annetusta materiaalista. Ryhmän tehtävä oli kuvailla terveyden- ja syövänhoitoa kyseisessä skenaariossa vuonna 2030. Ryhmän tehtäviin kuului lisäksi pohtia sitä, miten kyseiseen
skenaarioon on ajauduttu vuodesta 2021, eli hahmottaa kehityskulut. Skenaariot
pyrittiin myös jalkauttamaan potilaan tasolle. Jokainen ryhmä sai pohdittavakseen skenaarion mukaisen potilaan tulevaisuuden hoitopolun. Tämä vaihe tarinallistettiin kertomukseksi kuvitteellisesta syöpäpotilaasta, Liisasta, joka tarinoissa
esiintyy vuonna 2030. Ryhmätöiden perusteella Cancer IO:n toimisto viimeisteli
skenaariot ja kokosi yhteen neljä eri tulevaisuusskenaariota. Skenaariotyö keskustelutettiin Cancer IO:n Teema 1 -kokouksissa.
Cancer IO:n tulevaisuusskenaarioiden pohjimmainen tarkoitus on toimia pontimena yhteiselle keskustelulle. Ajatuksena on, että skenaariot herättäisivät
yhdessä ja monenkeskisesti pohdintaa, kuinka pystymme säilyttämään ja kehittämään tasokasta suomalaista syövänhoitoa maailmassa, jossa ainoa varma asia on
muutos.
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Lue lisää: www.cancerio.org
Ota yhteyttä: cancerio-office@helsinki.fi
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