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TAUSTAKSI 
  
 
 
Sekä lääketieteellisen että teknologisen kehityksen vuoksi tarjolla on yhä kasvava määrä 
syöpälääkkeitä. Tehostuneiden ja edistyneiden lääkehoitojen ansiosta syöpäpotilaat selviävät 
sairaudestaan tai elävät nykyistä pidempään. Myös heidän elämänlaatunsa paranee. Ikävä kyllä yhä 
useampi ihminen saa vuosittain syöpädiagnoosin. Kun syövän ilmaantuvuus väestössä nousee ja 
uusia edistyneitä lääkkeitä on saatavilla, seurauksena on syövän aiheuttamien kustannusten kasvu. 
Terveydenhuollon rahoitukseen kohdistuu ennennäkemätön paine. Toisaalta hoidot voivat olla liian 
kalliita monille syöpäpotilaille, jos yhteiskunta ei niitä korvaa. 
 
Sairaalat tai lääkärit joutuvat tekemään päätöksiä hoidoista, jotka voivat olla kalliita joko 
yhteiskunnalle tai potilaalle itselleen. Uhkana on, että hoitopäätös tehdään sillä perusteella, onko 
siihen varaa. Epätietoisuus hoitojen saatavuudesta voi aiheuttaa erityistä huolta, jos potilas on juuri 
saanut syöpädiagnoosin. 
 
Nyt on käytävä sekä poliittisessa valmistelussa että laajemmin yhteiskunnallisesti keskustelua 
syöpälääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi. Lisäksi julkisen vallan on luotava mekanismit, joilla 
lääkkeiden kustannettavuus arvioidaan ja ne mahdollistetaan kaikkien ulottuville. Potilaiden on 
voitava luottaa siihen, että he saavat sairautensa edellyttämät parhaat mahdolliset lääketieteelliset 
hoidot, joiden avulla he voivat selviytyä ja toipua syövästä. 
 
 
TOIMENPIDEOHJELMA 
 
Uudet syöpälääkkeet tarjoavat uusia mahdollisuuksia syöpäpotilaille, joiden sairautta olisi tuskin 
edes voitu hoitaa tai parantaa aiemmin. Näiden uusien lääkkeiden hinta on kuitenkin äärimmäisen 
korkea ja uusien syöpätapausten määrä kasvaa. Nykyiset toimet, joiden avulla saatavuus on koetettu 
varmistaa ja hintojen kasvua hillitä, eivät enää ole riittäviä. 
 
Terveydenhoitojärjestelmien kestokyky on koetuksella.  Olemme sitä mieltä, että lääketeollisuus on 
rikkonut yhteiskuntasopimuksensa, kun se hinnoittelee uudet, edistyneet syöpälääkkeet niin kalliiksi, 
että yhteiskunnan sietokyky ei sitä kestä. Lääkkeiden hintojen määräytyminen ja niiden korvattavuus 
ovat ensisijaisesti hallitusten vastuulla. Nyt lääkkeiden saatavuuden ja maksukyvyn ongelma 
koskettaa useita maita Euroopassa ja sen ulkopuolella. On välttämätöntä yhdistää voimavarat 
kansainvälisesti, lisätä tiedonkulkua ja hyviä käytänteitä, jotta löydetään yhteisiä ratkaisuja. 
 
 



 
Jotta voidaan varmistaa uusien ja edistyneiden syöpälääkkeiden saatavuus kaikille potilaille, 
vaikuttamishankkeen muodostaneet kansalliset syöpäjärjestöt ovat päättäneet toimia yhdessä. 
Hanke kiinnittää aktiivisesti huomiota syöpälääkkeiden saatavuuteen kansainvälisellä tasolla ja 
ensimmäiseksi Euroopassa. Teemme työtä seuraavien päämäärien puolesta: 
 
TAVOITTEEMME: 
 
Tavoitteemme on saada kaikille eurooppalaisille syöpäpotilaille lääkkeiden yhdenvertainen 
saatavuus.  
 
Tavoite 1: Tämän työryhmän muodostaneet kansalliset syöpäjärjestöt painottavat, että tehokkaat ja 
innovatiiviset syöpähoidot nyt ja tulevaisuudessa kuuluvat kaikille syöpäpotilaille. Potilaat eivät saa 
joutua kärsimään huonosti toimivasta järjestelmästä tai kestämättömästä talous- ja 
hinnoittelupolitiikasta, kun kyse on sairauden hoitoon tarkoitetuista reseptilääkkeistä.  
 
Tavoite 2: Lääkkeiden hintojen tulee olla yhteiskunnallisesti kestäviä ja hintojen pitäisi olla realistisia 
suhteessa niiden vaatimaan tutkimus- ja kehittämispanostukseen. Lääkkeillä pitäisi olla selkeä 
hoidollinen hyöty. Lääketeollisuuden kanssa tarvitaan avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua. Tietoa pitää 
jakaa kansainvälisesti ja etsiä yhteistyötä. 
 
Tavoite 3: Syöpälääkkeiden, joilla on hoidon kannalta erityinen merkitys, tulisi olla potilaiden 
saatavilla mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti ja sellaisilla hinnoilla, että niihin on varaa. 
Potilaille tulisi antaa kaikki tieto lääkkeiden mahdollisista hyödyistä ja haitoista. 
 
Tavoite 4: Euroopassa toimivat syöpäyhdistykset toimivat yhdessä, jotta lääkkeiden saatavuus on 
korkealla kansallisen ja eurooppalaisen päätöksenteon ja lääketeollisuuden asialistalla. 
 
Tavoite 5: Potilaiden kuuluisi koko ajan olla mukana päätöksenteossa (esim. yhteistä politiikkaa 
koskevissa päätöksissä ja hoitoja koskevissa asioissa). 
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Hollannin Syöpäyhdistys on lupautunut  ECL:n työnryhmän ensimmäiseksi 
puheenjohtajamaaksi. 
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