Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 442/2021 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen eturauhassyövän strukturoidusta
seulonnasta ja seulontojen pilotoinnista
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pia Kauma /kok ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 442/2021 vp:
Millä tavoin hallitus aikoo edistää kansanedustajilta laajan tuen eduskunnassa saanutta
lakialoitetta, jossa ehdotetaan, että eturauhassyöpäseulontojen järjestäminen lisätään viralliseen, kansalliseen seulontaohjelmaan,
miten hallitus aikoo hyödyntää meneillään olevia tutkimuksia, joissa seulontojen osumatarkkuutta ja jakamista esimerkiksi kolmeen vaiheeseen voitaisiin hyödyntää,
millä tavoin hallitus aikoo hyödyntää tietoa Ruotsissa käynnissä olevista pilottimalleista ja
käynnistää samankaltaiset pilotit myös Suomeen sekä
kuinka paljon rahaa hallitus aikoo varata ensi vuoden budjettiin asiaan liittyvälle tutkimukselle sekä seulontojen aloittamiselle esimerkiksi Ruotsin mallin mukaiselta pilottipohjalta?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut helmikuussa 2021 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiantuntijalausunnon koskien lakialoitetta eturauhassyövän seulonnasta (LA
9/2020 vp).
Seulontaohjelmaan otettavien uusien seulontojen tulee olla vaikuttavia ja kustannusvaikuttavia ja
näistä tulee olla riittävä tieteellinen näyttö. Väestötason seulonnan hyötyjen on tutkimustiedon
valossa ylitettävä haitat. Naisille tarjotaan rinta- ja kohdunkaulasyöpäseulontaa ja lisäksi juuri
ollaan aloittamassa väestötasoinen suolistosyöpäseulonta, joista kaikista on hyvä tieteellinen
näyttö.
Kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä ohjaa ja valvoo syöpäseulontojen käynnistämistä, toteutusta ja kehittämistä sekä valmistelee syöpäseulontoihin liittyvät asetukset ja lait yhteistyössä

sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ohjausryhmä koostuu alueellisten syöpäkeskusten, Syöpärekisterin ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajista. Ohjausryhmä ei ole asiaa eturauhassyövän
seulontaa käsitellessään todennut syytä lähteä nykyisen tieteellisen näytön perusteella edistämään
eturauhassyövän seulontaa.
Ohjausryhmä seuraa tarkasti seulontojen tieteellisen näytön kehittymistä sekä Euroopan unionin
ja muiden pohjoismaiden linjauksia ja kokemuksia. Muun muassa Euroopan unionin suositus syöpäseulonnoista on tarkoitus päivittää vastaamaan uusinta tieteellistä näyttöä vuonna 2022. Tuossa
päivityksessä mielenkiinto tulee kohdistumaan erityisesti eturauhassyövän ja keuhkosyövän seulontaan. Seulontaohjelmaan tehdään muutoksia, mikäli kertyvä tieteellinen näyttö niitä puoltaa.
Ohjausryhmä tekee tarvittaessa aloitteita ministeriölle seulontaohjelman muutostarpeista.
Valtion rahoitus tieteelliselle tutkimukselle ratkaistaan valtion talousarviokäsittelyssä, mikä vuoden 2022 osalta on kesken.
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