Missio: Syövän taltuttaminen
Yli 3 miljoonaa henkeä pelastettu pidempään ja parempaan
elämään
vuoteen 2030 mennessä

Mitä EU:n ”missiot” ovat?
Aikoinaan Apollo 11 -missiossa päämääränä oli viedä ihminen kuuhun. Hieman samalla tavoin EU:n
missioissa sitoudutaan ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita. Tällaisia ovat esimerkiksi






syövän torjunta
ilmastonmuutokseen sopeutuminen
kaupunkien ilmasto- ja ympäristökuormituksen vähentäminen
maaperän terveyden varmistaminen terveellisen ruoantuotannon ja ihmisten terveyden sekä
luonnon ja ilmaston hyväksi
merten suojelu

Kullakin EU:n missiolla on oma aikajänteensä ja budjettinsa sen mukaan miten vaikea haaste on
kyseessä. Missioissa on kyse paljon muustakin kuin tutkimuksesta ja innovaatioista. Niissä pyritään
nostamaan esiin uusia ideoita laajasti eri toimialoilla ja tuottamaan tuloksellisia käytännön ratkaisuja.
Lisäksi missiot ovat ratkaisevassa asemassa EU:n toiminnan painopisteissä, kuten Euroopan vihreän
kehityksen ohjelmassa ja Euroopan syöväntorjuntasuunnitelmassa.

Jokaisen panos on tärkeä
Missioiden onnistuminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Innovointialoja, tutkimusta, politiikan muotoilua,
kansalaisjärjestöjä ja käytännön tasolla toimivia organisaatioita laajasti edustavat asiantuntijat ovat ns.
missiolautakunnissa auttaneet Euroopan komissiota määrittelemään mahdollisia missioita. Nyt tarvitaan
kaikkia eurooppalaisia mukaan varmistamaan, että missiot ovat tarkoituksenmukaisia ja todella saavat
haluttuja muutoksia aikaan. Yhdessä pääsemme parempiin tuloksiin.

Syövän taltuttaminen on mahdollista
Mission tavoitteena on lisätä syövän ennaltaehkäisyä, tehostaa hoitoja, säästää
enemmän ihmishenkiä sekä parantaa syövän kanssa elävien ja siitä parantuneiden ja
heidän perheidensä elämänlaatua. Missio käynnistyy vuoden 2020 lopulla ja sillä
halutaan kymmenen vuoden aikana vuoteen 2030 mennessä pelastaa yli kolme
miljoonaa ihmishenkeä syövän paremmalla ennaltaehkäisyllä ja pidentää yhä

Miksi syöpä on suuri yhteiskunnallinen haaste Euroopassa?
Maailman kaikista syöpätapauksista neljännes ilmenee Euroopassa, vaikka edustamme vain 10 prosenttia
maailman väestöstä.
Yhdessä voimme parantaa tilannetta. #MissionCancer

useamman ihmisen hyvän elinajan odotetta.

Syöpä voi koskettaa ketä tahansa ja jokaista tarvitaan mukaan syöväntorjuntamissioon. Terveet
haluavat pysyä terveinä, syöpäpotilaat ja heidän perheensä ansaitsevat parempia hoitoja, syövästä
selviytyneet odottavat parempaa elämänlaatua hoitojen jälkeen ja omaishoitajat enemmän tukea.
Terveys ja hyvinvointi on meille kaikille yhteinen asia.

Missiosuunnitelma
Syöväntorjunnan
missiolautakunta
aloitti
mission suunnittelun syyskuussa 2019.
Kesäkuussa
2020
esiteltiin
alustava
suunnitelma, jossa esitetään yhteinen visio
mission
tavoitteista
ja
niiden
saavuttamistavoista. Toisiaan täydentäviä osaalueita on viisi:
1. syvennetään ymmärrystä syövästä
2. ehkäistään ehkäistävissä oleva
3. optimoidaan diagnosointi ja hoidot
4. tuetaan elämänlaatua
5. varmistetaan
hoitojen
ja
tuen
tasapuolinen saatavuus
■ Missio kattaa kaiken tyyppiset syövät kaikissa vaiheissa. Sen piiriin kuuluvat kaikki näkökohdat
riskitekijöiden ehkäisystä ja syövästä selviytyneiden tukemisesta aina saattohoitoon saakka. Se koskee
kaikenikäisiä kaikissa olosuhteissa kaikkialla Euroopan unionissa. Huomioon otetaan esimerkiksi
harvinaisia syöpiä sairastavat, lapsipotilaat, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset, sosiaalisesti tai taloudellisesti
haavoittuvassa asemassa olevat, syrjäseutujen asukkaat jne.
■ Parempi ymmärrys syöpään johtavista prosesseista ja tekijöistä voi tehostaa ennaltaehkäisyä ja
hoitoja ja auttaa parantamaan elämänlaatua. Mahdollisuus saada diagnoosi ajoissa syövästä
parantumiseksi vaihtelee huomattavasti eri puolilla Eurooppaa ja jopa yksittäisten maiden sisällä. On
erittäin tärkeää tasata näitä eroja syövän tuntemuksessa ja ennaltaehkäisyssä ja diagnoosien, hoitojen
ja tuen saatavuudessa.
■ Missiolautakunta ehdottaa 13:a kunnianhimoista yksilön tarpeista lähtevää suositusta. Suosituksissa
peräänkuulutetaan kokonaan uudenlaista yhteistyötä kansalaisten, tutkijoiden, hoitolaitosten ja valtioiden
välillä.
Jokaisen mielipidettä kuunnellaan. Tämä on lyhyt tiivistelmä syöväntorjunnan missiolautakunnan
näkemyksen mukaan parhaista tavoista edetä asiassa. Mutta mikä sinulle on tärkeää? Miten sinun

mielestäsi voitaisiin parhaiten torjua syöpää? Lautakunta tarkentaa suunnitelmaa saadun palautteen
perusteella. Syöpä taltutetaan paremmin voimat yhdistämällä.
#MissionCancer #EUmissions #HorizonEU
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizoneurope_en

