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Suomessa noin 200–250 lasta ja nuorta (0–19-vuotiasta) sairastuu syöpään vuosittain. Rikkaiden resurssien 

maissa lapsuusiän syövän viiden vuoden selviytymisaste on yli 80 %, eli väestöstä noin 0.1–0.15 % on 

lapsuusiän syövän sairastaneita. Lapsuusiän syöpä ja sen hoidot jättävät kuitenkin jälkensä, ja noin kaksi 

kolmasosaa selvinneistä raportoi kärsivänsä erilaisista myöhäisvaikutuksista. Esimerkiksi fyysisen 

toimintakyvyn ongelmien riski on lapsuusiän syövästä selvinneillä 5,2-kertainen terveisiin sisaruksiin 

verrattuna. Lapsuusiän syövästä selvinneet ovat myös suuremmassa riskissä sairastua sydän- ja 

verisuonisairauksiin ja luukatoon. Näiden myöhäisvaikutusten ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa 

liikunnalla on oleellinen merkitys. Lisäksi liikunta voi auttaa sietämään hoitojen sivuvaikutuksia paremmin ja 

ennaltaehkäisee fyysisen toimintakyvyn laskua hoitojen aikana.  

Liikunnan on todettu olevan turvallista ja hyödyllistä syövän hoitojen alusta alkaen, kun liikuntaa 

suunniteltaessa otetaan huomioon sairauden tila ja oireet sekä hoidon toteutus ja vaihe. Liikunta parantaa 

syöpää sairastavien lasten hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihasvoimaa ja elastisuutta, liikkuvuutta, 

kehonkoostumusta, luuston terveyttä, verisuonten ja immuunijärjestelmän toimintaa ja fyysistä 

toimintakykyä yleisesti. Liikunnalla on syöpähoitojen aikana yhteys parempaan unen laatuun, uupumuksen 

vähenemiseen ja elämänlaatuun yleisesti. Syövän hoidossa käytettyjen solusalpaajahoitojen yleinen 

liitännäisvaikutus on ääreishermoston neuropatia, mikä voi aiheuttaa ongelmia muun muassa kävelyyn. 

Liikunnalla ja nilkkojen ja käsien liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoittelulla voidaan kuntouttaa myös näitä 

ääreishermoston neuropatiasta aiheutuneita haittoja.  

Liikunnan soveltuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää oireperustaista lähestymistapaa sellaisella 

potilasjoukolla, joilla on jatkuvasti alhaiset veriarvot. Ennen liikuntaa ja liikunnan aikana tarkkaillaan lapsen 

yleistilaa, hengitysrytmiä, koettua rasitusta ja uupumusta. Liikunnan riski-hyöty-suhdetta arvioiden löytyy 

tasapaino liikunnan ja sen riskien hallintaan hoitojen aikana. Yleisenä periaatteena voidaan pitää, että 

liikunnan tulisi olla säännöllistä ja sisältää liikkuvuutta, lihasvoimaa ja hengitys- ja verenkiertoelimistön 

kuntoa ylläpitävää liikuntaa. Lasten kantasolusiirron aikaisesta liikunnasta on tutkimusta vielä verrattain 

vähän. Niissä tutkimuksissa, mitä on tehty, todetaan ohjatun ja valvotun liikunnan olevan turvallista ja 

hyödyllistä myös kantasolusiirron aikana.  

Liikunnan positiivisten vaikutusten tieteellisestä näytöstä huolimatta syöpää sairastavien lasten liikunnan 

edistämisen toimia käytännössä on vielä verrattain vähän. Potilasryhmäspesifien liikuntasuositusten 

puuttuminen on tunnistettu yhdeksi esteeksi syöpää sairastavien lasten liikuntaan osallistumiselle. Tämän 

vuoksi kansainvälisesti yhtenäisiä liikuntasuosituksia syöpää sairastaville lapsille kootaan parhaillaan Delfoi-

menetelmän avulla. Työtä koordinoidaan Calgaryn yliopistosta ja ydinryhmään kuuluu 9 asiantuntijaa 

kuudesta eri maasta. Delfoi kierrosten kyselyihin on vastannut 122 kansainvälistä alueen asiantuntijaa. Delfoi 

menetelmän viimeiseen pyöreän pöydän paneeliin kokoonnumme syyskuussa 2019 Kanadassa, minkä 

jälkeen suositukset julkaistaan. 


