Syöpätapauksista saatavat tiedot
Tunnistenumero

Henkilötunnus tai tutkimusnumero

Sukupuoli

Sukupuoli
0 mies
1 nainen

Toteamisaika

Syövän toteamisaika

Topografiakoodi

Syövän primääripaikka ICD-O-3-koodina

Morfologia

Syövän histologia ICD-O-3-koodina

Multippelinumero

Syövän järjestysnumero potilaalla

ICCC3

Lasten syöpäsairauksien kansainvälinen luokitus

Behaviour

Kasvaimen käyttäytyminen
0 hyvänlaatuinen
1 pahanlaatuisuus epäselvä,semimaligni
2 carcinoma in situ
3 maligni

Lateraalisuus

Syövän puolisuus
3 oikea
4 vasen
8 molemmat

Toteamistapa

Syövän toteamistapa
0 tuntematon (ml. kuolintodistuksen perusteella todetut)
1 kliininen, varma
2 leikkaus
3 röntgen
4 histologinen primäärituumorista
5 obduktio, mikroskooppinen
6 sytologinen
7 histologinen metastaasista
8 obduktio, makroskooppinen
9 spesifinen laboratoriolöydös

Levinneisyys

Syövän levinneisyys
0 ei tietoa
1 paikallinen
2 metastasoinut vain regionaarisiin imusolmukkeisiin
3 metastasoinut kauemmaksi kuin regionaarisiin imusolmukkeisiin
tai kasvaa viereisiin kudoksiin
4 levinnyt, ei tietoa miten laajalle
5 paikallisesti edennyt, kasvaa viereisiin kudoksiin
6 metastasoinut kauemmas kuin alueellisiin imusolmukkeisiin

Hoito

Syövän hoitomuodot
Leikkaushoito
0 ei annettu
1 radikaali, 0-4 kk toteamisesta
2 palliatiivinen, 0-4 kk toteamisesta
3 ei tietoa radikaalisuudesta tai palliatiivisuudesta, 0-4 kk toteamisesta
4 radikaali, yli 4 kk toteamisesta
5 palliatiivinen, yli 4 kk toteamisesta
6 ei tietoa radikaalisuudesta tai palliatiivisuudesta, yli 4 kk toteamisesta
9 ei tietoa onko annettu
Sädehoito
koodit kuten leikkaushoito
Sytostaattihoito
0 ei annettu
1 0-4 kk toteamisesta
4 yli 4 kk toteamisesta
9 ei tietoa onko annettu
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Hormonihoito
koodit kuten sytostaattihoito
Muu hoito
koodit kuten sytostaattihoito
Tila

Tilanne seurannan lopetuspäivämääränä
0 elossa
2 kuollut
3 muuttanut ulkomaille / kadonnut seurannasta

Tila

Tilanne seurannan lopetuspäivämääränä
0 elossa
1 kuollut kyseiseen syöpään
2 ei kuollut kyseiseen syöpään
3 muuttanut ulkomaille / kadonnut seurannasta
HUOM! Tieto vaatii Tilastokeskuksen luvan.

Obduktio

Obduktiotieto
0 ei obduktiota
1 obduktio tehty
2 ei tietoa onko obduktio tehty
HUOM! Tieto vaatii Tilastokeskuksen luvan.

Seuranta-ajan lopetuspvm

Kuolinaika/maastomuuttoaika/seurannan lopetuspäivämäärä (31.12.2015)

Kuolemansyy

Tilastollinen peruskuolinsyy
- 1995 ICD-7
1996 ICD-10
HUOM! Tieto vaatii Tilastokeskuksen luvan.

Asuinkunta

Henkilön asuinkunta syövän toteamisvuoden alussa vuoden 2015 kuntaluokituksen mukaan.

Yliopistosairaala

Yliopistosairaala
1 Helsinki
2 Turku
3 Tampere
4 Kuopio
5 Oulu

Sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitopiiri
1 Uusimaa
2 Helsinki
3 Varsinais-Suomi
4 Satakunta
5 Kanta-Häme
6 Pirkanmaa
7 Päijät-Häme
8 Kymenlaakso
9 Etelä-Karjala
10 Etelä-Savo
11 Itä-Savo
12 Pohjois-Karjala
13 Pohjois-Savo
14 Keski-Suomi
15 Etelä-Pohjanmaa
16 Vaasa
17 Keski-Pohjanmaa
18 Pohjois-Pohjanmaa
19 Kainuu
20 Länsi-Pohja
21 Lappi
22 Ahvenanmaa
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Yleistä syöpärekisteröinnistä
Syöpärekisteriin rekisteröidään Suomessa asuvien syöpään sairastuneiden henkilöiden syöpätiedot. Tiedot koostuvat syöpätapauksien yhteenvetotiedoista, jotka koostuvat eri lähteistä saaduista ilmoituksista.
Syöpärekisterin käyttämä koodisto uudistui vuonna 2007, josta lähtien uudet syöpätapaukset on kooditettu kansainvälisen ICD-O-3 (International Classification of Diseases for Oncology) koodiston 3. version mukaisesti.
Myös ne syövät, joihin on tullut lisätietoa vuoden 2007 jälkeen toteamisvuodesta riippumatta, on kooditettu ICDO-3 koodiston mukaisesti. Aiempien vuosien tiedot on konvertoitu uuteen muotoon samassa yhteydessä.
Kuntatieto
Kuntatiedot ja mahdollinen kuolinpäivä tai maastamuuttopäivä päivitetään Väestörekisterikeskuksesta.
Henkilön asuinkunta on kunta, jossa hän asuu syövän toteamisvuoden alussa. Tilastoissa käytetään tilastovuoden kuntaluokitusta.
Tilastointi/rekisteröinti kuntatiedon perusteella
Tapaus tilastoidaan, mikäli henkilön asuinkunta syövän toteamisvuoden alussa on Suomessa (koodi 001 – 997).
Jos henkilön asuinkunta toteamisvuoden alussa on ulkomaat (koodi 200), tapausta ei tilastoida.
Kuolintietojen päivitys
Kerran vuodessa rekisterin tietoja päivitetään Tilastokeskuksen kuolinsyytiedoilla. Kuolintietojen koodaus tarkoittaa sitä, että jokainen syöpätapaus käsitellään sen suhteen, aiheuttiko kyseinen syöpä kuoleman. Koodaus
sisältää myös ne uudet tapaukset, joista ei ole tullut aiempia ilmoituksia.

