
 

Syöpärekisterin aineistokuvaus 
 

Kaikkeen Syöpärekisterin yksilötason aineiston käsittelemiseen tarvitaan THL:n tutkimuslupa. THL:n 

myöntämän tutkimusluvan perusteella luovutamme perusmuuttujia, lupaspesifejä muuttujia ja 

harkinnanvaraisesti myös muita muuttujia, jos tutkimus niistä merkittävästi hyötyy. 

Perusmuuttujat: 

Muuttuja Selite/lisätiedot 

Sukupuoli  

Syövän toteamispäivämäärä  

Ikä toteamishetkellä Vuosina desimaalin tarkkuudella 

Syövän lähtöelin ICD-O-3-koodiston mukainen topografiakoodi 

Syövän solutyyppi ICD-O-3-koodiston mukainen morfologiakoodi 

Syövän pahanlaatuisuus ICD-O-3-koodiston mukainen behavior-koodi, 
kuvaa syövän käyttäytymistä 

Syövän lateraalisuus  

Syövän toteamistapa Syövän varmin toteamistapa 

Syövän levinneisyysaste todettaessa Syöpärekisterin oma luokitus 

Syöpätyyppi Syöpärekisterin oma luokitus 

Syöpäseurannan päättymispäivä  

Tila syöpäseurannan päättymisajankohtana Onko henkilö elossa, kuollut vai muuttanut 
ulkomaille seurannan päättymispäivänä 

Kotikunta toteamispäivänä* Syöpään sairastuneen kotikunta toteamispäivänä 
käyttäen tilastovuoden kuntajakoa 

Sairaanhoitopiiri toteamispäivänä* Syöpään sairastuneen sairaanhoitopiiri perustuen 
edelliseen kotikunta-muuttujaan 

Erityisvastuualue toteamispäivänä* Erityisvastuualue perustuen edelliseen 
sairaanhoitopiirimuuttujaan 

 

Lupaspesifit muuttujat 

Muuttuja Tarvittava lupa 

Henkilötunnus THL:n luvassa maininta henkilötunnuksen 
poiminnasta 

Syntymäpäivä THL:n luvassa maininta syntymäpäivän tai 
henkilötunnuksen poiminnasta 

Tila seurannan lopussa, muokkaamaton (elossa, 
kuollut tähän syöpään, kuollut muuhun kuin tähän 
syöpään, muuttanut ulkomaille) 

Tilastokeskuksen lupa kuolinsyytietoihin 

Patologian laboratorion näytenumero THL:n luvassa maininta poimittavasta patologian 
laboratorion näytenumerosta 

 



 

 

Erityismuuttujat 

Syöpärekisterin erityismuuttujat ovat rekisterin ilmoitussisällöistä haettavaa erikseen tuotettavaa tietoa,  

joka sisältää tarkennettua tietoa esimerkiksi yksittäisistä patologian näytteistä. Erityismuuttujien 

luovuttaminen harkitaan tapauskohtaisesti. Niiden käsittely ja koostaminen aineistoksi on perusmuuttujia 

työläämpää. 

Muuttuja Lisätiedot 

Gradus Kasvaimen gradus-muuttujan kattavuus vaihtelee 
ja sitä on saatavilla vain viimeisimmiltä vuosilta 

TNM Syöpärekisterin saamassa kliinisessä ilmoituksessa 
kuvattu TNM-luokitus. Määritelmät ovat 
tautikohtaisia. Kattavuus puutteellista. 

Stage/Ann Arbor Syöpärekisterin saamassa kliinisessä ilmoituksessa 
kuvattu stage. Määritelmät tautikohtaisia. 
Kattavuus puutteellista 

Sanallinen levinneisyysluokitus Kliinisessä ilmoituksessa sanallisesti kuvattu 
levinneisyys. Kattavuus puutteellista. 

Patologian ilmoittajalaboratorio* Ei luovuteta, jos henkilöllä on turvakielto. 

Patologian näytteen diagnoosi Näytekohtainen, yhteen syöpädiagnoosiin voi 
liittyä useita patologian diagnooseja. 

Syövän järjestysnumero Toimitetaan halutessa määritelmästä erikseen 
sopien 

ICCC3 (lapsisyöpäluokitus) Luovutetaan niin erityisesti halutessa 

IARC:n luokitukseen perustuva automaattisesti 
luotu ICD-10-luokka 

Automaattisesti luotu ICD-10-luokka voi sisältää 
epäloogisuuksia rekisteröintikäytäntöjen 
muutoksien takia 

Kotikunta, sairaanhoitopiiri ja erva seurannan 
päättymisajankohtana* 

 

 

*Ei luovuteta, jos henkilöllä on tietojen luovuttamisen estävä turvakielto. 

 

Tarkemmat tiedot muuttujista saatavissa sähköpostitse kirjaamo@cancer.fi 


