Ohje syöpätietojen etsimiseen internetistä
Syövän yleisyys (ilmaantuvuus, kuolleisuus, vallitsevuus) koko Suomessa tai
sairaanhoitopiireittäin (taulukkona)
Avaa Syöpärekisterin kotisivu: www.syoparekisteri.fi
•
•
•

Klikkaa palkkia Tilastot
Valitse linkki Ajantasaiset perustaulukot
Valitse sinua kiinnostava alue sekä taulukko

Taulukot sisältävät ilmaantuvuus-, kuolleisuus- ja vallitsevuuslukuja (tapausmäärinä ja
suhdelukuina) eri tavoin luokiteltuina.
Taulukon tarpeelliset luvut voi kopioida hiirellä maalaamalla esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan,
jossa niistä voi tehdä esitysgrafiikkaa.
Valmiita graafisia esityksiä löytyy Tilastot -osion linkistä Grafiikkaa syövän yleisyydestä. Huomaa
kuitenkin, että näitä kuvia ei päivitetä jatkuvasti, toisin kuin tilastotaulukoita.

Syövän yleisyys luokiteltuna tavanomaisesta poikkeavalla tavalla
Syöpärekisteri voi taulukoida syöpiä vakioluokituksesta poikkeavalla tavalla, jos taulukoinnille on
perusteltu tarve.
Syöpiä voidaan ryhmitellä mm. topografian alaluokkien (esim. mahanportti), morfologian (esim.
adenokarsinoomat), levinnäisyysasteen (paikallisena/lähi-imusolmukkeisiin levinnyt/kauemmaksi
levinnyt) ja toteamistavan (esim. mikroskooppisesti todetut) mukaisesti.
Taulukoinnista kannattaa ennen tilausta keskustella Syöpärekisterin ylilääkäri Risto Sankilan
(risto.sankila@cancer.fi) kanssa, koska koodistoihin voi liittyä rajauksia.

Syövän yleisyys kunnittain
Syövän yleisyyttä voidaan perustellusta syystä taulukoida kunnittain. Näin suppeisiin väestömääriin
perustuviin taulukointeihin voi kuitenkin liittyä mm. tietosuojakysymyksiä ja siksi pyynnöt tehdään
Syöpärekisterin tietosuoja-asioista vastaavan ylilääkäri Risto Sankilan (risto.sankila@cancer.fi)
kautta.
Jos halutaan verrata oman asuinalueen syöpätilannetta muihin alueisiin, usein helpoin tapa on tutkia
karttamuotoisia esitystapoja. Näitä löytyy Syöpärekisterin Tilastot -osion linkistä Grafiikkaa syövän
yleisyydestä. Katso esimerkiksi Muutos ajan ja paikan suhteen, Suomen animaatiot ja
Pohjoismaiset kartta-animaatiot.
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Syövän yleisyys Suomessa ja/tai muissa Pohjoismaissa taulukkoina tai grafiikkana
Avaa Pohjoismaisen syöpärekisteriyhdistyksen (ANCR) kotisivu: www.ancr.nu
•
•

Valitse linkki NORDCAN - on the Web
Valitse kieli klikkaamalla esim. Suomen lippua

Perustietopaketti halutusta syövästä löytyy valikosta Syöpätietoja lyhyesti. Valitse haluttu syöpälaji
sekä maa ja klikkaa Hae -painiketta.
Sivustolla on myös mahdollista tehdä itse taulukointeja Tee-se-itse syöpätilasto -otsikon alla
olevista linkeistä. Halutut tilastografiikat syntyvät nopeasti ja ovat helposti kopioitavissa esim. omiin
esityksiin.
Sivustolle on lisäksi lähiaikoina tulossa helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla käyttäjä voi tehdä
ennusteita syövän yleisyydestä tulevaisuudessa.

Syövän yleisyys muissa maissa
Avaa WHO:n kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (International Agency for Research on
Cancer) kotisivu: www-dep.iarc.fr
Arviotietoja syöpäilmaantuvuudesta ja -kuolleisuudesta koko maailmassa löytyy sivuston
GLOBOCAN 2008 -tietopankista. Tietopankki avautuu CIN DATABASES -otsikon alta linkistä
GLOBOCAN. Sivuston käyttötapa on samantapainen kuin edellä kuvatussa NORDCAN tietokannassa.
Syöpätietoa Yhdysvalloista löytyy myös sivustolta seer.cancer.gov

Syövän yleisyys ammatin mukaan Suomessa ja/tai muissa Pohjoismaissa
Suuren yhteispohjoismaisen NOCCA -tutkimuksen (Nordic Occupational Cancer Study) ansiosta nyt
on saatavissa myös runsaasti tietoa ammattialakohtaisista syöpämääristä ja -riskiluvuista (Pukkala
ym. 2009). Tulokset löytyvät sivustolta astra.cancer.fi/NOCCA
Suomenkieliset taulukot löytyvät linkistä Table downloads (Nordic). Tuloksia voi taulukoida joko
syöpälajeittain (runsaat 80 vaihtoehtoa) tai ammateittain (54 ammattiluokkaa). Word-taulukkoa
voidaan editoida ja lajitella normaalin tapaan tai siirtää esim. Exceliin.

Syöpäpotilaiden ennuste (eloonjäämisluvut)
Syöpärekisterissä lasketaan vähintään joka toinen vuosi potilaiden eloonjäämislukuja, jotka ovat
aina osa painettua englanninkielistä vuositilastoa. Vuositilaston sähköiset versiot avautuvat
Syöpärekisterin sivuston Tilastot -osiosta, klikkaamalla sivulta löytyviä kirjasten kansi-ikoneita:
www.syoparekisteri.fi/tilastot
Vastaavat eloonjäämisluvut suomeksi löytyvät myös sivuston Tilastot -osiosta, linkistä
Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut.
Myös NORDCAN -sivustolle on tulossa lähiaikoina syöpäpotilaiden eloonjäämislukuja koskevia
taulukoita kaikista pohjoismaista. www.ancr.nu
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