SUOLISTOSYÖVÄN SEULONTA KUNNASSASI
Suolistosyövän seulonta vähentää kuolleisuutta suolistosyöpään. Lisäksi varhain todettu syöpä onhelpompi
hoitaa ja aiheuttaa vähemmän inhimillistä kärsimystä. Näistä syistä myös EU suosittaa suolistosyövän seulontaa.
Suomessa käynnistettiin uusi suolistosyövän seulontaohjelma vuonna 2019. Jatkossa seulonta laajenee
kansalliseksi ohjelmaksi, johon kutsutaan kaikki 60–74-vuotiaat kahden vuoden välein. Sosiaali- ja
terveysministeriö tukee ohjelmaa. Suomen Syöpärekisteri toteuttaa seulonnan vaikutusten arviointitutkimuksen
nimeltä Suolistosyövän seulonnan käynnistys ja arviointi.

MIKSI SINUA PYYDETÄÄN MUKAAN?
Kotikuntasi tarjoaa tänä vuonna suolistosyövän seulonnan asukkailleen ensimmäisten joukossa. Vuosina
2021–2022 seulontaan kutsutaan 60-, 62-, 64-, 66 ja 68-vuotiaat miehet ja naiset. Siksi myös sinä olet
saanut oheisen kutsun ja seulontatestin. Seulontaan osallistuminen on vapaaehtoista.
ESITIEDOT
Ohessa on lomake, jossa kysymme sinulta seulonnan toteuttamisen kannalta tärkeitä taustatietoja. Näitä tietoja
voidaan käyttää esimerkiksi seulontavälin tarkistamiseen tai jatkotutkimusten järjestämiseen. Toivomme, että
vastaat kysymyksiin ja palautat täytetyn lomakkeen seulontalaboratorioon yhdessä seulontatestin kanssa.
Seulontaan osallistuminen ei edellytä kysymyksiin vastaamista. Seulontaan osallistuminen on tärkeää, vaikka et
vastaisikaan kysymyksiin.
Kiitos yhteistyöstä!
Nea Malila,
johtaja, Suomen Syöpärekisteri

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ
Testin tekemiseen ja näytteen lähettämiseen liittyvistä asioista voit kysyä Fimlabin
asiakaspalvelusta: Seulontalaboratorio Fimlab Laboratoriot Oy
seulonta@fimlab.fi, puh. +358 3 311 74445 ark. klo 8-16

www.suolistoseulonta.fi

Kirje jatkuu kääntöpuolella

TIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS
Suomen Syöpärekisterin Suolistosyövän seulonnan käynnistys ja arviointi -tutkimuksessa
seulonnassa kertyvät tiedot rekisteröidään syöpärekisteriin. Tietojen avulla arvioidaan
seulontaohjelman toteuttamista ja seulonnan vaikutusta suolistosyöpäkuolleisuuteen. Tietojen
perusteella pyritään parantamaan seulonnan vaikuttavuutta, esimerkiksi kohdentamalla seulontaa
tai seulonnan jatkotutkimuksia eri taustatekijöiden perusteella. Tietojen avulla pyritään
kehittämään mahdollisimman hyvin toimiva seulonta!
KERÄÄMÄMME TIEDOT JA NIIDEN KÄSITTELY
Syöpärekisteriin kerätään tiedot seulontaan kutsumisesta, osallistumisesta, seulontatestin
tuloksesta, jatkotutkimuksista sekä antamasi esitiedot. Kaikkia tietoja säilytetään suojattuna
Syöpärekisterissä tutkimuksen ajan. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät osaksi seulontarekisteriä
suolistosyövän seulonnan vakiinnuttua kansalliseksi ohjelmaksi.
Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa vain tilastointiin ja tieteelliseen tutkimustarkoitukseen
asianmukaisin luvin. Tulokset esitetään aina siten, ettei yksittäisen vastaajan vastauksia voida
saada selville. Seulontatietoihin yhdistetään Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tietoja
tutkimuslupien perusteella. Henkilötietojesi käsittelyoikeus perustuu Suomen lakiin ja EU:n
tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan yleistä etua koskevaan tieteelliseen tutkimukseen ja
tilastointiin.
Henkilötietoja koskeva tietosuojailmoitus on saatavilla verkkosivulta www.syoparekisteri.fi/
seulonta/suolistosyovan-seulonta.
OIKEUTESI
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä
henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen
käsiteltävistä henkilötiedoistasi.
Seulontaan osallistuminen ja esitietojen antaminen on vapaaehtoista. Voit osallistua seulontaan
myös ilman esitietojen antamista. Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsitellään
ehdottoman luottamuksellisesti. Osallistuminen seulontaan tai antamasi esitiedot eivät vaikuta
saamiisi terveyspalveluihin. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

