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Terveydenhuoltolain (1326/2010) 14 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan valtakunnallisen
seulontaohjelman mukaiset seulonnat. Vuoden 2022 alusta lähtien kuntien on seulonta-asetuksen
12.8.2021 tehdyn uusimman lisäyksen mukaisesti järjestettävä suolistosyövän seulonta 56–74-vuotiaille
kahden vuoden välein. Ohjelma laajenee asteittain – vuonna 2022 suolistosyöpäseulonta esitetään
aloitettavaksi koko maassa 60–68-vuotiaille miehille ja naisille. Seulonta laajenee vuosina 2023–2024 70
-vuotiaisiin, vuosina 2025–2026 72 -vuotiaisiin, vuosina 2027–2028 74 -vuotiaisiin, vuosina 2029–2030
58 -vuotiaisiin ja vuodesta 2031 eteenpäin kattaa ikäryhmät 56–74-vuotiaat miehet ja naiset.
Suolistosyövän seulonta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka avulla voidaan vähentää
suolistosyöpään sairastumista ja suolistosyöpä kuolleisuutta. Seulontatesti on kotona tehtävä
immunokemiallinen ulosteen veritesti (FIT), jolla etsitään piilevää verta ulosteesta. Seulontaan
kutsuttavat saavat postitse näytteenottovälineen ja yksityiskohtaiset ohjeet näytteen ottamista varten.
Näyte postitetaan tutkittavaksi seulontakeskukseen valmiiksi maksetussa pahvikuoressa. Seulontakeskus
analysoi näytteet. Positiivisesta tuloksesta lähetetään ensin tieto kunnan seulontahoitajalle ja vasta sen
jälkeen tutkittavalle tieto kotiosoitteeseen kirjeellä kotiin. Seulontahoitaja ilmoittaa positiivisen näytteen
saaneen henkilön omalääkärille tai katuosoitteen mukaiselle omalle terveysasemalle henkilön
henkilötiedot. Lähete kontrollitähystykseen tehdään omalta terveysasemalta tai omalääkäri tekee
lähetteen. Kunnan on järjestettävä jatkotutkimukset, kuten paksunsuolen tähystys. Vaihtoehtoinen
täydentävä jatkotutkimus on paksusuolen tietokonetomografia.
Vantaalla vuoden 2022 seulottavien ryhmä on 11 500 henkilöä, ja arvioitu kontrollitähystysten määrä on
500. Ulosteenveritutkimus maksaa 10–15 euroa/tutkimus, jolloin kokonaishinta on 115 000–172500
euroa. Kontrollitähystys maksaa noin 350 euroa, jolloin kokonaiskustannus on 150 000 euroa. Valtion
julkisen talouden suunnitelmassa on vuodesta 2022 alkaen varattu seulontaohjelman laajentamiseen
rahaa 10 miljoonaa euroa. Kunnan maksettavaksi jää kontrollitähystysten kustannukset ja
henkilöstökulut. Vantaalla tarvitaan vuonna 2022 yksi sairaanhoitaja toimimaan seulontahoitajana.
Kontrollitähystyksiä varten tarvitaan 0,5 erikoislääkäri. Keravan kanssa on alustavasti neuvoteltu
tähystystilojen yhteiskäytöstä kahtena päivänä viikossa. Yhteistyön muodostaminen vuonna 2022 luo
pohjan tulevan hyvinvointialueen skopiatoiminnalle. Seulonnoissa käytettävä ulosteen veritesti (FIT) on
mahdollista ostaa HusLaboratoriolta olemassa olevan sopimuksen mukaisesti.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.10.2021 § 11
Va. terveyspalvelujen johtajan esitys:
Päätetään hyväksyä va. terveyspalvelujen johtajan esitys suolistosyöpäseulontojen aloittamisesta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:

Terveyspalvelut

Muutoksenhakuohje:

1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:
va. terveyspalvelujen johtaja Koivunen Eila, 040 545 5272, (etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi)

