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1 Johdanto  

 

Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin (HUS) alueella suu- ja leukasairauksien klinikalla hoidettavien 

suusyöpäpotilaiden hoitoviiveen syitä vuonna 2018. Suuontelon syöpä kuuluu pään ja 

kaulan alueen syöpiin ja siihen sisältyvät sekä kielen että suun limakalvojen syövät. 

Näistä noin 90 prosenttia on levyepiteelikarsinoomia. (1) Jatkossa tässä tutkimuksessa 

käytetään näistä suuontelon syövistä nimitystä suusyöpä. Suusyöpä on usein varsin 

aggressiivisesti etenevä tauti, jolla on taipumus lähettää metastaaseja kaulan 

imusolmukkeisiin. Taudin ilmaantuvuus ja samalla myös kuolleisuus on kasvanut 

Suomessa viime vuosina. (2) Taudin diagnoosihetkellä noin 30% potilaista on jo 

etäpesäkkeitä kaulan imusolmukkeissa ja viiden vuoden kuluttua diagnoosin saaneista 

miehistä elossa on noin 60 % ja naisista 70 %. (3) Suusyöpä on erityisesti alkuvaiheessaan 

yleensä vähäoireinen tai oireiltaan vaihteleva, minkä vuoksi tauti onkin usein jo ennen 

oikean diagnoosin saamista ehtinyt edetä suhteellisen pitkälle. Tämä tekee hoidosta 

vaativaa niin toteutusta kuin kuntoutustakin ajatellen. Suuontelo on kuitenkin helposti 

tutkittavissa ja jo taudin varhaiset vaiheet on mahdollista huomata. Aikaisempi 

diagnoosin saaminen ja hoidon aloitus parantaisi hoidon ennustetta huomattavasti. Tämän 

vuoksi hoitoviiveen syiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen on tärkeää. Tässä 

tutkimuksessa pyritään erottelemaan potilaasta johtuva viive hoitoon hakeutumisessa ja 

hoitohenkilökunnasta johtuva viive diagnoosin saamisen ja hoidon aikana.  

Vastaavanlaisia kyselytutkimuksia, joissa on selvitetty potilaan omaa näkemystä hoidon 

kulusta ja sen sujuvuudesta on tehty aiemmin useissa maissa. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli saada selville suusyövän diagnoosin ja hoidon tärkeimmät 

viivästymiskohdat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tutkimuksen 

tuloksia verrattiin vuonna 1994 Helsingissä tehtyyn tutkimukseen, jossa on selvitetty 

viivettä suusyövän diagnoosin saamisessa potilaan näkökulmasta (4). Tarkoituksena oli 

tutkimuksen avulla verrata muutosta hoitoviiveessä sekä suusyöpään liittyvissä 

asenteissa kuluneiden vuosien välillä. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään 

potilaiden yleistä tietoisuutta suusyövästä, kokemusta koko hoidon sujumisesta 

ensimmäisistä oireista leikkaukseen asti sekä syitä, joiden vuoksi hoitoon oli 

hakeuduttu. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

 

 

2.1 Suusyövän etiologia ja epidemiologia 

Syöpä on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä kuolemaan johtavista syistä 

alle 70-vuotiailla. Sekä syövän ilmaantuvuus että kuolleisuus ovat jatkuvassa kasvussa. 

Suusyövän osuus kaikista syövistä vaihtelee maailmanlaajuisesti merkittävästi. (5) 

Suomessa todetaan uusia suun ja nielun alueen syöpiä vuosittain noin 700 ja niin 

ilmaantuvuus kuin kuolleisuuskin ovat olleet myös täällä kasvussa. Suusyövän 

eloonjäämisennuste ei ole parantunut huomattavasti hoitokeinojen kehittymisestä 

huolimatta. Viiden vuoden suhteellinen elossaololuku suun ja nielun alueen syövissä on 

miehillä vain 65 % ja naisilla 73 %. (3) Suurin osa suussa esiintyvistä syövistä on 

levyepitaalikarsinoomia ja syövän riski on kahdesta kolmeen kertaa korkeampi miehillä 

kuin naisilla. Lisäksi korkea ikä lisää syövän ilmaantumisen todennäköisyyttä. (6)  

 

Suusyöpä on etiologialtaan monitekijäinen sairaus, jonka kehittymiseen vaikuttavat sekä 

geneettiset että epigeneettiset tekijät. Elintavoilla on suuri merkitys suusyövän 

kehittymisessä ja huomattava osa syöpätapauksista voitaisiinkin ehkäistä riskitekijöitä 

vähentämällä ja elintapoja korjaamalla. Yksittäisistä riskitekijöistä tärkeimpiä ovat 

tupakointi ja alkoholi sekä erityisesti näiden yhteiskäyttö. (7) Sekä alkoholin että 

tupakoinnin terveysvaikutukset ovat annosriippuvaisia (2,8) ja niiden kulutus on 

yhteydessä myös hoidon jälkeiseen ennusteeseen sekä syövän uusiutumiseen (9). Myös 

huonon suuhygienian (10), prosessoitujen lihatuotteiden runsaan käytön (11), sekä 

mahdollisesti myös jatkuvan alkoholipitoisten suuvesien käytön (12) on todettu lisäävän 

suusyövän riskiä. Virustaudeista erityisesti HPV-viruksen on todettu olevan yhteydessä 

suun ja nielun alueen syöpiin, vaikka sen rooli varsinaisesti suuontelon syövissä ei 

olekaan kovin merkittävä (13). Erityisesti Aasiassa sekä Lähi-Idässä yleinen riskitekijä 

on lisäksi betel-pähkinöistä valmistettu tupakka, joka on luokiteltu vahvaksi luokan 1 

karsinogeeniksi (14).  Myös sosioekonomisen aseman on todettu vaikuttavan suusyövän 

ilmaantumiseen sekä ennusteeseen (15).  
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Päihteiden käytöllä on suusyövän lisäksi runsaasti haitallisia vaikutuksia myös 

yleisterveyteen sekä muuhun suunterveyteen. Päihteisiin liittyvä terveysneuvonta onkin 

tärkeä osa terveydenhuollon ammattilaisten työtä, ja potilailla on oikeus saada riittävästi 

tietoa omaan terveyteensä vaikuttavista tekijöistä. Yksilön lisäksi alkoholin ja 

tupakoinnin haittojen merkitys kansantalouteen on merkittävä.  Tutkimusten mukaan 

kuitenkin vain pieni osa hammaslääkäreistä puuttuu esimerkiksi potilaiden tupakointiin. 

Haittojen ennaltaehkäisy olisi kuitenkin helpoin ja kustannustehokkain keino vaikuttaa 

tilanteeseen. Valistus ja ehkäisy tulisi aloittaa jo nuorten kanssa, viimeistään yläkoulun 

8. luokalla. (8) Motivoivan keskustelun on todettu olevan tehokas tapa saada potilas 

muuttamaan haitallisia käyttäytymismallejaan ja hammaslääkärin antamalla valistuksella 

on tutkitusti merkittävä vaikutus potilaiden tupakoinnin lopettamisessa (8,16). Mikäli 

riskikäytön rajat ylittyvät tulisi potilaalle tarjota lyhytneuvontaa. Jo viiden minuutin 

mittaisen mini-intervention on todettu vähentävän päihteiden haitallista käyttöä, vaikka 

pidemmällä käynnillä hyödyt ovatkin toki suurempia (17). Myös hammaslääkärin oikeus 

määrätä lopettamista tukevia lääkkeitä on hyvä muistaa, ja tarvittaessa potilas tulee ohjata 

eteenpäin tarvitsemaansa hoitoon. (8)  

 

 

2.2 Suusyövän luokittelu ja hoito 

Suusyövän luokittelussa on yleisesti käytössä TNM-luokitus, jolla kuvataan paitsi 

primaarikasvaimen kokoa ja invaasiota viereisiin kudoksiin, myös mahdollisten 

metastaasien sijaintia ja levinneisyyttä. TNM-luokituksella on selvä yhteys taudin 

ennusteeseen. (6) Aikainen diagnoosi ja hoidon aloitus parantavat suusyövästä 

selviämisen ennustetta huomattavasti. Vaikka suusyöpä esiintyykin helposti tutkittavalla 

alueella ja on kliinisesti nähtävissä jo varhaisessa vaiheessa, on syöpä usein diagnoosin 

saamiseen mennessä ehtinyt edetä melko pitkälle. (18) Levyepiteelisyövällä on 

taipumusta levitä ympäröiviin kudoksiin ja lähettää metastaaseja jo varhaisessa 

vaiheessa. Metastaasin löytyminen kaulan imusolmukkeista on isoin erillinen syövän 

ennusteeseen vaikuttava tekijä selviytymisennusteen laskiessa 50 %:lla verrattuna 

samanlaisen primaarituumorin ennusteeseen ilman metastaaseja. Erityisesti kielen ja 

suunpohjan kasvaimet metastasoivat usein kaulalle, vaikka kliinisiä merkkejä 

metastaaseista ei vielä olisikaan näkyvissä. (6) 
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Epäily suusyövästä herää yleensä kliinisen tutkimuksen perusteella, mutta varsinainen 

diagnoosi perustuu aina kudosnäytteeseen. Syövän levinneisyys tutkitaan suun ja kaulan 

alueella yleensä magneettikuvauksen tai tietokonetomografian avulla, ja hoito toteutetaan 

Suomessa erikoissairaanhoidossa. Suusyövän hoito on aina kirurginen leikkaus, jossa 

kasvain poistetaan kokonaan. Laajemmalle levinneissä syövissä tarvitaan kudossiirre 

korvaamaan menetetyt kudokset ja säilyttämään toimintakyky mahdollisimman hyvänä 

myös leikkauksen jälkeen. Lisäksi usein tehdään elektiivinen kauladissektio kaulan 

imusolmukkeisiin levinneiden metastaasien poistamiseksi. Kaulan imusolmukkeisiin 

levinneissä syövissä sekä muuten laajoissa tapauksissa sädehoitoa käytetään leikkauksen 

lisänä estämään syövän uusiutumista. Hyväkuntoisille potilaille sädehoitoon voidaan 

yhdistää vielä solunsalpaajalääkitys, jolloin puhutaan kemosädehoidosta. Lisäksi 

hampaistolle tehdään infektiofokussaneeraus sekä ennaltaehkäisevän hoidon suunnitelma 

ennen varsinaisten syöpähoitojen aloitusta. (2) 

 

Hoitopäätökseen ja hoidon suunnitteluun vaikuttaa potilaan yleiskunnon lisäksi niin 

elintavat kuin psykososiaalinen tilannekin. Hoidot sekä hoidon jälkeinen kuntoutuminen 

vaatii paljon voimavaroja sekä potilailta että heidän läheisiltäänkin. Lisäksi niin itse 

leikkauksesta kuin sen jälkeisistä sädehoidoistakin on potilaalle monia ohimeneviä sekä 

pysyviä haittavaikutuksia. (2) Mitä aikaisemmassa vaiheessa syöpä saadaan diagnosoitua 

ja mitä nopeammin hoito päästään aloittamaan, sitä helpompia hoidot sekä niistä 

kuntoutuminen potilaalle pääsääntöisesti on. Hoitoviiveen minimoiminen siis parantaa 

potilaan elämänlaatua sekä tämän lisäksi säästää terveydenhuollon resursseja.  

 

 

 

2.3 Viive hoitoon hakeutumisessa 

Suusyövän hoitoon ja diagnosoimiseen liittyvää viivettä on tutkittu melko laajasti ja 

pyritty löytämään suurimmat viivelähteet sekä etsitty tapoja viiveen minimoimiseen. 

Suusyövän diagnosoimiseen ja hoitoon liittyvät vaiheet on ehdotettu jaettavan 

seuraavasti: arviointiin kuluva aika (appraisal interval), avun hakeminen (help-seeking 

interval), diagnoosin tekeminen (diagnostic interval) ja hoidon esivalmisteluihin kuluva 

aika (pre-treatment interval). Viivettä voi syntyä näissä kaikissa vaiheissa, ja se voi olla 

joko potilaasta tai terveydenhuollon ammattilaisista johtuvaa (19). 
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Useissa tutkimuksissa on todettu suurimman viiveen tapahtuvan juuri potilaan hoitoon 

hakeutumisessa. Potilailla on kestänyt maasta ja tutkimuksesta riippuen alle kahdesta 

viikosta useisiin kuukausiin ensimmäisten oireiden havaitsemisesta siihen, että he ovat 

hakeutuneet hoitoon. (20-22) Syyt potilaasta johtuvan viiveen takana ovat 

monimutkaisia, eikä selvää konsensusta niistä ole pystytty saavuttamaan. Hoitoon 

hakeutumisen viivettä näyttää kuitenkin lisäävän aiempien tutkimusten mukaan 

esimerkiksi alempi sosioekonominen asema sekä alhainen koulutustaso, stressaava 

elämäntilanne ja puutteellinen tietämys suusyövän oireista (21,23). Joissakin 

tutkimuksissa viiveen on havaittu olevan keskimäärin lyhyempi, mikäli potilas on 

ennestään käynyt säännöllisesti hammaslääkärin vastaanotolla tutkimuksissa (4). 

Ensimmäisiä potilaan havaitsemia oireita, joiden takia hoitoon on hakeuduttu ovat olleet 

esimerkiksi haavaumat, kyhmyt ja kipu. Hoitoon on hakeuduttu kivun helpottamiseksi 

sekä selityksen ja neuvojen saamiseksi. (22,23) Potilaan kannalta viivettä hakeutua 

hoitoon oireiden huomaamisen jälkeen voi lisätä epätietoisuus oireiden vakavuudesta, 

hoitopaikan valinnan vaikeus, oireiden hoitaminen aluksi itse, mahdollisesti hoidon hinta 

sekä läheisten kannustuksen puuttuminen (23). Nuoriin kohdistuneessa tutkimuksessa 

todettiin, että vaikka suusyöpään sairastuneet nuoret lähes poikkeuksetta olivat tietoisia 

suusyövän olemassaolosta, ei kukaan heistä osannut ajatella syövän olevan mahdollinen 

selitys oireille omalla kohdalla. (24) Tietoisuuden ja valistuksen lisäämiselle on siis 

selvää tarvetta nähtävissä. 

 

Suomessa vuonna 1994 tehdyssä suusyövän hoitoviivettä koskevassa tutkimuksessa 

haastateltiin 25 potilasta, jotka olivat hoidossa Kirurgisessa sairaalassa suusyövän vuoksi 

vuosina 1988-1994. Tutkimuksessa potilaiden hoitoon hakeutuminen kesti 

vuorokaudesta vuoteen. Tämän jälkeen ennen potilaan lähettämistä lopulliseen 

hoitopaikkaan viivettä kertyi enimmillään 11 kuukautta. Tutkimuksessa potilaiden 

sukupuolijakauma sekä alempi koulutustausta vastasivat hyvin kansainvälistä 

tutkimustietoa aiheesta suusyövän ollessa yleisempää miehillä kuin naisilla ja alhaisen 

sosioekonomisen aseman lisätessä riskiä. Monilta löytyi taustalta myös tyypillisiä syövän 

riskitekijöitä, kuten runsasta alkoholinkäyttöä sekä tupakointia. Tutkimuksessa 

yleisimpiä oireita, joiden takia potilaat hakeutuivaat hoitoon, olivat haavaumat, 

proteesien istumattomuus sekä kipu. (4) 
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 Potilaista kahdeksan 25:stä oli hakeutunut hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle, ja 

loput joko yleislääkärille tai esimerkiksi proteetikolle. Suun limakalvoihin liittyvien 

vaivojen ei välttämättä nähty kuuluvan hammaslääkärille, vaan niiden vuoksi 

hakeuduttiin enemmin yleislääkärin vastaanotolle. Potilaista 44% oli käynyt 

säännöllisesti hammaslääkärin tarkastuksissa, ja tämä ryhmä hakeutui hoitoon 

keskimäärin kahden kuukauden sisällä oireiden huomaamisesta. Niillä, jotka eivät olleet 

käyneet säännöllisesti hammaslääkärin vastaanotolla viive oli keskimäärin hieman yli 

neljä kuukautta. Potilaista kahdeksan sai lähetteen eteenpäin, mutta vain yksi suoraan 

Kirurgiseen sairaalaan ja yksi yksityiselle suukirurgille. Suurimmassa osassa tapauksista 

diagnoosin saaminen vaati käyntejä useissa hoitopaikoissa. Tutkimuksessa havaittiin 

tarvetta parantaa niin potilaiden kuin hoitohenkilökunnankin tietoisuutta suusyövästä. (4) 

 

 

2.4 Suusyöpään liittyvän viiveen lyhentäminen 

Maailmalla on tutkittu paljon myös keinoja suusyövän viiveen lyhentämiseksi ja 

tietoisuuden parantamiseksi. Ennaltaehkäisyn on todettu olevan kaikkein tehokkain tapa 

suusyövän vähentämisessä (25). Terveenpiin elämäntapoihin kannustaminen ja 

muutoksessa tukeminen hammaslääkärin toimesta on tärkeä ja toimiva osa tätä 

ennaltaehkäisyä. Yleisessä tietoisuudessa suusyövän osalta on tästä huolimatta toistuvasti 

havaittu puutteita. (26) Säännöllisillä hammaslääkärin tutkimuksilla vaikuttaisi olevan 

yhteyttä lyhyempään viiveeseen hoitoon hakeutumisessa (4). Tärkeää onkin, että 

jokaiseen hammaslääkärin tekemään perustutkimukseen kuuluu myös kattava suun 

limakalvojen tarkastus. Tämä käytäntö ei kuitenkaan ole tuonut toivottua tulosta taudin 

ennusteen paranemiseksi. Haasteena on, etteivät tutkimukset tavoita kaikkia riskiryhmiin 

kuuluvia potilaita tai limakalvojen tutkimus jätetään syystä tai toisesta tekemättä.  Koko 

väestön seulonnat toisaalta on todettu kalliiksi ja melko tehottomaksi keinoksi suusyöpää 

vastaan. Riskiryhmille suunnattu säännöllinen seulonta voisi alustavasti tutkimusten 

mukaan olla tehokas tapa saada useampi suusyöpä diagnosoitua nykyistä 

varhaisemmassa ja vähäoireisemmassa vaiheessa. (25) 

 

Hoitohenkilökunnan kannalta tärkeää on panostaa jatkuvaan koulutukseen ja kehitykseen 

suusyövän tunnistamisessa, sekä myös suusyövän riskiä lisäävien limakalvomuutosten 
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tunnistuksen sekä seurannan osalta (26). Toimintatavat epäilyttävän muutoksen eteenpäin 

lähettämiseen tulee olla selvillä kussakin työskentelypaikassa. Tietoisuuden lisäämiseksi 

on tarjolla myös erilaisia internet-pohjaisia koulutusalustoja, joista saattaa olla hyötyä 

osaamisen kasvattamisessa ja ylläpitämisessä. Näissä on kuitenkin usein omien 

vahvuuksiensa lisäksi tiettyjä heikkouksia, joten ne sopivat lähinnä muun tiedon saannin 

tueksi. (27) Tärkeää on lisäksi kiinnittää riittävästi huomiota tarpeeksi kattavaan 

opetukseen suusyövän osalta hammaslääketieteellisessä koulutuksessa, jotta yleisimmät 

oireet tunnistettaisiin aikaisempaa useammin ja varhaisemmassa vaiheessa. Koulutusta 

tarvitaan myös, jotta harvinaisemmat syövän oireet ja muutokset tulisi havaittua ajoissa 

ja niihin suhtauduttaisiin riittävän vakavasti. (28) 

 

 

 

3 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suusyövän hoitoviiveeseen vaikuttavia syitä 

erityisesti potilaan näkökulmasta. Viivettä voi syntyä hoidon aikana monessa vaiheessa 

eri tekijöjen takia. Tässä tutkimuksessa eroteltiin potilaasta johtuva viive ja ammatillinen 

viive. Potilaasta johtuvalla hoitoonhakeutumisviiveellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 

aikaa, joka oli kulunut ennen kuin potilas oli hakeutunut terveydenhuollon ammattilaisen 

vastaanotolle huomattuaan ensimmäiset suusyöpään liittämänsä oireet. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvitää, mitä nämä ensimmäiset oireet olivat, kuinka kauan avun 

hakemisessa oli kestänyt sekä syitä, joiden takia hoitoon oli päätetty hakeutua. Lisäksi 

selvitettiin, oliko potilas hakeutunut hammaslääkärin, lääkärin vai jonkun muun 

terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle ja miksi hän oli valinnut juuri tämän 

vaihtoehdon. Ammatillinen viive taas johtuu terveydenhuoltojärjestelmästä tai 

hoitohenkilökunnasta ja voi olla esimerkiksi viivettä diagnoosin saamisessa tai oikeaan 

hoitopaikkaan ohjaamisessa. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena olikin myös tarkastella, 

olivatko potilaat saaneet asianmukaisen jatkohoitolähetteen ensimmäisestä 

hoitopaikastaan ja kuinka kauan diagnoosin saamisesta oli kestänyt itse hoidon 

aloitukseen. 
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Suusyövät havaitaan ja hoito päästään aloittamaan yleensä vasta hyvin myöhäisessä 

vaiheessa, jolloin syöpä on jo ehtinyt kehittyä pitkälle ja lähettää etäpesäkkeitä muualle 

elimistöön. Hoitoviiveen vähentäminen ja hoidon aloittaminen varhaisessa vaiheessa 

parantaa syövän ennustetta sekä potilaan elämänlaatua huomattavasti, sillä tarvittava 

leikkaus ja muut toimenpiteet ovat pienempiä ja toipuminen nopeampaa. Potilaan 

taustatiedoista pyrittiin selvittämään erityisesti tupakkatuotteiden ja alkoholin kulutusta, 

sillä ne ovat yhdessä huonon suuhygienian kanssa suusyövän tärkeimmät riskitekijät (8). 

Lisäksi tutkittiin, oliko potilaan kanssa keskusteltu hammaslääkärin tai lääkärin 

vastaanotolla tupakan ja alkoholin riskeistä sekä suusyövästä ennen sairastumista ja 

olivatko he tietoisia taudista ennestään. Tutkimuksessa kartoitettiin myös potilaiden 

hammaslääkäri- ja lääkärikäyntien taustoja sekä näiden käyntien syitä ammatillisen 

viiveen poissulkemiseksi. 

 

 

 

 

4 Aineisto ja menetelmät 

 

Tutkimuksen tärkein aineisto kerättiin potilashaastattelujen avulla. Haastattelut 

toteutettiin vuoden 2018 aikana HUS:n Suu- ja leukasairauksien vuodeosastolla. 

Haastattelimme yhteensä 15 suusyövän primaarileikkaukseen tulevaa potilasta. Lisäksi 

muutama potilas jouduttiin jättämään haastattelujen ulkopuolelle huonon yleiskunnon tai 

muistiongelmien vuoksi. Haastattelut tehtiin pääsääntöisesti leikkausta edeltävänä 

päivänä potilaan tullessa osastolle. Haastattelut toteutettiin tulostettavan 

tutkimuslomakkeen avulla (Liite 1), joka käytiin läpi yhdessä potilaan kanssa. 

Tutkimuslomake sisälsi sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Tutkimusaineisto 

perustuu pääasiassa haastatteluissa kerättyihin potilaiden vastauksiin. Tietoja 

täydennettiin lisäksi sairaalan sairauskertomuksista. Leikkausta edeltäneitä tapahtumia 

tai potilaiden kertomia viiveitä ei tarkastettu muilta vastaanotoilta, vaan ne perustuvat 

potilaiden omiin kertomuksiin hoidon etenemisestä.  
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Lisäksi tutkimusaineistona käytetään kirjallisuutta sekä aiheesta aikaisemmin tehtyjä 

tutkimuksia. Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen tutkimus, ja haastatteluissa kerättyä 

aineistoa analysoitiin Excel–taulukkolaskentaohjelmaa apuna käyttäen. 

Potilashaastattelujen vuoksi tutkimukseen haettiin asianmukaiset luvat eettiseltä 

toimikunnalta sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä. Sekä tutkimuslomake 

että haastattelu toteutettiin ja käsiteltiin anonyymeinä tietosuojan toteutumisen 

varmistamiseksi. Potilaille jaettiin tietoa tutkimuksesta ja potilaan oikeuksista ennen 

suostumuksen allekirjoittamista. Potilailla oli oikeus keskeyttää tai perua 

osallistumisensa missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. 

 

 

 

5 Tulokset 

 

 

5.1 Perustiedot ja elämäntavat 

Tutkimukseen haastattelluista 15:stä potilaasta naisia oli kahdeksan ja miehiä seitsemän. 

Yleisesti suusyövän riski on kahdesta kolme kertaa suurempi miehillä kuin naisilla (1), 

joten tässä otannassa naisten osuus oli hieman suurempi kuin oli odotettu. Nuorin 

tutkimukseen osallistunut oli 34-vuotias ja vanhin 89-vuotias, keski-iän ollessa 68,2 

vuotta. Yli 65-vuotiaita oli haastatelluista selvä enemmistö, kaksi kolmasosaa. 

Haastatteluhetkellä 11 potilasta oli parisuhteessa ja eli joko avio- tai avoliitossa, neljän 

haastatellun asuessa yksin. Vain kolmasosa haastatelluista oli edelleen haastatteluhetkellä 

mukana työelämässä ja loput eläkkeellä. Tämä sopien haastateltujen ikäjakaumaan. 

Koulutusaste jakautui tasaisesti peruskoulun, toisen asteen kuulutuksen ja korkeakoulun 

käyneiden kesken. Kansakoulu katsottiin kuuluvan peruskoulu tasoiseen koulutukseen ja 

oppikoulu laskettiin toisen asteen koulutukseksi. Ylemmän korkeakoulututkinnon 

kaikista haastatelluista oli suorittanut kuitenkin vain yksi henkilö. Haastateltujen 

perustietoja on esitetty tarkemmin taulukossa 1. 
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n % 

Sukupuoli   

Mies 7 46,7 % 

Nainen 8 53,3 % 

 

Ikä 

  

alle 65 vuotta 5 33,3 % 

65 vuotta tai yli 

 

10 66,7 % 

Koulutus   

Peruskoulu 5 33,3 % 

Toisen asteen koulutus 5 33,3 % 

Korkeakoulu 

 
 

5 33,3 % 

Perhesuhteet 
  

Parisuhteessa 11 73,3 % 

Yksin asuvat 

 
 

4 26,7 % 

Tupakointi 
  

Lopettanut 8 53,3 % 

Ei ole koskaan polttanut 5 33,3 % 

Kyllä 

 
 

2 13,3 % 

Alkoholi 
  

Lopettanut 5 33,3 % 

Kyllä 6 40,0 % 

Kyllä, riskikäyttö 4 26,7 % 

 

 

Taulukko 1. Potilaiden perustiedot ja elämäntavat 

 

Taulukossa 1 näkyy myös suusyövän tärkeimpiin riskitekijöihin kuuluvien alkoholin ja 

tupakan käyttötottumuksia. Potilaista hieman yli puolet oli polttanut tupakkaa tai muita 

tupakkatuotteita aikaisemmin, mutta lopettanut tupakoinnin ennen haastatteluhetkeä. 
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Yhden lopettamisesta oli aikaa alle vuosi, mutta muut olivat lopettaneet yli yhdeksän 

vuotta sitten. Askivuosia oli kuitenkin ennen lopettamista ehtinyt yleensä kertyä reilusti, 

suurimmillaan 60 askivuotta. Vain yksi haastatelluista poltti tupakkaa edelleen 

haastatteluhetkellä. Loput viisi haastateltua eivät olleet koskaan tupakoineet. 

Tupakoinnin lopettaneiden huomattavan suuri, ja erityisesti tupakkaa edelleen polttavien 

pieni osuus erosi ennakko-odotuksista. Alkoholin käyttö oli potilaiden keskuudessa 

melko vaihtelevaa. Päivittäin alkoholia ilmoitti juovansa vain yksi haastatelluista. Neljä 

vastaajaa oli lopettanut alkoholin käytön kokonaan. Haastateltujen vastauksista lasketut 

viikkoannokset vaihtelivat hyvin vähäisistä määristä ja satunnaisesta käytöstä selvästi 

riskirajat ylittävään juomiseen. 27 % prosentilla alkoholin käyttö ylitti vähintään 

kohtalaisen riskikäytön rajan. Riskirajoina on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen esittämiä viikkoannoksia, jotka ovat naisilla yli 7 viikkoannosta ja miehillä yli 

14 viikkoannosta (17). 

 

5.2 Suuhygienia ja hammaslääkärikäynnit 

Suuhygienialla, parodontiitilla ja näiden mittarina käytetyllä hampaiden puuttumisella on 

osoitettu olevan korrelaatio suusyöpäriskin kanssa (10). Taulukossa 2 on esitetty tässä 

tutkimuksessa selvitettyjä potilaiden suun terveyteen ja hampaiden hoitoon liittyviä 

tekijöitä. Tutkimuksessa kolmasosalta puuttui omia hampaita yli 20 kappaletta, ja heistä 

suurimmalla osalla oli jonkinlaiset irtoproteesit käytössä. Omien hampaiden 

lukumäärässä on tutkimuksessa luotettu potilaan kertomaan arvioon, tietoja ei tarkastettu 

potilastiedoista eikä haastatellun yhteydessä tehty suun tutkimusta. Kolmasosa kertoi 

haastattelussa käyvänsä säännöllisesti hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla 

tarkastuksessa, ja kahdella kolmasosalla haastatelluista olikin aikaa edellisestä 

hammaslääkärin tekemästä suun perustutkimuksesta enintään kaksi vuotta. Mukana oli 

kuitenkin myös useampia potilaita, joilla edellisestä tutkimuksesta oli kulunut reilusti 

suositeltua tutkimusväliä pidempi aika. Hoitopaikaksi oli valittu melko tasaisesti sekä 

julkista hammashoitoa terveyskeskuksessa sekä yksityisen sektorin tarjoamaa 

hammashoitoa. Muutama oli käynyt hoidossa sekä julkisella että yksityisellä puolella.  

 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös potilaiden tietoisuutta suusyövästä. Vain 

kahdessa tapauksessa viidestätoista potilaan kanssa oli keskustellut suusyövästä ja sen 

riskitekijöistä aikaisemmin ennen sairastumista. Tämä tulos on merkittävä, sillä hyvin 
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suurella osalla oli taustalla useita hyvin tunnettuja suusyövän riskitekijöitä korkeasta iästä 

alkoholiin ja runsaaseenkin tupakointitaustaan. Myöskään yleislääkärin vastaanotolla ei 

suurimmalle osalle ollut tehty koskaan suun tarkastusta suun terveyden ja yleisterveyden 

selvästi osoitetusta yhteydestä sekä riskitekijöistä huolimatta. 

 
 

n  % 

Puuttuvien omien hampaiden lukumäärä 
 

  

≥ 20 6 40,0 % 

< 20 
 

9 60,0 % 

Säännölliset käynnit hammaslääkärillä/suuhygienistillä 
  

Ei 5 33,3 % 

Kyllä 
 

10 66,7 % 

Yksityinen/terveyskeskus hammaslääkäri   

Terveyskeskus 7 46,7 % 

Yksityinen  6 40,0 % 

Molemmat 

 

2 13,3 % 

Aika edellisestä suun perustutkimuksesta 
  

0-2 vuotta 9 60,0 % 

3-9 vuotta 4 26,7 % 

> 9 vuotta 

 
 

2 13,3 % 
 

Hammaslääkäri keskustellut suusyövän riskitekijöistä 

ennen sairastumista  

  

Ei 13 86,7 % 

Kyllä 

 

2 13,3 % 

Yleislääkärin tekemä suun tarkastus   

Ei 12 80,0 % 

Kyllä, silloin tällöin 3 20,0 % 

   

 

Taulukko 2. Suun terveys ja hammaslääkärikäynnit 
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5.3 Hoitoon hakeutuminen ja hoitoon pääsy 

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi potilaiden ensimmäisiä itse suusyöpään liittämiään 

oireita, aikaa joka oli niiden havaitsemisesta kestänyt ensimmäiseen hoitopaikkaan 

hakeutumiseen sekä syövän sijaintia. Nämä on esitetty taulukossa 3. Käytännössä kaikilla 

haastatelluilla ensimmäinen oire, joka syöpään haastatteluhetkellä liitettiin, oli kipu, 

haavauma tai tunnusteltavissa oleva patti. Haavaumaksi laskettiin kaikki vauriot 

limakalvolla ja kipu sisältää erilaiset tuntemukset kirvelystä särkyyn. Kaksi potilasta 

ajatteli oireiden johtuvan huonosti istuvista proteeseista ja hakeutui niiden takia hoitoon. 

Yksi haastateltu ajatteli muutoksen olleen afta ja oli hoitanut sitä aluksi sen mukaisesti.  

 

 

 

Taulukko 3. Syövän oireet ja sijainti.   

 

Taulukossa 3 esitetty hoitoonhakeutumisviive tarkoittaa tässä tutkimuksessa aikaa, joka 

oli kulunut potilaan havaitsemista ensimmäisistä oireista ensimmäiseen 

Potilas Ensimmäinen syöpään liitetty oire Hoitoonhakeutumisviive Sijainti 

1 Kipu Viikko Alaleuka 

2 Patti Alle viikko Alaleuka 

3 Kipu 8 viikkoa Kieli 

4 Kipu Viikko Kieli 

5 Kipu Alle viikko Kieli 

6 Ei osaa sanoa - Kieli 

7 Haavauma 4 viikkoa Kieli 

8 Haavauma, kipu 6 viikkoa Alaleuka 

9 Kipu 8 viikkoa Poski/huuli 

10 Patti  2 viikkoa Alaleuka 

11 Haavauma 3 viikkoa Alaleuka 

12 Haavaumat Alle viikko Kieli 

13 Patti  Alle viikko Sylkirauhanen 

14 Haava 4 viikkoa Poski/huuli 

15 Kipu 4 viikkoa Alaleuka 
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vastaanottokäyntiin. Tämä aika vaihteli alle viikosta noin kahteen kuukauteen. 

Keskimääräinen viive oli 2,7 viikkoa. Viive hoitoon hakeutumisessa oli tyypillisesti 

pidempi, mikäli potilas oli ajatellut oireiden johtuvan jostakin selittävästä syystä kuten 

huonosti istuvasta proteesista, kieleen hankaavasta hampaasta tai aftasta. Vain yhdessä 

tapauksessa hammaslääkäri huomasi oireettoman muutoksen suun perustutkimuksen 

yhteydessä. Muutamalla potilaalla oli hoitokäynti jo muusta syystä varattuna ja viive 

syntyi tämän käynnin odottamisesta. Lopuissa tapauksista hoitoon hakeuduttiin, kun 

oireet pahenivat tai kun alueelle ilmaantui tunnusteltavissa oleva patti.  Kolme 

haastateltua oli varannut ajan oireiden ilmaannuttua yleislääkärille, yksi 

työterveyslääkärille ja yksi hammasteknikolle. Loput olivat hakeutuneet hammaslääkärin 

vastaanotolle. 

 

Kahdeksassa tapauksessa, eli hieman yli puolen kohdalla, potilas oli saanut heti 

ensimmäisestä hoitopaikastaan lähetteen SiLeen suu- ja leukakirurgin vastaanotolle. 

Muilla eri vastaanottokäyntejä tarvittiin kahdesta kuuteen ennen lähetteen saamista 

lopulliseen hoitopaikkaan. Mikäli potilas oli hakeutunut oireiden vuoksi yleislääkärille, 

oli hän vain yhdessä tapauksessa neljästä saanut lähetteen suoraan suu- ja leukakirurgin 

vastaanotolle. Potilaiden oireita oli hoidettu ensin esimerkiksi proteesia korjaamalla. 

Yhdessä tapauksessa yleislääkäri oli ensin määrännyt kipeytyneeseen kieleen hoidoksi 

antibiootit.  

 

Tuumorien sijainnit (taulukko 3) mukailivat suusyövän tyypillisimpiä paikkoja lähes 

kaikkien sijaitessa joko kielessä tai alaleuan limakalvoilla muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta. Kuuden potilaan, eli hieman yli kolmasosan, kohdalla syöpä oli edennyt 

diagnoosin saamiseen mennessä pitkälle ja ehtinyt levitä laajalle (T3-T4) ja kolmessa 

tapauksessa ehtinyt lähettää diagnosoitavissa olevia etäpesäkkeitä kaulan 

imusolmukkeisiin. Tuumorin leikkauksen yhteydessä 11:lle potilaista oli tehty 

kauladissektio ja yhdeksän oli saanut tämän lisäksi sädehoitoa. Hoitoon ja diagnoosiin 

liittyvät tiedot tarkastettiin hoitokertomuksista leikkausten jälkeen.  
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6 Pohdinta 

 

6.1 Tutkimuksen arvo ja luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa erityisesti otannan pieni koko, jonka vuoksi 

tuloksia ei voida yleistää koskemaan suurempaa väestöä. Huomionarvoisen virhelähteen 

tutkimuksessa aiheuttaa haastattelujen retrospektiivinen toteutus, jossa sekä 

hoitoonhakeutumisviiveen että ensimmäisten oireiden kohdalla on luotettu potilaan 

muistiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että potilaista tavallisesti puolet 

pystyvät arvioimaan kuluneet aikamääreet oikein ja loput joko yli- tai aliarvioivat 

kuluneen ajan vähintään kahdella viikolla (22). Tutkimuksessa on tarkkojen 

aikamääreiden sijaan pyritty löytämään viivettä selittäviä tekijöitä erityisesti potilaan 

näkökulmasta ja puutteistaan huolimatta tutkimus tarjoaakin suuntaa antavia tietoja tästä 

kansanterveydellisesti tärkeästä aiheesta.  

 

 

7 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli tutkia suusyöpäpotilaiden 

hoitoonhakeutumisviivettä, mutta lopulta tulosten tärkeimmäksi löydöksi nousi 

keskustelun ja valistuksen puute suusyövästä sekä sen riskitekijöistä. Viidestätoista 

potilaasta vain kahden kanssa oli keskusteltu suusyövästä ennen sairastumista, vaikka 

lähes kaikilla oli yksi tai useampia syövän riskitekijöitä taustalla. Kirjallisuudessa on 

runsaasti näyttöä siitä, että suuri osa, länsimaissa jopa 75 %, suusyövistä olisi 

ehkäistävissä elintapoja muuttamalla ja riskitekijöitä, kuten tupakointia ja alkoholin 

käyttöä, vähentämällä sekä ruokailutottumuksia muuttamalla (1,2,29). Näillä elintavoilla 

on suusyövän lisäksi runsaasti myös muita niin suun terveyteen kuin yleisterveyteenkin 

liittyviä haittavaikutuksia. Onkin jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen vastuu ja 

velvollisuus puuttua näihin ja antaa haittavaikutuksista riittävästi informaatiota potilaille 

sekä auttaa ja kannustaa terveempiin elämäntapoihin siirtymisessä. Jo lyhyen, vain 

viisikin minuuttia kestävän, terveydenhuollon ammattilaisen tekemän mini-intervention 

on todettu olevan erittäin toimiva ja kustannustehokas tapa alkoholin käytön sekä 

tupakoinnin vähentämisessä ja potilaiden tukemissa (8,16). Tässä tutkimuksessa nousi 
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selvästi esille tämän keskusteluyhteyden ja olemassa olevien työkalujen vähäinen 

hyödyntäminen. Hammaslääkärien käyttöön on esimerkiksi kehitetty alkoholista ja 

tupakasta kertovia neuvontakortteja, joiden pohjalta olisi helppo käydä mini-intervention 

keskeisimmät asiat läpi yhdessä potilaan kanssa (8). Tämän nopean työkalun entistä 

paremmalla käyttöönotolla olisi myös paljon potentiaalisia kansanterveydellisiä 

vaikutuksia. Tutkimuksissa on lisäksi todettu, että vaikka nuoremmilla suusyöpäpotilailla 

olisikin ollut tietoa taudista etukäteen, he harvoin osasivat siitä huolimatta ajatella 

kyseistä tautia omalle kohdalleen (24). Keskustelu ja tietoisuus olisikin tärkeää saada 

ulotettua myös varsinaisten riskiryhmien ulkopuolelle, jotta hälytysmerkkeihin ja 

muutoksiin osattaisiin reagoida mahdollisimman nopeasti.  

 

Tutkimuksen alkuperäisen tutkimuskysymyksen mukainen hoitoonhakeutumisviive 

vaihteli haastatelluilla potilailla suurestikin muutamasta vuorokaudesta jopa kahteen 

kuukauteen, keskimääräisen viiveen ollessa hieman vajaa kolme viikkoa. Viive oli 

suurinta potilailla, jotka ajattelivat vaivan johtuvan jostakin muusta syystä, kuten 

huonosti istuvasta proteesista tai kieleen hankaavasta hampaasta. Merkittävää oli, että 

käytännössä kaikilla haastatelluilla ensimmäinen tunnistettu oire oli kipu, haavauma tai 

patti, jotka ovat kaikki suusyövän melko myöhäisiä oireita. Vain yksi syöpä oli löydetty 

tutkimuksen yhteydessä vielä oireettomassa vaiheessa. Hammaslääkärin ajoissa käymä 

ennaltaehkäisevä keskustelu suusyövästä, sen riskitekijöistä sekä oireista voisi auttaa 

ennaltaehkäisyn lisäksi potilaita tunnistamaan hälytysmerkkeinä toimivat oireet, kuten 

parissa viikossa parantumattomat suun haavaumat, ja hakeutumaan hoitoon nopeammin. 

Haastatelluista kaksi kolmasosaa kertoi myös käyvänsä suun perustutkimuksessa 

säännöllisesti ja edellisestä tutkimuksesta olevan aikaa enintään kaksi vuotta. Suusyövän 

havaitseminen oireettomassa tai oireiltaan vaihtelevammassa alkuvaiheessa vaatii 

hammaslääkäriltä huolellista limakalvojen tutkimusta sekä riittävää osaamista 

ensimmäisten muutosten tunnistamiseksi. Haasteena tässä on toki se, että säännölliset 

suun perustutkimukset eivät välttämättä tavoita suurimmassa riskiryhmässä olevia 

potilaita. Riskiryhmille suunnattua seulontaa, jonka tavoitteena on saada yhä useampi 

suusyöpä diagnosoitua jo oireettomassa vaiheessa, on kirjallisuudessa ehdotettu 

tehokkaammaksi ratkaisuksi tähän huonosta tavoitettavuudesta johtuvaan ongelmaan 

(25). 
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Vain hieman yli puolet tässä tutkimuksessa haastatelluista potilaista oli saanut lähetteen 

ensimmäiseltä vastaanotolta suoraan oikeaan hoitopaikkaan. Loput olivat joutuneet 

käymään useammalla, enimmillään jopa kuudella, eri vastaanotolla ennen lähetteen 

saamista suu- ja leukakirurgille. Kolme neljästä yleislääkärille hakeutuneesta potilaasta 

oli saanut lähetteen ensin hammaslääkärille ja vain yksi suoraan suu- ja leukakirurgille. 

Lisäksi yhdessä tapauksessa yleislääkäri oli aloittanut hoidon kipeytyneeseen ja 

aristavaan kieleen sekä nielemisvaikeuksiin antibiooteilla. Näiden tulosten perusteella 

parannettavaa siis löytyy myös terveydenhuollon ammattilaisten toiminnasta ja 

tietoisuudesta erityisesti varhaisdiagnostiikan osalta. Jotta kaikki suusyövät saataisiin 

hoidon piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, olisikin tärkeää, että kaikkien 

potilaita tutkivien ammattilaisten tietoisuus suusyövän varhaisistakin oireista olisi 

riittävän korkealla tasolla. Lisäksi epäilyttävien muutosten löytyessä käytännöt eteenpäin 

oikeaan hoitopaikkaan lähettämisestä tulisi olla kaikille selvillä, jotta ylimääräisistä 

hoitokäynneistä ei syntyisi viivettä potilaiden diagnoosin saamiseen ja hoidon 

aloitukseen. Jatkuvalla koulutuksella valmistumisen jälkeen on todettu olevan 

positiivinen vaikutus niin ennaltaehkäisevien toimintatapojen kuin suusyövän 

tunnistamiseen ja biopsian ottoonkin liittyvien taitojen omaksumiseen ja käyttöönottoon 

(26). Tähän tulisikin kiinnittää huomiota myös Suomessa, jotta jatkuvaa kehitystä 

saataisiin aikaan. 

 

Suomessa vuonna 1994 tehtyyn suusyövän hoitoviivettä selvittäneeseen tutkimukseen 

verrattuna, tässä tutkimuksessa todetut viiveet hoitoon hakeutumisessa olivat selvästi 

maltillisempia. Aikaisemmassa tutkimuksessa ensimmäisen oireen havaitsemisesta 

ensimmäiseen hoitopaikkaan hakeutuminen oli kestänyt usealla potilaalla jopa vuoden 

verran. Tässä tutkimuksessa näin suuria viiveitä ei havaittu, vaan pisimmilläänkin 

ensimmäiselle vastaanotolle oli hakeuduttu kahden kuukauden kuluessa. Vuoden 1994 

tutkimukseen verrattuna tässä tutkimuksessa myös aikaisempaa suurempi osa hakeutui 

hammaslääkärin vastaanotolle myös limakalvoja koskevissa oireissa, kun taas aiemmin 

hammaslääkärille hakeuduttiin vain, mikäli oireiden ajateltiin olevan hammasperäisiä. 

Suoraan ensimmäisestä hoitopaikasta lähetteen kirurgille sai aikaisemmassa 

tutkimuksessa vain viidesosa potilaista, kun taas nyt haastatelluista hieman yli puolet oli 

saanut lähetteen heti ensimmäisestä hoitopaikastaan. Vaikka tutkimukset eivät olekaan 

täysin vertailukelpoisia potilasaineistoltaan ja kysymysten asettelultaan, voidaan tästä 
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kuitenkin havaita viitteitä positiivisesta muutoksesta niin nopeamman hoitoon 

hakeutumisen kuin toimivampien eteenpäin lähettämisen käytäntöjenkin osalta. Asenteet 

myös hammaslääkärin toimenkuvaa kohtaan vaikuttavat muuttuneen ja limakalvoperäiset 

vaivat nähdään aiempaa useammin kuuluvan hammaslääkärin osaamisalueeseen.  

 

 

7.1 Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa todettiin vain pienen osan hammaslääkäriestä tai lääkäreistä 

keskustelleen potilaiden kanssa suusyövästä ja sen riskitekijöistä ennen potilaan 

sairastumista kyseiseen tautiin. Suuri osa suusyövistä olisi ennaltaehkäistävissä 

elintapoja muuttamalla ja terveydenhuollon ammattilaisen tekemän mini-intervention on 

useissa tutkimuksissa todettu olevan kustannustehokas ja toimiva tapa erityisesti 

alkoholin ja tupakoinnin käytön vähentämisessä ja lopettamisessa. Tällä olisi suuri 

merkitys paitsi suusyövän osalta, myös laajemmin kansanterveyden kannalta. Lisäksi 

vain harvat potilaat hakeutuivat hoitoon heti ensimmäiset taudin oireet havaittuaan ja 

useassa tapauksessa potilaat joutuivat käymään usealla eri vastaanotolla ennen 

diagnoosin saamista. Tietoisuudessa ja toimintatavoissa riittää siis edelleen parannettavaa 

niin potilaiden kuin terveydenhuollon ammattilaistenkin osalta. Tutkimuksen pienen 

otannan vuoksi tulokset ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia ja lisää tutkimuksia aiheesta 

tarvitaankin laajemmalla aineistolla.  
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Liitteet 

 

Liite 1. Aineiston keräämiseen käytetty haastattelulomake 

 

Tutkimuslomake 

 

Yleiset tiedot 

 

Ikä  

30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60

 60–65 

 

65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 95-100 

 

Sukupuoli 

Nainen Mies  

 

Perhesuhteet  

Avioliitossa Avoliitossa Parisuhteessa  Eronnut  

 

Leski Naimaton Joku muu, mikä? 

 

Kotikunta  

 

Työtilanne 

Vakituisessa työsuhteessa  

Määräaikaisessa työsuhteessa  

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa   

Työtön  

Eläkkeellä  

 Osa-aikaeläkkeellä 

Yrittäjä 

Joku muu, mikä? 



2 

 

 

 

Koulutus  

 

Työpaikka  

 

 

Elämäntavat  

 

Poltatteko tupakkaa?  

Kyllä, säännöllisesti Kyllä, silloin tällöin   

Olen lopettanut tupakoinnin  En ole koskaan polttanut tupakkaa  

 

Jos poltatte/olette polttanut tupakkaa, kuinka monta savuketta keskimäärin 

poltatte/poltitte päivän aikana?  

0-5 savuketta 5-10 savuketta 10–15 savuketta 15–20 savuketta 20 savuketta tai enemmän  

 

Jos olette lopettanut tupakoinnin, kauanko tupakoinnin lopettamisesta on kulunut aikaa?  

Alle vuosi 1-3 vuotta  3-6 vuotta  6-9 vuotta  yli 9 vuotta 

 

Jos olette lopettanut tupakoinnin, kauanko ehditte tupakoida ennen lopettamista? 

 

Jos tupakoitte edelleen, kauanko olette tupakoineet? 

 

Käytättekö muita tupakkatuotteita?  

Kyllä, säännöllisesti  

Kyllä, silloin tällöin  

Olen lopettanut muiden tupakkatuotteiden käytön 

En ole koskaan käyttänyt muita tupakkatuotteita 

 

Jos käytätte/olette käyttänyt muita tupakkatuotteita, mitä olette käyttäneet? 

 

Juotteko alkoholia? 
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Kyllä Olen lopettanut alkoholin käytön  En ole koskaan käyttänyt 

alkoholia  

 

Jos juotte/joitte alkoholia, kuinka usein?  

Päivittäin  Muutaman kerran viikossa Kerran viikossa  

Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kuukauden 

välein  

Harvemmin 

                                                                             

Jos juotte/joitte alkoholia, kuinka monta annosta keskimäärin käytätte kerralla?  

1-2 3-4 4-6 6-8 8-10 

  

10-12 12 tai enemmän   

 

Jos olette lopettanut alkoholin käytön, kuinka kauan lopettamisesta on?  

  

Jos olette lopettanut alkoholin käytön, kuinka kauan ehditte käyttää alkoholia ennen 

lopettamista?  

 

Yleinen terveys  

 

Oletteko sairastanut aiemmin syöpää?  

Kyllä Ei  

Jos olette sairastanut, mikä syöpä on ollut kyseessä?  

 

Jos olette sairastanut, kauanko sairastumisesta on?  

 

Onko teillä muita pitkäaikaissairauksia?    

Kyllä Ei  

 

Jos kyllä, mitä muita?  

 

Onko teillä käytössänne säännöllistä lääkitystä?  
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Jos kyllä, mitkä lääkitykset ja kauanko olette käyttäneet niitä?  

 

Suun terveys 

 

Kuinka monta omaa hammasta teillä on suussanne? 

 

Onko teillä irroitettavat hammasproteesit käytössä? 

 

Kuinka usein pesette hampaanne? 

 

Käynnit terveydenhuollon palveluissa  

   

Suun terveydenhuolto  

 

Oletteko käynyt säännöllisesti hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla 

Kyllä, hammaslääkärin vastaanotolla Kyllä, suuhygienistin vastaanotolla  

Kyllä, molemmilla  En ole käynyt säännöllisesti hammastarkastuksissa 

 

Jos olette käynyt säännöllisesti hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla, kuinka 

usein olette käyneet?  

Kerran puolessa vuodessa Kerran vuodessa  Kerran kahdessa vuodessa

  

Kerran kolmessa vuodessa Harvemmin   

 

Jos ette ole käynyt säännöllisesti hammastarkastuksissa, koska olette käynyt viimeksi?  

0-1 vuotta sitten  1-2 vuotta sitten  3-5 vuotta sitten  

5-7 vuotta sitten  7-9 vuotta sitten  Yli 9 vuotta sitten  

 

Jos ette ole käynyt säännöllisesti hammastarkastuksissa, kuinka pitkä väli kahden 

viimeisimmän käyntinne välillä on?  

Alle vuosi  1-2 vuotta  3-5 vuotta   

5-7 vuotta   7-9 vuotta   yli 9 vuotta 
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Oletteko käynyt suun terveydenhuollon palveluissa akuuteissa tapauksissa? 

Kyllä, hampaiston alueen äkillisen säryn vuoksi Kyllä, suun ja/tai leukojen alueen traumojen 

vuoksi  

Kyllä, tulehduksen tai verenvuodon vuoksi Kyllä, jokin muu syy?  

En ole käynyt päivystyskäynneillä suun terveydenhuollon palveluissa 

 

Oletteko käynyt hammaslääkärissä yksityisellä puolella vai terveyskeskuksessa? 

Yksityisellä puolella Terveyskeskuksessa Molemmilla 

 

Onko teillä ollut yleensä sama hammaslääkäri?  

Kyllä  Ei  

Tuliko suusyöpä ikinä puheeksi suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa ennen 

sairastumista?  

Kyllä  Ei  En muista  

 

Onko teillä ollut hammaslääkäripelkoa?  

Kyllä  Ei On ollut aiemmin, mutta ei enää  

 

Käynnit muun terveydenhuollon piirissä  

 

Oletteko käynyt säännöllisesti lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla?  

Kyllä En 

Jos olette käynyt säännöllisesti lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla, missä olette 

käyneet?  

Julkisen terveydenhuollon puolella Yksityisellä lääkäriasemalla  

Työterveyshuollossa  Jossain muualla, missä?  

 

Kuinka usein olette käynyt keskimäärin lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla?  

Kerran viikossa  Kerran kuukaudessa  

Kerran puolessa vuodessa Kerran vuodessa  Harvemmin  

 

Minkälaisia nämä käynnit ovat olleet?  

       

Tarkistettiinko teiltä lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla alkoholin ja tupakan käyttöä?  
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Kyllä, joka käynnillä  Kyllä, silloin tällöin Ei tarkistettu  

 

Tehtiinkö teille suun terveystarkastusta lääkärin vastaanotolla?  

Kyllä, joka käynnillä Kyllä, silloin tällöin Ei tehty  

 

Suusyövän oireet, tutkiminen ja diagnoosi 

 

Mikä oli ensimmäinen oire, jonka pystytte liittämään suusyöpään?  

 

Hakeuduitteko hoitoon heti ensimmäisen oireen ilmentyessä? 

Kyllä En  

Jos ette hakeutunut hoitoon heti huomattuanne ensimmäisen oireen, mikä sai teidät 

hakeutumaan vastaanotolle?  

 

 

Kauanko aikaa kului ensimmäisen oireen huomaamisen ja hoitoon hakeutumisen välillä? 

 

 

Hakeuduitteko hammaslääkärin vai lääkärin vastaanotolle oireiden vuoksi ja miksi? 

Hammaslääkäri  Lääkäri  Joku muu, kuka? 

Syy: 

 

Tuliko suusyöpäepäily ilmi johonkin muuhun asiaan liittyvällä vastaanottokäynnillä?  

 

 

Jos suusyöpäepäily tuli ilmi jollain muulla vastaanottokäynnillä, otitteko oireen itse puheeksi 

vai huomasiko terveydenhuollon henkilö sen?  

Otin itse puheeksi  

Terveydenhuollon henkilö huomasi jotain poikkeavaa  

En muista 

 

Kauanko aikaa meni suusyöpäepäilystä diagnoosin saamiseen?  
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Kauanko aikaa meni diagnoosin saamisesta hoidon aloitukseen?  

 

 

Keiden terveydenhuollon henkilöiden vastaanotolla olette käyneet hoidon aikana?  

 

 

Saitteko lähetteen heti ensimmäisestä hoitopaikasta?  

 

 

Jos saitte lähetteen, minne se oli kohdistettu?  

 
 


