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1 Johdanto  

  

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Suomessa toimivien hammaslääkärien tietämystä 

suun alueen limakalvomuutoksista ja kasvotraumoista. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka 

hyvin hammaslääkärit nämä muutokset tunnistavat ja vertailla ammattikuntien osaamista 

toisiinsa. Tuloksista saatua tietoa voidaan hyödyntää koulutuksessa ja tuloksien avulla 

voidaan lisätä informaatiota niistä aiheista, jotka vaikuttavat olevan heikosti tiedossa. 

Lisäksi tutkimuksen julkaiseminen voi lisätä hammaslääkäreiden tietotaitoa ja 

kiinnostusta kyseisistä aiheista ja kiinnittää lukijan huomion omiin puutteisiin. Kyselyyn 

osallistuneista 21 oli klinikkavaiheessa opiskelevia, 61 yleishammaslääkäreitä ja 25 

erikoishammaslääkäreitä. Vastaajista 42 oli miehiä ja 65 naisia. Osallistuvien ikä 

eroteltiin 10 vuoden välein alkaen ikävuodesta 20 sekä yli 60-vuotiaisiin: 24 kpl 20-29v., 

21 kpl 30-39v., 17 kpl 40-49v., 28 kpl 50-59v., 17 kpl 60v-. 

 

Oletuksena oli, että hammaslääkärit ovat erikoistumisalueensa vuoksi hyvin tietoisia suun 

alueen limakalvomuutoksista ja kasvotraumoista. Toisaalta kasvotraumapotilaat ovat 

melko harvinaisia tavallisen hammaslääkärin vastaanotolla, ja kokemuksen puuteen takia 

tämä osa-alue saattaa jäädä heikoksi. Tutkimuksessa pyrittiin saamaan myös tietoa 

ammattikunnan sisäisistä eroista. Kysely koostui perustiedoista, joita olivat ikä, sukupuoli 

ja koulutustaso, sekä kuudesta limakalvomuutoksiin liittyvästä ja yhdestätoista 

kasvotraumoihin liittyvästä kysymyksestä. Kaikki kysymykset olivat 

monivalintamuodossa.  

 

1.1 Suusyöpä 

 

Hammaslääkärin tehtävänä on tunnistaa vaaratekijät ja kannustaa potilasta luopumaan 

haitallisista tavoista. Suusyövän varhainen havaitseminen ja diagnoosin nopea 

varmistaminen koepalalla mahdollistavat hoidon paremman ennusteen. Toukokuussa 

2019 julkaistussa suusyövän Käypä hoito -suosituksessa kerrotaan elintapojen olevan 

selvässä yhteydestä suusyöpien ilmaantumiseen. Jopa kolme neljästä tapauksesta olisi 

ehkäistävissä tupakan polton ja alkoholin käytön vähentämisellä sekä terveellisillä 

ravintotottumuksilla (1). Vaikka huulisyövän esiintyminen onkin vähentynyt, muiden 
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suun alueen syöpien määrä on Suomessa tasaisesti kasvanut (2). Noin 95 % suusyövistä 

on levyepiteelikarsinoomia ja loput pääasiassa sylkirauhasten adenokarsinoomia (3).  

 

Suun punajäkälä ja punajäkälän kaltaiset muutokset voivat kehittyä pahanlaatuisiksi. 

Noin 0,5-2 % tapauksista malignisoituu ja atrofis-erosiivisessa muodossa tätä tapahtuu 

tavallisimmin.  Punajäkälä on krooninen tulehduksellinen sairaus, jolle ei ole parantavaa 

hoitoa. Lichenoidien reaktioiden tapauksessa leesion syntyyn vaikuttava tekijä voidaan 

usein tunnistaa (kontaktiallergia, lääkitys). Muutokset ovat usein hyvin samannäköisiä 

kliinisesti, että histopatologisesti, jolloin lopullinen diagnoosi tehdään muiden kliinisten 

löydösten ja anamneesin perusteella. (4, 5) 

 

Suuontelon levyepiteelisyöpä on melko harvinainen nuorilla ja keski-ikäisillä. 

Vanhemmissa ikäryhmissä tupakka ja alkoholi ovat selkeästi yhdistetty suusyöpäriskiä 

huomattavasti lisääviksi. Tupakan käyttö lisää tarvetta alkoholin kulutukseen ja toisin 

päin, mahdollisesti mielihyvää tuottavan dopamiinijärjestelmän kautta (6). Tämän 

perusteella voidaan päätellä, että yhteiskäyttö todennäköisesti myös lisää kulutusta, ja 

siten asetaldehydipitoisuuksia syljessä. Millä tavoin alkoholi ja tupakka vaikuttavat 

potentoivasti yhdessä, ei olla saatu tarkkaa selvyyttä (7), mutta tupakanpolttajien syljen 

asetaldehydipitoisuus on huomattavan korkealla verrattuna ei-tupakoiviin (4). Yhtenä 

synergistisenä tekijänä pidetään myös alkoholin liuottavan vaikutuksen soluseinämässä 

helpottavan tupakan karsinogeenien pääsyä soluihin (8).  

 

Etelä-Englantilaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa tutkittiin suusyövän riskitekijöitä 

alle 45-vuotiaiden joukossa. Tupakan lopettaminen mahdollisimman nuorena pienensi 

ja alkoholin suuri kulutus lisäsi suusyöpään sairastumisen riskiä. Lisäävänä tekijänä 

havaittiin myös tupakan käytön aikainen aloittaminen. Tutkimuksessa saatiin kuitenkin 

mielenkiintoisia tuloksia varsinkin vähän tupakkaa tai alkoholia käyttävien nuorten 

naisten sairastumisesta suusyöpään. Erikoista tässä ryhmässä oli riskitekijöiden selvästi 

alhaisempi vaikutus sairastumiseen. (9) Levyepiteelikarsinoomaa ei voida sulkea pois 

myöskään nuoremmilta potilailta riskitekijöiden puuttuessa ja suun limakalvojen 

tutkiminen kaikilta potilailta tulisi olla rutiinia jokaisen hammaslääkärin vastaanotolla. 
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1.2 Traumapotilaat 

 

Hammaslääkärien vastaanotoille saapuu tasaisesti traumapotilaita. Hampaiden ja muun 

näkyvän suun alueen lisäksi hammaslääkärin tulisi huomioida oheisvammojen 

mahdollisuus. Varsinkin vanhemmalla väestöllä, esimerkiksi kaatumisen seurauksena, 

zycomatico-orbitaaliseen murtumaan voi liittyä usein aivovamma tai muita kallonsisäisiä 

vammoja (10). Kasvomurtumaa epäiltäessä on muistettava herkästi konsultoida 

erikoissairaanhoidon yksikköä (11), sillä liitännäisvammat voivat vaatia nopeita 

toimenpiteitä. 

 

Tuore prospektiivinen poikkileikkaustutkimus selvitti alkoholin osallisuutta 

kasvomurtumien synnyssä. Yli puolet (55 %) loukkaantuneista oli alkoholin 

vaikutuksen alaisena loukkaantumisen hetkellä ja erityisesti nuoret miehet olivat tässä 

ryhmässä edustettuina. Kasvomurtumapotilaalta tulisikin selvittää, onko alkoholilla 

mahdollisesti ollut osuutta vamman syntyyn ja pyrkiä puuttumaan liikakäyttöön. (12)  

Vanhuksilla kaatumisesta johtuvan keskikasvoihin tulleen iskun yhteydessä tulee epäillä 

orbitan murtumaa, joka on ikääntyneessä väestössä erittäin yleistä verrattuna 

nuorempiin potilaisiin. (13) Isoloitu orbitan murtumaa kutsutaan ͟blow-out͟ murtuma͕ksi, 

jossa orbitoiden ulkoreunat säilyvät ehjinä mutta orbitan sisäiset seinämät murtuvat. 

Vanhuksilla orbitamurtumat ovat myös usein laajoja ja sijaitsevat orbitan seinän keski-

posteoriosassa (14). 

 

Pahoinpitelyt ovat yleisin syy alaleuan murtumiin länsimaissa ja potilaat ovat usein 

nuoria, 20-24-vuotiaita miehiä. Tavallisimmat murtuma-alueet ovat kondyylin, 

kulmahampaan ja leukakulman alueella (15). Leukamurtumaa diagnosoitaessa purennan 

tarkistus on olennaista, sillä purennan muutos viittaa usein murtumaan. Yleensä potilaat 

osaavat tarkasti kertoa, onko purenta muuttunut iskun jälkeen. Lisäksi alahuulen tai 

leuankärjen tuntopuutos voi olla merkki n. alveolaris infeorin vammasta ja mandibulan 

murtumasta. (16) 

 

Suurienergisissä onnettomuuksissa, kuten moottoriajoneuvojen kolareissa, 

hammasvammojen todennäköisyys on suuri. Jopa 30 %:lla potilaista, joilla on 

mandibulan murtuma, on myös jonkinlainen hampaisiin kohdistunut trauma. Myös 
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muiden kasvomurtumien yhteydessä todetaan usein hammasvammoja. Kasvojen luiden 

murtuminen on yleensä seurausta vakavammasta tapahtumasta, kuin vain hampaisiin 

kohdistuvissa tapaturmissa. Tyypillisesti hammasvammapotilas on lapsi tai nuori, jonka 

yläetuhampaat ovat kaatumisen yhteydessä saaneet iskun. Kuitenkin, jos lapsella on 

myös kasvomurtuma, on todennäköistä, että hammasvamma on molaarialueella. 

Subluksaatio on maitohampaistossa tavallisin vammatyyppi ja komplisoitumaton 

kruunumurtuma pysyvässä hampaistossa. (17, 18)   
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2 Materiaalit ja metodit 

  

Tämän tutkielman perustana käytettiin monivalintakysymyksiä (Liite 1), jotka olivat 

laadittu hlt, ll Johanna Uittamon ja dos. Johanna Snällin toimesta. Kysymyksiä oli 

yhteensä 20, joista 3 ensimmäistä olivat perustietoja kerääviä (ikä, sukupuoli, 

koulutustaso). Suun limakalvomuutoksiin liittyviä kysymyksiä oli 6, joissa kaikissa 

suusyöpä oli suoraan tai epäsuorasti kysymyksen aiheena. Kasvotrauma-aiheisia 

kysymyksiä oli yhteensä 11. Traumakysymykset eivät liittyneet ainoastaan 

hammaslääkäreille hyvin tuttujen hammasvaurioihin, vaan lisäksi tutkittiin hieman 

laajemmin kasvojen alueen traumojen tuntemusta.  

Tutkielman aineisto kerättiin suurimmaksi osaksi Hammaslääkäripäiviltä kolmen päivän 

aikana 22.-24.11.2018. Aineisto kerättiin käyttämällä SurveyMonkey-

verkkokyselyohjelmaa ja iPad-mobiililaitetta. Vastaajia kyselyyn ehdittiin messuilta 

kerätä sata kappaletta. Kyselyyn vastanneet eivät saaneet etsiä tietoa tai saada muuta apua 

kyselyn teon aikana. Seitsemän vastausta saatiin etäkyselynä, mutta tulokset näistä olivat 

samalla tasolla kuin muissakin vastauksissa, joten vilpin todennäköisyys on pieni. 

Tutkimus olisi voitu tehdä kokonaisuudessaan etäkyselynä, mutta valvotussa tilanteessa 

vastaajat varmasti luottivat vain sen hetkiseen tietoonsa ja vastasivat jokaiseen 

kysymykseen. Toisaalta vastaajamäärä jäi suhteellisen pieneksi.  

 

Tutkimukseen kerättiin mahdollisimman suuri jakauma eri ikäisiä ja koulutustaustaltaan 

erilaisia vastaajia. Vastauksia saatiin klinikkavaiheen opiskelijoilta, hammaslääkäreiltä 

ja erikoishammaslääkäreiltä. Osa vastaajista oli alle 25-vuotiaita ja osa jo eläkkeellä 

olevia hammaslääkäreitä. Alueellista jakaumaa ei tarkasteltu. Minkäänlaista 

aikarajoitusta ei ollut ja vastauksien kesto vaihteli muutamasta minuutista jopa 20 

minuuttiin. Jos kysymykseen vastasi väärin tai jätti vastaamatta, sai nolla pistettä. 

Oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen jokaisessa kysymyksessä. Pisteitä pystyi siis 

maksimissaan saamaan seitsemäntoista. Kerättyä aineistoa analysoitiin anonyymisti. 
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3 Tulokset  

 

Koko kyselyn keskiarvotulos (Kuva 1) oli 13/17p, huonoin tulos 9/17p ja paras 17/17p. 

Sukupuolella ei vastauksissa ollut huomattavia eroja. Suurimmatkin erot jäivät miesten 

ja naisten välillä yksittäisissä kysymyksissä alle 10 prosenttiyksikköön. Koulutustaso 

näkyi selvimmin viimeisessä kysymyksessä (K17), sillä 67 % klinikkavaiheen 

opiskelijoista vastasi, että verenvuoto korvakäytävästä traumapotilaalla viittaa 

kondyylimurtumaan, mutta EHL:stä 32 % ja HLL:stä vain 25 %. Yli 60-vuotiaat 

vastasivat heikoimmin (72,0 %) ja 40–49-vuotiaat saivat parhaimman tuloksen (81,6 %) 

kokonaispisteistä. 

 

 

Kuva 1 Kaikkien vastanneiden tulokset. 
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Alle 7 minuutissa tutkimukseen vastanneet (Kuva 2) saivat keskimäärin paremman 

tuloksen, kuin yli 7 minuuttia vastaamiseen käyttäneet osallistujat (Kuva 3). Alle 7 

minuuttia kyselyyn vastaamiseen käyttäneitä oli 53 henkilöä ja yli 7 minuuttia 54 

henkilöä. 

 

 

 

Kuva 2 Keskiarvotulos, tuloksien jakauma ja vastaajien lukumäärät henkilöillä, jotka 

vastasivat tutkimukseen alle seitsemässä minuutissa. 

 

Kuva 3 Keskiarvotulos, tuloksien jakauma ja vastaajien lukumäärät henkilöillä, joilla 

tutkimukseen vastaaminen kesti yli seitsemän minuuttia. 
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3.1 Kysymykset ja vastaukset 

 

Alla kaikki tutkielman kysymykset sekä oikeat vastaukset. Prosenttiluku kertoo 

oikeinvastanneiden osuuden ja oikea vastaus on lihavoitu. 

  

K1 Mikä seuraavista ei kuulu suusyövän tunnettuihin riskitekijöihin?  

Vastaus: Ruokavalio, 93 % 

Kysymys tiedettiin suurimmaksi osaksi oikein.  

 

K2 Vahva epäily kasvomurtumasta on syy erikoissairaanhoidon konsultaatioon.  

Vastaus: Oikein, 99 % 

Vain yksi vastasi väittämään väärin.  

 

K3 Mikä seuraavista on suun limakalvon premaligni muutos?  

Vastaus: Erytroplakia, 95 % 

Valtaosa vastasi oikein. 

 

K4 Mikä seuraavista ei ole tyypillinen suusyövän esiintymispaikka?  

Vastaus: Kielen kärki, 83 % 

Vastauksissa jonkun verran hajontaa (Kuva 4). Viisi osallistujaa vastasi kielen sivu ja 

viisi suun pohja. Kahdeksan henkilöä vastasi posken limakalvo. 
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Kuva 4 Vastausjakauma prosentteina kysymykseen; mikä seuraavista ei ole tyypillinen 

suusyövän esiintymispaikka? 

 

K5 Trauman jälkeinen kasvojen osan puutuminen voi olla merkki 

kasvomurtumasta.  

Vastaus: Oikein, 98 % 

 

K6 Mikä väittämistä pitää paikkansa?  

a. Hammasvammat paranevat tyypillisesti pehmeällä ruokavaliolla. 

b. Kahta irronnutta etuhammasta ei kannata laittaa takaisin, koska niiden ennuste on 

niin heikko. 

c. Irronnut maitohammas kannattaa säilyttää esim. maidossa ennen hampaan asettamista 

takaisin. 

d. Irronnutta maitohammasta ei kannata replantoida. 79 % 

Noin viidesosa vastasi kysymykseen väärin. Maitohammasta ei kuulu replantoida, ja 

näin vastasi opiskelijoista 90 %, kun taas HLL:stä 77 % ja EHL:stä 76 %.  

 

K7 Mikä seuraavista oireista on varmin merkki leukamurtumasta?  

a. Kipu hampaassa 

b. Purenta ei mene kohdalleen, 93 % 

c. Tuntopuutos poskella 
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d. Turvotus. 

Seitsemän vastaajaa arveli tuntopuutoksen poskella olevan varmin merkki 

leukamurtumasta. Loput vastasivat oikein.  

 

K8 Suusyövän tärkeimmät riskitekijät ovat (valitse yksi):  

a. Alkoholi ja tupakka, 89 % 

b. Tupakka ja parodontiitti 

c. HPV ja tupakka 

d. Alkoholi ja hpv. 

12 vastaajaa liitti HPV:n yhdessä tupakan tai alkoholin kanssa tärkeimmiksi tekijöiksi 

suusyövälle. Suusyövän tärkeimmäksi riskitekijäksi HLK:sta valitsi alkoholin ja 

tupakan vain 71 %, HLL:stä 92 % ja EHL:stä 96 %.  

 

 

K9 Tuntopuutos kasvovammapotilaalla viittaa kasvoluiden murtumaan, kunnes 

toisin todistetaan.  

Vastaus: Oikein, 87 % 

Väittämä pitää paikkansa. Noin 9/10 osasi liittää kasvovammapotilaan tuntopuutoksen 

kasvoluiden murtuman tärkeimmäksi merkiksi. 

 

K10 Kasvojen alueen traumat syntyvät tavallisimmin (valitse yksi):  

a. Pahoinpitelyn seurauksena, 57 % 

b. Kaatumisen seurauksena 

c. Auto-onnettomuuksissa 

d. Polkupyöräonnettomuuksissa. 

Vajaa 30 % vastasi kaatumisen olevan yleisin syy kasvotraumalle. 34 % HLL:sta vastasi 

kaatumisen seurauksena, mutta vain 12 % erikoishammaslääkäreistä antoi saman 

vastauksen. HLL:sta hieman yli 10 % laittoi joko auto-onnettomuudet tai 

polkupyöräonnettomuudet tavallisimmaksi syyksi.  

 

K11 Suun limakalvojen epäselvät muutokset tulisi biopsoida  

a. Heti 

b. 2 viikon kuluessa, 65 % 
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c. 2 kk kuluessa 

d. Ne ovat usein vaarattomia ja 6kk seuranta ok. 

Noin 2/3 vastasi kysymykseen oikein (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5 Vastausjakauma kysymykseen; milloin suun limakalvojen epäselvä leesio tulisi 

biopsoida? 

 

K12 Montako suun alueen (huuli, suuontelo, sylkirauhaset) syöpätapausta 

diagnosoidaan vuosittain Suomessa?  

Vastaus: Noin 400-500 kpl, 35 % 

40-49 vuotiaiden ryhmässä oikeinvastanneita oli yli puolet 53%. Muilla ikäryhmillä 

selvästi tämän alle. 29-33 %. Miehet (38 %) vastasivat hieman enemmän oikein kuin 

naiset (32 %). Koulutustasoilla ei ollut huomattavaa eroa: EHL 32 %, HLL 34 % ja 

HLK 38 % oikeita vastauksia. Vain 8 vastasi määrän olevan 1000-1500. 58 % arveli 

diagnoosien määräksi joko 50-100 tai 100-200.  

 

K13 Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa: 

a. Kasvotraumapotilaalla kipu alaleukaa liikuttaessa viittaa aina alaleuan tai 

leukanivelen traumaan. 

b. Kaikki kasvomurtumat hoidetaan leikkauksella. 
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c. Kasvomurtuman liitännäisvamma voi olla hengenvaarallinen, vaikka 

kasvomurtuma itsessään ei sitä olisi. 78 % 

Noin 22 % vastasi kasvotraumapotilaalla kipu alaleukaa liikuttaessa viittaa aina alaleuan 

tai leukanivelen traumaan. 78 % vastasi kuitenkin oikein.  

 

K14 Tapaturmaisesti irronnut pysyvä hammas vaatii välitöntä hoitoa.  

Vastaus: Oikein, 98 % 

Lähes kaikki vastasivat oikein.  

 

K15 Kasvovammapotilaan alaluomen tai nenänpielen tuntopuutos  

a. Johtuu todennäköisesti n. facialiksen vauriosta. 

b. Viittaa poskiluun ja orbitan alueen murtumaan. 67 % 

c. Merkki kiireellistä neurokirurgian arviota vaativasta prosessista. 

d. Merkki kiireellistä neurologin arviota vaativasta prosessista. 

67 % vastasi oikein. 24 % ajatteli sen johtuvan todennäköisesti n. facialiksen vauriosta. 

 

K17 Verenvuoto korvakäytävästä traumapotilaalla viittaa  

a. Intrakranielliin vammaan 

b. Orbitamurtumaan, 

c.Kondyylimurtumaan.  

Monet pohtivat intrakraniellin vamman ja kondyylimurtuman välillä. Jopa 63 % valitsi 

intrakaniellin vamman. Kuitenkin verenvuoto korvakäytävästä viittaa 

kondyylimurtumaan. Näin vastasi 35 %. Orbitamurtuma osattiin päätellä vääräksi 

erinomaisesti. Tässä kysymyksessä 40-49-vuotiaat vastasivat oikein 18%. Selvästi eniten 

oikeita vastauksia tuli nuorilta 20-29-vuotiailta, n. 63 %. Tämä näkyy myös 

koulutustasossa, sillä 67 % klinikkavaiheen opiskelijoista sai kysymykseen oikean 

vastauksen. EHL 32 % ja HLL 25 % vastasi oikein.   
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4 Johtopäätökset 

 

Hammaslääkäripäivät ovat erinomainen tapahtuma tämäntyyppiseen tutkimukseen, sillä 

paikalla on hammaslääkäreitä kaikista ikäryhmistä sekä koulutustasoltaan erilaisia 

hammaslääkäreitä. Messuille saapuu hammaslääkäreitä myös ympäri Suomea, joten eri 

alueitakin olisi mahdollista arvioida. Monet osallistujat varmasti pohtivat hieman 

tarkemmin vastaustaan, kun kysely tehdään kasvotusten, eikä esimerkiksi sähköpostin 

kautta. Kontrolloitu tilanne myös mahdollisesti lisää keskittymistä. Messuilla voi joutua 

välillä myös odottelemaan, jolloin kysely koetaan mukavana ajanvietteenä.  

 

Huonoja puolia oli vastausmäärän pienuus sekä rauhaton ympäristö, jossa keskittyminen 

ei ole aina parhaimmillaan. Kiitettävän monet selvästi halusivat vastata mahdollisimman 

hyvin ja käyttivät kunnolla aikaa miettiessään hankalimpia kysymyksiä. Pidempi 

ajankäyttö ei kuitenkaan toisaalta tuottanut sen parempia tuloksia (Kuva 2, Kuva 3). 

Rauhattomuus messujen kaltaisessa ympäristössä, ja joskus kiire seuraavalle luennolle, 

näkyi esimerkiksi siten, että kysymys luettiin väärin. Esimerkiksi monet olivat 

sekoittaneet jälkihoito-ohjeeksi tarkoitetun pehmeän ruokavalion parantavaksi hoidoksi 

hammasvammoissa ja osa hammaslääkäreistä vastasi, että maitohammas kannattaa 

säilyttää maidossa ennen takaisinasettamista.  

 

Kaikkein vaikeimmiksi kysymyksiksi osoittautuivat: K12 Montako suun alueen (huuli, 

suuontelo, sylkirauhaset) syöpätapausta diagnosoidaan vuosittain Suomessa? sekä K17 

Mihin verenvuoto korvakäytävästä traumapotilaalla viittaa? Oikeinvastanneita näissä 

kahdessa kysymyksissä oli noin kolmannes, 35 %. Helpoimpia kysymyksiä olivat: K5 

Voiko trauman jälkeinen kasvojen osan puutuminen olla merkki kasvomurtumasta? K14 

Vaatiiko tapaturmaisesti irronnut pysyvä hammas välitöntä hoitoa? ja K2 Onko vahva 

epäily kasvomurtumasta syy erikoissairaanhoidon konsultaatioon? Näissä kysymyksissä 

oikeinvastanneita oli 98-99 %. Helpoimmiksi osoittautuneet kysymykset olivat kaikki 

oikein/väärin -kysymyksiä ja näiden voitiinkin olettaa olevan hammaslääkäreillä 

hallussa.  
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Osa kysymyksistä olisi voitu muotoilla paremmin, koska välillä ne voitiin ymmärtää 

toisellakin tavalla, mitä oli tarkoitettu. Tämä luonnollisesti hankaloitti vastaamista. 

Kysymyksessä 10 ei esimerkiksi ollut täsmennetty oliko kyseessä Suomen vai koko 

maailman tilasto. Sugillaatio (K16) ei sanana ollut tunnettu, joten ehkä parempia 

vastauksia olisi saatu, jos vihjeenä olisi mainittu sidekalvon alainen verenvuoto tai 

yksinkertaisesti silmän punoitus.  

 

4.1 Suun limakalvomuutokset 

 

Neljä vastaajaa ajatteli, ettei HPV ole tunnettu suusyövän riskitekijä (K1).  HPV-

infektio suurentaa suusyövän riskiä, mutta riskin suuruutta ei tiedetä, kuten Suusyövän 

Käypä Hoito -suosituksessa todetaan (1). Ongelmaksi kysymyksessä havaittiin sana 

”tunnettuihin” ja ruokavaliota pidettiin myös tunnettuna tekijänä. Runsas punaisen lihan 

ja erityisesti prosessoitujen lihatuotteiden syöminen on todettu suurentavan riskiä 

sairastua suusyöpään (1), mutta yhteys on selvästi heikommin todettu kuin muissa 

vaihtoehdoissa. 

 

Kolme hammaslääkäreistä vastasi sieni-infektion olevan premaligni leesio. Krooninen 

suun hiivasieni-infektio voi myös olla suusyövän riskitekijä, mutta erytroplakiat ovat 

suun premaligneja muutoksia, eivätkä ne parane itsestään. Niistä noin 90 %:ssa todetaan 

invasiivista tai in situ -karsinoomaa jo diagnosointihetkellä (1).  

 

Suusyövän tavallisimpiin esiintymispaikkoihin ei kuulun kielen kärki. 18 osallistujista 

vastasi jotain muuta. Tavallisimmin suuontelon syöpä esiintyy kielen reunassa, 

suunpohjassa ja ikenellä (1). ”Yleisin suusyövän esiintymispaikka on kielen reuna, jossa 

syöpä voi esiintyä vaaleina, punaisina, haavaisina tai koholla olevina muutoksina.” (19) 

Alkoholi ja tupakka ovat selvästi suurimmat riskitekijät suusyövälle ja näiden yhteinen 

käyttö potentoi riskiä. 

 

Vain harvalla oli varmaa tietoa, kuinka paljon suun alueen syöpiä diagnosoidaan 

vuosittain Suomessa. Suurin osa kuitenkin osasi päätellä määrän olevan selvästi alle 

1000. Yli puolella vastaajista (62 kpl) oli kuitenkin oletus, että syöpätapauksia 

diagnosoidaan vähemmän. Koska hammaslääkärit ovat parhaimmassa asemassa 
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suusyöpien varhaisessa dignosoinnissa, tulisi suu aina tarkastaa tutkimusten yhteydessä 

epäilyttävien leesioiden osalta.  

 

 

4.2 Kasvotraumat 

 

Erikoisairaanhoitoon ymmärretään hyvin olla yhteydessä kasvomurtumaa epäiltäessä, 

sillä vain yksi vastasi väittämään väärin. Kasvomurtumapotilaan hoito vaatii usein 

monialaista yhteistyötä ja monilla potilailla on merkittäviä oheisvammoja kuten 

aivovamma (20). Purennan muuttuminen on mahdollinen oire sekä mandibulan- että 

maxillan murtumissa. 

 

Trauman jälkeinen osan puutuminen voi olla merkki kasvomurtumasta. Alahuulen ja 

leuankärjen ihon puutuminen voi olla merkki mandibulan murtumasta (21) ja tuntohäiriö 

n. infraorbitaliksen hermottamille iho- ja hammasalueille viittaa zygomamurtumaan tai 

orbitamurtumaan. Pahoinpitelyt ovat edelleen suurin syy kasvotraumoille. Vaikka 

pahoinpitelyt ovat suurin yksittäinen kasvotrauman aiheuttaja, kasvotraumoja tulee 

paljon kaatumisen seurauksena. Varsinkin vanhusten määrä ja alkoholin osuus ovat 

kaatumistapauksissa korkealla. Pahoinpitelytkin tehdään useimmiten alkoholin 

vaikutuksen alaisena. 

 

Maitohammasta ei siis tule laittaa takaisin suuhun (K6). Verihyytymä tai maitohampaan 

juuri voi vaurioittaa pysyvän hampaan follikkelia. Lisäksi pulpanekroosin riski on suuri. 

Jos avulsoitunutta hammasta ei löydetä, on suositeltavaa tehdä radiologinen tutkimus ja 

varmistaa ettei hammas ole intrusoitunut tai osa juuresta jäänyt paikalleen (22). 

Yhdeksän vastaajista oletti, että hammasvammat paranevat tyypillisesti pehmeällä 

ruokavaliolla. Pehmeä ruokavalio on hyvä muistaa hammasvammojen kotihoito-

ohjeissa (23), mutta paranemista se ei aiheuta.  Pysyvän hampaan kohdalla tarvitaan 

nopeaa hoitoa (K14). Ihannetilanteessa replantaatio tehdään jo tapahtumapaikalla. Jos 

tätä ei pystytä tekemään, säilytetään hammas suussa, tilkassa kylmää maitoa tai 

fysiologisessa suolaliuoksessa. Hoidon onnistumiseen vaikuttaa hampaan pinnalla 

olevien solujen selviäminen replantaatioon asti. Avojuuriselle hampaalle kriittinen aika 

irtoamisen jälkeen on 20 minuuttia ja täysin kehittyneelle hampaalle 5 minuuttia. 
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5 Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen perusteella Suomessa toimivien hammaslääkärien ja klinikkavaiheen 

opiskelijoiden tiedot suun limakalvomuutosten ja kasvotraumojen osalta ovat hyvät, 

mutta kehittymisen varaa löytyy. Puutteita löytyy keskikasvoihin liittyvien traumojen 

tunnistamisessa sekä liitännäisvammojen vakavuuden arviossa. Vaikuttaisi siltä, että suun 

ulkopuolisten vammojen tunnistamisessa on parannettavaa. Suun alueen syöpien 

yleisyydessä ja epäilyttävän suun limakalvoleesion biopsian tarpeen arviossa on myös 

selvää tiedon puutetta.  Miesten (75,6 % oikein) ja naisten (76,8 % oikein) välillä 

tuloksissa ei ole merkittävää eroa. Klinikkavaiheen opiskelijoiden vastaukset ovat hieman 

parempia kuin hammaslääkärien ja erikoishammaslääkärien.  

 

Kuwaitissa 2019 julkaistussa kyselyssä hammaslääkäreille lähes kaikki (99,7 %) tiesivät 

suurimmat suusyövän riskitekijät ja noin neljä viidestä tiesi suusyövän yleisimmän 

sijainnin. (80,3 %) (24). Sudanissa selvitettiin hammaslääkärien suusyöpätuntemusta 

sekä asenteita ja käytäntöjä, joista kävi ilmi suurimman osan tuntevan hyvin riskitekijät, 

mutta tiedon puutteen takia eivät suorita kattavaa suusyövän tutkimusta potilaillaan (25).  

Molempien tutkimusten loppupäätelmänä oli, että lisäkoulutus olisi tarpeen, jotta 

suusyövän mahdollisimman varhainen havaitsemien paranisi. Tässä tutkimuksessa 

saatiin samansuuntaisia tuloksia. Vaikka suusyövän riskitekijät hyvin tunnistetaankin, 

olisi toivottavaa, että esimerkiksi epäselvien limakalvomuutosten biopsian tarpeellisuus 

jo 2 viikon jälkeen tunnettaisiin paremmin.  

 

Pysyvien hampaiden traumojen hoitoon tarvittavan tiedon taso katsottiin liettualaisilla 

yleishammaslääkäreillä riittämättömäksi vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa.  

Nuoremmilla (alle 50 v.) havaittiin paremmat tiedot kuin vanhemmilla kollegoilla. (26)  

Suomalaisilla hammaslääkäreillä samanlaista ikään yhteydessä olevaa eroavaisuutta ei 

tämän kyselyn perusteella ole kasvotraumoihin liittyen, vaan tulokset ovat lähellä toisiaan 

kaikissa ikäryhmissä.  

 

Koska opiskelijoiden tuloksen ovat parempia kuin muiden, voidaan koulutuksen olettaa 

olevan hyvällä tasolla näissä aihealueissa. Asiaa selittää varmasti myös se, että opiskelijat 

ovat mahdollisesti saanet opetusta tutkimuksen aiheista lähiaikoina, jolloin asiat ovat 
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paremmin tuoreessa muistissa. Tulosten perusteella informaatiota suusyövästä sekä 

kasvotraumoista kannattaa hammaslääkäreille edelleen jakaa. Mitä aikaisemmassa 

vaiheessa suusyöpä saadaan diagnosoitua, sitä paremmat mahdollisuudet potilaalla on 

selvitä hengissä ja kevyemmillä hoidoilla. Tämä madaltaisi myös julkisen 

terveydenhoidon kustannuksia. Kasvoihin suuntautuneissa iskuissa hengenvaarallisten 

liitännäisvammojen mahdollisuus on olemassa ja hammaslääkäreillä onkin tärkeä rooli 

näiden tapausten ohjaamisessa tarkempiin tutkimuksiin.  

 

Vaikka tutkimuksessa saatiin uutta tietoa ammattikunnan tietotasosta, olisi kysymykset 

voinut kohdistaa vain yhteen aiheeseen. Kysymyksiä olisi tällöin voinut lisätä ja saada 

monipuolisemmin aineistoa tietyn teeman ympäriltä. Vastauksien keräämistä voisi 

tehostaa myöhempiä samankaltaisia tutkimuksia tehdessä, jotta osallistuneiden määrää 

saataisiin kasvatetuksi. Lisäksi erikoishammaslääkärien erikoisalojen ja esimerkiksi 

maakuntakohtainen erittely olisi voinut tuoda mielenkiintoista uutta tietoa. 
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Liite 1 

Tutkimuksen kysymykset. Oikea vastaus kursivoitu. 

K1 Mikä seuraavista ei kuulu suusyövän tunnettuihin riskitekijöihin?  

a) Alkoholi 

b) Tupakka 

c) HPV 

d) Ruokavalio 

K2 Vahva epäily kasvomurtumasta on syy erikoissairaanhoidon konsultaatioon.  

a) Oikein 

b) Väärin 

K3 Mikä seuraavista on suun limakalvon premaligni muutos?  

a) Ientulehdus 

b) Erytroplakia 

c) Sieni-infektio 

d) Torukset 

K4 Mikä seuraavista ei ole tyypillinen suusyövän esiintymispaikka?  

a) Kielen sivu 

b) Suun pohja 

c) Kielen kärki 

d) Posken limakalvo 

K5 Trauman jälkeinen kasvojen osan puutuminen voi olla merkki kasvomurtumasta.  

a) Oikein 

b) Väärin 

K6 Mikä väittämistä pitää paikkansa?  

a) Hammasvammat paranevat tyypillisesti pehmeällä ruokavaliolla. 

b) Kahta irronnutta etuhammasta ei kannata laittaa takaisin, koska niiden ennuste on niin huono. 

c) Irronnut maitohammas kannattaa säilyttää esim. maidossa ennen hampaan asettamista takaisin. 

d) Irronnutta maitohammasta ei kannata replantoida. 

K7 Mikä seuraavista oireista on varmin merkki leukamurtumasta?  

a) Kipu hampaassa 

b) Purenta ei mene kohdilleen 

c) Tuntopuutos poskella. 

d) Turvotus 

K8 Suusyövän tärkeimmät riskitekijät ovat (valitse yksi):  

a) Alkoholi ja tupakka 

b) Tupakka ja parodontiitti 

c) HPV ja tupakka 

d) Alkoholi ja HPV 

K9 Tuntopuutos kasvovammapotilaalla viittaa kasvoluiden murtumaan, kunnes toisin 

todistetaan.  

a) Oikein 

b) Väärin 
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K10 Kasvojen alueen traumat syntyvät tavallisimmin (valitse yksi):  

a) Pahoinpitelyn seurauksena. 

b) Kaatumisen seurauksena. 

c) Auto-onnettomuuksissa. 

d) Polkupyöräonnettomuuksissa. 

K11 Suun limakalvojen epäselvät muutokset tulisi biopsoida 

a) Heti 

b) Kahden viikon kuluessa 

c) 2 kk kuluessa 

d) Ne ovat usein vaarattomia ja 6 kk seuranta ok 

K12 Montako suun alueen (huuli, suuontelo, sylkirauhaset) syöpätapausta diagnosoidaan 

vuosittain Suomessa? 

a) Noin 50-100 

b) Noin 400-500 

c) Noin 100-200 

d) Noin 1000-1500 

K13 Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa  

a) Kasvotraumapotilaalla kipu alaleukaa liikuttaessa viittaa aina alaleuan tai leukanivelen 

traumaan. 

b) Kaikki kasvomurtumat hoidetaan leikkauksella. 

c) Kasvomurtuman liitännäisvamma voi olla hengenvaarallinen, vaikka kasvomurtuma itsessään 

ei sitä olisi. 

K14 Tapaturmaisesti irronnut pysyvä hammas vaatii välitöntä hoitoa.  

a) Oikein 

b) Väärin 

K15 Kasvovammapotilaan alaluomen tai nenänpielen tuntopuutos  

a) Johtuu todennäköisesti n. facialiksen vauriosta. 

b) Viittaa poskiluun ja orbitan alueen murtumaan. 

c) Merkki kiireellistä neurologin arviota vaativasta prosessista. 

d) Merkki kiireellistä neurokirurgian arviota vaativasta prosessista. 

K16 Sugillaatio viittaa 

a) Zygomakaaren murtumaan. 

b) Orbitan murtumaan. 

c) Kondyylimurtumaan. 

d) Bulbuksen vammaan. 

K17 Verenvuoto korvakäytävästä traumapotilaalla viittaa 

a) Intrakranielliin vammaan. 

b) Orbitamurtumaan. 

c) Kondyylimurtumaan. 

 

 

 

 

 


