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Suunielun syöpä oli vuonna 2018 maailmanlaajuisesti 24. yleisin syöpätyyppi ja uusia 

suunielun syövän diagnooseja tehtiin yhteensä 92 887. Suunielun syövän tärkeimmät 

riskitekijät ovat nykytiedon mukaan tupakointi, runsas alkoholin käyttö sekä krooninen 

papilloomavirusinfektio suunielun alueella. Suunielun syövän ilmaantuvuus on 

lisääntynyt tasaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Syytä tälle ei täysin tunneta, 

vaikkakin lisääntyneiden suunielun papilloomavirusinfektioiden ja niiden aiheuttamien 

suunielun syöpien on ajateltu selittävän osittain ilmaantuvuuden lisääntymistä.  

Tässä kirjallisuuskatsauksessa haluttiin selvittää ammatin ja työperäisten altisteiden 

vaikutusta suunielun syövän syntyyn. Kirjallisuuskatsausta varten etsittiin huhti-

toukokuussa 2021 PubMed tietokannasta aihetta koskevat artikkelit. Yhteensä PubMed 

tietokannasta löydettiin 479 artikkelia, joista jäi karsimisen jälkeen jäljelle 18 ammatin 

ja suunielun syövän yhteyttä käsitelevää artikkelia.  

Kirjallisuuskatsauksen perusteella löytyi viitteitä siitä, että eräät ammatit, joissa 

altistutaan työuran aikana suurelle määrälle erilaisia kemikaaleja, viruksia, orgaanisia 

yhdisteitä tai erilaisia karsinogeenisiä yhdisteitä saattavat lisätä suunielun syövän 

syntymisen riskiä. Tällaisia riskiammatteja olivat artikkelien perusteella esimerkiksi 

asfaltti- ja asbestityöntekijän sekä automekaanikon ammatit. Joissain tapauksissa 

artikkelien tulokset ammatin ja suunielun syövän yhteydestä olivat ristiriitaisia. 

Esimerkiksi maataloudessa työskentelevien ja puupölylle altistuvien työntekijöiden 

kohdalla oli eriäviä näkemyksiä suunielun syöpään sairastumisen riskistä. Altistuminen 

radonille tai hitsauskaasuille työssä ei näyttänyt kirjallisuuskatsauksen perusteella 

lisäävän suunielun syövän synnyn riskiä.  



Suunielun syövän ja ammattialtistuksen välistä yhteyttä on tutkittu vielä melko vähän. 

Jatkossa tarvitaan lisää tutkimusta, jotta voidaan sanoa, onko tietyillä ammattiryhmillä 

kohonnut riski sairastua suunielun syöpään. 
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1 Johdanto 

Suunielun syöpä oli vuonna 2018 maailmanlaajuisesti 24. yleisin syöpätyyppi ja uusia 

suunielun syöpiä todettiin yhteensä 92 887 henkilöllä (1). Suunielun syövän 

ilmaantuvuus on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana sekä Suomessa että 

maailmanlaajuisesti. Suunielun syövän suurimmat riskitekijät nykytietämyksen mukaan 

ovat tupakointi, alkoholin käyttö sekä papilloomavirusinfektio. (2–9) 

Vuonna 2019 Suomessa todettiin Suomen syöpärekisterin mukaan 259 uutta nielusyöpää. 

Uusista nielusyövän tapauksista 183 todettiin miehillä ja 76 naisilla. (10) Uusia suunielun 

syöpätapauksia todetaan Suomessa vuosittain noin 200 (9). Varsinkin miehillä todettujen 

suunielun syöpien määrät ovat nousseet tasaisesti 2000-luvulla (Kuva 1) (9,10). Miesten 

nielusyövän ikävakioitu ilmaantuvuus oli vuonna 2000 1,90/100 000 ja vuonna 2019 

ilmaantuvuus oli 3,60/100 000. Naisilla nielusyövän ikävakioitu ilmaantuvuus on noussut 

vastaavassa ajassa hieman vähemmän. Vuonna 2000 naisten nielusyövän ilmaantuvuus 

oli 0,59/100 000 ja vuonna 2019 1,50/100 000. (10) Vuonna 2018 Unkarissa oli 

maailmanlaajuisesti väestöön suhteutettuna eniten suunielun syöpää. Suunielun syövän 

ikävakioitu ilmaantuvuus oli Unkarissa 4,7/100 000. Toiseksi suurin ilmaantuvuus oli 

Tanskassa, jossa se oli 4,5/100 000. (1)  

 

Kuva 1. Suunielun syövän uudet tapaukset Suomessa (9) 
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Vaikka nielusyövän ilmaantuvuus on Suomessa noussut viime vuosikymmeninä, on 

ikävakioitu kuolleisuus nielusyöpään kuitenkin pysynyt melko tasaisena sekä miehillä 

että naisilla. Vuonna 2000 ikävakioitu kuolleisuus nielusyöpään oli miehillä 1,72/100 000 

ja naisilla 0,34/100 000. Vuonna 2019 ikävakioitu kuolleisuus nielusyöpään oli miehillä 

2,58/100 000 ja naisilla 0,58/100 000. Keskimäärin riski sairastua nielusyöpään, mukaan 

lukien suunielun syöpä, on matala alle 40-vuotiailla. Sairastumisriski lähtee nousemaan 

selkeästi 50 ikävuoden jälkeen. (10)  

 

1.1 Anatomiaa 

Nielu jaetaan anatomisesti kolmeen osaan: nenänieluun, suunieluun ja alanieluun. 

Suunielu käsittää alueen pehmeän suulaen ja kieliluun välissä, joka sijaitsee nenänielun 

ja alanielun välissä. Edestä suunielua rajaa suuontelo. Kielen tyvi, eli kolmasosa kielestä, 

luetaan suunieluun kuuluvaksi. Takaa nielua rajaa kaularanka sekä lihas- ja 

faskiakerrokset. Suunielu jaetaan yleisesti neljään alueeseen, joita ovat kielen tyvi, 

pehmeä suulaki, kitakaaret ja nielun takaseinä. Verenkierto alueelle tulee ulkoisen 

kaulavaltimon haaroista. Suunielun motorinen sekä sensorinen hermotus tapahtuu 

kolmoishermon haaran (n. maxillaris), IX aivohermon (n. glossopharyngeus) sekä X 

aivohermon (n. vagus) kautta. Nielun alueella on runsas lymfaattinen kierto sekä paljon 

lymfaattista kudosta. Nielussa rengasmaisesti sijoittuneeseen imukudoskeskittymään ns. 

Waldayerin imukudosrenkaaseen kuuluvat osat suunielun alueella ovat nielurisat sekä 

kielirisa. (11) 

 

1.2 Histologiaa 

Suunielun alueella on kerrostunutta levyepiteeliä pehmeän suulaen sekä nielun 

seinämissä. Sen alla soluja tukemassa on tyvisolu- sekä lihaskerros. Kieli- ja kitarisojen 

alueella on yksinkertaisen epiteelin alla imukudosta. Risojen alueella epiteelissä on pinta-

alaa lisääviä kryptarakenteita, jotka muodostavat syviä poimuja lymfaattiseen kudokseen. 

(11)  
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Suunielussa tyvikalvon alueella on kantasoluja, jotka jakaantuvat ja tuottavat jatkuvasti 

uusia epiteelisoluja. Vanhemmat solut työntyvät kohti epiteelin pintaa uusien solujen 

muodostumisen myötä ja samalla solut erilaistuvat kuutioepiteelisoluista 

levyepiteelisoluiksi. Risakudoksessa kantasolut ovat kryptien pohjilla, josta 

muodostuneet epiteelisolut työntyvät uusien solujen muodostuessa kohti kryptan yläosaa 

samalla levyepiteelisoluiksi muuttuen. (11) 

Yli 90% suunielun syövistä on histologisesti levyepiteelikarsinoomia (2,11).  Suurimman 

osan suunielun syövistä ajatellaan olevan alun perin lähtöisin erilaisista premaligneista 

tiloista suunielun alueella. Näihin premaligneihin tiloihin kuuluvat muun muassa 

leukoplakia, erytroplakia ja punajäkälän aiheuttamat muutokset suunielun alueella. 

Syövän ajatellaan syntyvän asteittain normaaleissa soluissa tapahtuneiden muutosten 

myötä. Ensimmäisessä vaiheessa soluissa havaitaan hyperplasiaa. Hyperplasia voi 

muuttua dysplasiaksi ja lopulta karsinoomaksi. Näiden vaiheittaisten solumuutosten 

eteneminen vaatii yleensä useita vuosia tai vuosikymmeniä ja vain pieni osa 

premaligneista tiloista muuttuu koskaan karsinoomaksi asti. (6)  

 

1.3 Suunielun syövän oireet ja diagnoosi 

Suunielun syöpä diagnosoidaan usein vasta myöhäisessä vaiheessa, sillä sen aiheuttamat 

oireet saattavat olla aluksi lieviä ja tulevat esille usein vasta syövän jo metastasoiduttua 

(2).  Suunielun syövän diagnoosivaiheessa yli 60%:lla potilaista on havaittavissa syövän 

metastasointia kaulan alueen imusolmukkeisiin ja noin 10-15%:lta löytyy metastaaseja 

muualta kehosta (7,11). Suunielun syövän ensimmäinen oire noin 50%:ssa tapauksista on 

kaulan alueen imusolmukkeiden tai pehmytkudoksen turvotus ilman infektio-oiretta (2). 

Varsinkin HPV positiiviset syövät aiheuttavat usein ensimmäisenä oireena kaulan 

imusolmuketurvotusta (3). Muita mahdollisia suunielun syövän oireita ovat mm. 

pitkittynyt kurkkukipu, palan tunne nielussa, kipu niellessä, ruoan tai juoman nousu 

nenään niellessä tai muu pitkittynyt suunielun, korvien tai leuan alueen kipu (2,7).  Suurin 

osa suunielun syövistä on lähtöisin risakudoksen alueelta ja erityisesti HPV positiiviset 

syövät ovat usein lähtöisin tältä alueelta (7). 
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Suunielun syövän diagnoosi tehdään anamneesin, kattavan korva-, nenä- ja kurkkutautien 

statuksen sekä biopsioiden avulla. Myös kuvantamistutkimuksia kuten MRI- ja TT-kuvia 

käytetään tuumorin koon ja levinneisyyden selvittämisessä sekä mahdollisen leikkauksen 

suunnittelun apuna. (7,8)  

 

1.4 Suunielun syövän hoito ja ennuste 

Hoitona suunielun syövissä käytetään tilanteesta riippuen leikkaushoitoa, sädehoitoa, 

solunsalpaajia tai immuno-onkologisia hoitomuotoja yksin tai erilaisina yhdistelminä 

tuumorin histologian, sijainnin, koon, paikallisen invasiivisuuden, levinneisyyden ja 

hoidon tavoitteen mukaan (2,9). Suomessa hoito on keskitetty yliopistollisiin 

keskussairaaloihin, joissa potilaille tehdään yksilölliset hoitosuunnitelmat 

moniammatillisissa työryhmissä. Hoitopäätösten perustana käytetään kansallista pään ja 

kaulan onkologiaryhmän ylläpitämää hoitosuositusta. (12)  

HPV positiivisilla suunielun syövillä on keskimäärin parempi 5-vuotisennuste ja ne 

reagoivat paremmin sädehoitoon ja solunsalpaajiin kuin HPV negatiiviset syövät (5). 

HPV negatiivisilla suunielun syövillä 5-vuotisennuste on keskimäärin 20-25%, kun taas 

HPV positiivisilla syövillä 5-vuotisennuste on 60-90% (4). Suomessa suu- ja 

nielusyöpien ikävakioitu 5-vuotisennuste on miehillä 64% ja naisilla 77%  (10). 

 

1.5 Suunielun syövän riskitekijät 

Suunielun syövän jo pitkään tiedossa olleisiin tärkeimpiin riskitekijöihin kuuluvat 

tupakointi sekä runsas alkoholin käyttö. Tupakoinnin vähentyessä maailmanlaajuisesti 

eivät suunielun syöpien sairastumismäärät ole kuitenkaan vähentyneet odotetulla tavalla 

vaan päinvastoin sairastumismäärät ovat olleet nousussa. Ainakin yhdeksi merkittäväksi 

syyksi tälle on havaittu HPV infektio ja sen kroonistuessaan aiheuttamat solumuutokset, 

jotka voivat johtaa karsinooman syntyyn. (2–4,6–8)  
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1.5.1 Tupakka 

Tupakointi on jo pitkään tunnistettu suunielun syövän yhdeksi tärkeimmäksi 

riskitekijäksi. Tupakointi lisää suunielun syöpään sairastumisen riskiä tutkimusten 

mukaan 5-25 kertaiseksi tupakoimattomuuteen verrattuna. (3,4,7) Noin 70% suunielun 

syöpään sairastuneista on tupakoinut elämänsä aikana tai tupakoi yhä syövän 

diagnosointihetkellä (6). Tupakoinnin aiheuttaman suunielun syövän riski on 

riippuvainen tupakointivuosista. Mitä pidempään henkilö on tupakoinut, sitä suurempi on 

hänen riskinsä sairastua suunielun syöpään. (13) Toisaalta tupakoinnin lopettaminen 

vähentää suunielun syövän kehittymisen riskiä verrattuna tupakoinnin jatkamisen 

aiheuttamaan syöpäriskiin. 20-vuotta tupakoinnin lopettamisen jälkeen suunielun syövän 

riski on laskenut yhtä suureksi kuin tupakoimattomilla henkilöillä. (6)  

 

1.5.2 Alkoholi 

Alkoholi on toinen merkittävä suunielun syövän riskitekijä. Alkoholin osalta suunielun 

syövän riski näyttää kasvavan enemmän suhteessa alkoholin käyttömääriin kuin 

käyttövuosiin, vaikkakin molemmilla on selkeä vaikutus syöpäriskin lisääntymiseen. 

Suurin riski suunielun syövän syntyyn näyttää liittyvän yli 10 alkoholiannoksen 

päivittäiseen käyttöön. (3,7,14) Alkoholin syöpäriskiä nostavan vaikutuksen ajatellaan 

johtuvan etanolin aineenvaihduntatuotteena syntyvästä asetaldehydista. Toisaalta myös 

alkoholin paikallisen solukalvoja liuottavan vaikutuksen on ajateltu helpottavan erilaisten 

karsinogeenien pääsyä soluihin suunielun alueella ja näin altistavan syövän 

kehittymiselle. (14) Alkoholin käytön on havaittu olevan erityisen haitallista yhdessä 

tupakoinnin kanssa. Alkoholin runsas käyttö potensoi tupakoinnin aiheuttamaa suunielun 

syövän riskiä merkittävästi. (2–4,7,14) Yli kaksi askia vuorokaudessa tupakoivilla ja yli 

4 annosta vuorokaudessa alkoholia juovilla on yli 35 kertainen riski sairastua pään ja 

kaulan alueen syöpiin verrattuna tupakoimattomiin ja alkoholia vähemmän juoviin (4).  

Tupakointiin ja alkoholinkäyttöön liittyvä suunielun syöpä on yleisempi miehillä kuin 

naisilla. Keskimäärin runsaan alkoholin käytön ja tupakoinnin aiheuttamat suunielun 

syövät ilmaantuvat yli 55-vuotiaille. (3,7)  
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1.5.3 Papilloomavirus 

Suunielun syöpien kolmas merkittävä riskitekijä on papilloomavirus (HPV) infektio. 

HPV positiivisten suunielun syöpien osuus on maailmanlaajuisesti ollut kasvussa viime 

vuosikymmenien aikana. Lähteestä riippuen noin 50-80% suunielun syövistä on nykyisin 

HPV positiivisia, kun vielä 1990-luvulla keskimäärin 30-40% suunielun syövistä oli HPV 

positiivisia. Papilloomaviruksia tunnetaan noin 200, joista syöpää aiheuttavat ovat 

seksuaalisessa kontaktissa tai synnytyksessä äidistä lapseen tarttuvia. HPV:n on todettu 

aiheuttavan kohdunkaulan ja muun anogenitaalialueen syöpien lisäksi pään ja kaulan 

alueen syöpiä, erityisesti suunielun syöpää. Tutkimusten mukaan HPV positiivisen 

suunielun syövän riski kasvaa mitä nuorempana sukupuolielämä on aloitettu ja mitä 

useampia kumppaneita henkilöllä on ollut. Suunielun syövissä yleisimmin havaitut 

papilloomavirustyypit ovat HPV16 ja HPV18. HPV positiiviset suunielun syövät löytyvät 

tyypillisesti nielu- tai kielirisakudoksesta. Tämän oletetaan johtuvan siitä, että HPV 

infektio kroonistuu herkimmin suunielun alueella risakudoksen kryptarakenteissa. Näissä 

kryptarakenteissa on yksikerroksinen epiteeli sekä syviä juonteita, joihin bakteerit ja 

virukset pääsevät asettumaan ja jäämään helposti. HPV infektion kroonistumisen voi 

aiheuttaa vähitellen eteneviä solumuutoksia epiteelissä ja lopulta johtaa suunielun syövän 

syntyyn.  HPV positiivinen suunielun syöpä on erityisesti nuorempien, alle 55-vuotiaiden, 

ja tupakoimattomien tai vain vähän tupakoineiden henkilöiden tauti. Se on yleisempi 

miehillä kuin naisilla. Molempien sukupuolien HPV positiivisten suunielun syöpien 

tapausmäärät ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä. HPV positiivinen suunielun syöpä 

on yleisin valkoisella väestöllä. (5,8,11,12)  

 

1.5.3.1 Papilloomavirusten aiheuttamien syöpien ennaltaehkäisy 

Kun HPV:n merkitys suunielun syövän riskitekijänä on ymmärretty ja HPV-positiivisten 

suunielun syöpien osuus kaikista suunielun syövistä on viime vuosikymmeninä kasvanut, 

on alettu etsiä keinoa, jolla HPV infektioita ja siten syöpiä voitaisiin ehkäistä. HPV 

infektion aiheuttamaa kohdunkaulan syöpää vastaan on kehitetty rokotteita, jotka tulivat 

markkinoille Euroopassa vuonna 2006. Tällä hetkellä markkinoilla on kolme HPV 

infektiota estävää rokotetta. Koska kaikkien rokotteiden toiminta perustuu elimistön 
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oman vasta-ainetuotannon aktivointiin, rokotus tulee antaa ennen HPV:lle altistumista, 

jotta syövän syntyä estävä teho saavutettaisiin. HPV-rokotteen teho on osoitettu hyväksi 

kohdunkaulan- sekä muiden anogenitaalialueen syöpien ehkäisyssä. Rokotteen 

vaikutuksesta pään ja kaulan alueen syöpien ehkäisyyn on tällä hetkellä vielä vähän 

näyttöä. (12)  

HPV rokote on Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa ja sitä tarjotaan maksutta 

kaikille 10-12-vuotiaille. Aluksi HPV rokotetta tarjottiin Suomessa vain tytöille, mutta 

syksystä 2020 lähtien rokotetta on tarjottu myös pojille. Valtakunnallinen 

rokotuskattavuus on noin 70% vuonna 2006 syntyneillä tytöillä. (12) 

 

1.5.3.2 Papilloomavirus ja ammattialtistus 

HPV positiivisten suunielun syöpien ollessa enemmistössä uusissa todetuissa suunielun 

syöpätapauksissa, on kiinnostuttu mahdollisesta hoitohenkilökunnan työperäisestä 

altistuksesta näille viruksille ja siten heille aiheutuvasta mahdollisesta syöpäriskin 

lisääntymisestä. Monien erikoisalojen lääkärit kuten ihotautien erikoislääkärit, 

gynekologit ja korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärit tekevät päivittäin työssään 

hoitotoimenpiteitä kuten laserablaatioita ja nestetyppijäädytyksiä HPV:n infektoimille 

iho- ja limakalvomuutoksille. HPV:n tiedetään tarttuvan suorassa iho- ja 

limakalvokontaktissa, mutta sen ilmavälitteisestä tartuttavuudesta on vain vähän 

tutkimustietoa.(5,15,16)  

Vuonna 2021 julkaistun meta-analyysin perusteella (15) HPV:tä esiintyi 

hiilidioksidilasertoimenpiteiden jälkeen ilmassa ja sitä löytyi myös hoitohenkilökunnan 

nenän limakalvoilta, vaikka hoitohenkilökunta oli käyttänyt toimenpiteen aikana 

kirurgisia hengityssuojaimia. Kryoterapia sen sijaan ei tutkimuksessa näyttänyt 

aiheuttavan HPV:n leviämistä ilmaan. (15) Toisessa vuonna 2017 julkaistussa 

katsauksessa päädyttiin myös siihen, että HPV:n siirtyminen ilmateitse potilaasta 

hoitohenkilökuntaan on mahdollista laseroperaatioiden aikana (16). HPV näyttää 

siirtyvän hoitotoimenpiteiden aikana ilmaan ja sitä voi päätyä suojatoimenpiteistä 

huolimatta myös hoitohenkilökunnan limakalvoille ja iholle. Vielä ei ole kuitenkaan saatu 

selkeää näyttöä siitä, että toimenpiteiden yhteydessä ilman kautta siirtynyt HPV olisi 
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merkittävä riskitekijä suunielun syövän kehittymiselle. Eläinmalleissa ja yksittäisissä 

tapausselostuksissa on kuitenkin nähty ilamteitse tarttuneen HPV:n aiheuttaneen 

tuumoreita. (15,16) Pukkalan et al. (17) tutkimuksessa terveydenhuollon henkilökunnalla 

ei ollut suurentunutta riskiä suunielun syövälle. SIR vaihtelivat 0,29 ja 0,73 välillä 

hoitajilla, apuhoitajilla, lääkäreillä ja hammaslääkäreillä, (CI 95% 0,03-1,04, 0,43-1,17).   

 

1.5.4 Muita suunielun syövän riskitekijöitä 

Tupakoinnin, alkoholin käytön ja HPV:n lisäksi suunielun syövän riskiä näyttävät 

kasvattavan myös huono suuhygienia sekä vähäinen vihannesten ja hedelmien käyttö. 

Lisäksi vitamiinien puutoksilla, ja varsinkin A-vitamiinin puutoksella, näyttää olevan 

suunielun syövän riskiä lisäävää vaikutusta. (2,8)  

Ammatin ja syövän yhteyttä selvittäneessä laajassa Pohjoismaisessa 

kohorttitutkimuksessa (17) havaittiin suunielun syövän riskin nousevan tiettyihin 

ammatteihin liittyen. Tutkimuksen aineistoon kuului 14,9 miljoonaa henkilöä, jotka olivat 

vastanneet erilaisiin terveyttä kartoittaviin tutkimuskyselyihin Suomessa, Ruotsissa, 

Norjassa, Tanskassa tai Islannissa ennen vuotta 1990. Tutkimushenkilöt olivat kyselyihin 

vastatessaan 30-64 vuotiaita ja he olivat syntyneet vuosien 1896-1960 välillä. 

Syöpätapauksia oli tutkimusaineistossa 2,8 miljoonaa, joista suunielun syöpiä oli 4380. 

Suunielun syövän riski oli aineiston perusteella kohonnut erityisesti tarjoilijoilla, 

kokeilla, stuerteilla, alkoholijuomien tuotannossa työskentelevillä, merimiehillä, 

journalisteilla sekä taiteilijoilla. Sen sijaan maanviljelijöiden ja puutaloudessa 

työskentelevien henkilöiden suunielun syövän riski oli keskivertoa matalampi. (17) 

 

2 Tutkimuksen tavoitteet 

Alkoholin, tupakan ja HPV infektion vaikutuksesta suunielun syövän lisääntyneeseen 

riskiin on jo tutkimusten perusteella selkeää näyttöä. Tässä syventävässä tutkielmassa 

halusimme selvittää, onko tutkimusten perusteella havaittavissa ammatteja, joissa 

suunielun syöpään sairastumisen riski on korkeampi kuin keskimäärin. Tarkoituksena oli 

saada kuva siitä, kuinka paljon tutkimusta ammatin vaikutuksesta suunielun syövän 
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synnyn riskiin on tehty, minkä ammattiryhmien suunielun syöpäriskiä on tutkittu ja 

minkälaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu ammatin ja suunielun syövän synnyn riskin 

välille.  

 

3 Tutkimusaineisto ja menetelmät 

Ammattialtistuksen yhteyttä suunielun syöpään tutkittiin kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Olemassa olevan tutkimustiedon löytämiseksi suoritettiin huhti-toukokuussa 2021 

sähköisestä PubMed tietokannassa aiheeseen liittyviä hakuja. Hakusanoina käytettiin 

mm.  ”oropharyngeal cancer”, tai “oropharynx AND cancer” yhdessä sanojen 

”occupation”, ”profession”, ”cancer incidence AND occupation”, “occupational disease” 

tai “work exposure” kanssa. Näihin hakutuloksiin oli PubMed tietokannan 

hakuominaisuus lisännyt käytettyihin hakusanoihin liittyvää MesH-sanastoa.  

Hakujen perusteella löydettiin yhteensä 479 artikkelia.  Näistä artikkeleista valittiin 

otsikon ja abstraktin lukemisen jälkeen jatkoon ne artikkelit, jotka vaikuttivat käsittelevän 

ammattialtistuksen yhteyttä suunielun syöpään ja jotka oli kirjoitettu englanniksi. Nämä 

kriteerit täyttäviä artikkeleita oli yhteensä 124. Näistä artikkeleista valittiin koko 

artikkelin lukemisen jälkeen jatkoon ne, jotka käsittelivät ammatinharjoittamiseen 

liittyvien altisteiden vaikutusta suunielun syövän riskiin tai kuolleisuuteen. Jatkoon 

pääsyn ehtona oli myös se, että tuloksissa oli eritelty suunielun syöpä erilleen muista pään 

ja kaulan alueen syövistä, mikäli artikkelissa käsiteltiin muitakin pään ja kaulan alueen 

syöpiä. Joukosta poistettiin yksittäisistä syöpätapauksista tehdyt tapausselostukset sekä 

tutkimukset, joita ei oltu tehty ihmisillä. Kolmeen artikkeliin ei ollut Helsingin yliopiston 

verkon kautta pääsyä sähköisessä muodossa niiden ilmestymisajankohdan vuoksi. 

Artikkelit olisivat löytyneet kirjaston arkistoista paperisina versioina, mutta niitä ei 

lähdetty etsimään. Duplikaatien poiston jälkeen jäi jäljelle 18 artikkelia, jotka käsittelivät 

työn aiheuttaman altistuksen ja suunielun syövän yhteyttä. LIITE 1 

Artikkeleista kerättiin tieto kirjoittajista, artikkelin julkaisuvuodesta ja maa tai maat, jossa 

tutkimus oli suoritettu. Lisäksi poimittiin tieto tutkimustyypistä, tutkimuspopulaation ja 

mahdollisen verrokkipopulaation koko sekä tarvittaessa suunielun syöpäpotilaiden 

määrä, mikäli tutkimuksessa oli käsitelty muitakin pään ja kaulan alueen syöpiä kuin vain 
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suunielun syöpää. Tutkittu työperäinen altiste/altisteet tai tutkimuksen kohteena ollut 

ammattiryhmä selvitettiin. Lisäksi selvitettiin tutkimuksessa saatu lopputulos siitä, miten 

tutkittu työperäinen altiste tai tutkitussa ammatissa toimiminen vaikuttivat suunielun 

syövän riskiin tai kuolleisuuteen. LIITE 2 

 

4 Tulokset 

Tupakoinnin vähentyessä suunielun syöpien määrä ei ole laskenut oletettua tahtia. 

Päinvastoin suunielun syöpien määrät ovat olleet maailmanlaajuisesti nousussa viime 

vuosikymmenien aikana vähentyneestä tupakoinnista ja alkoholin käytöstä huolimatta. 

HPV altistuksen on jo näytetty lisäävän suunielun syövän riskiä, mutta lisäksi 

ammattialtistuksen yhteyttä suunielun syöpään on ajateltu yhtenä syöpätapauksia 

potentiaalisesti lisäävänä tekijänä. (2–4,6–8) Myös tehdyn kirjallisuuskatsauksen 

perusteella on viitteitä siitä, että ammattialtisuksella saattaa olla vaikutusta suunielun 

syövän riskin kasvuun. 

 

4.1 Puupöly 

Puupöly luokitellaan karsinogeeniseksi aineeksi. Karsinogeenisyyden oletetaan johtuvan 

itse puun molekyyleistä tai puun käsittelyssä käytetyistä kemikaaleista. Hienojakoiselle 

puupölylle altistumisen on epäilty lisäävän suunielun syövän riskiä. (18) Serbiassa 

tehdyssä tutkimuksessa (18) verrattiin 100 suunielun syöpään sairastunutta 100:n 

samanikäiseen, samalla alueella asuvaan, muun ei-malignin tilan vuoksi samassa 

sairaalassa hoidossa olleeseen henkilöön ja vertailtiin heidän ammattialtistumistaan 

erilaisille tekijöille. Tutkimuksessa suunielun syöpää sairastavien joukossa oli 22 

työssään puupölylle altistunutta ja verrokkiryhmässä 12. Tutkimuksessa todettiin 

puupölylle altistumisen lisäävän riskiä sairastua suunielun syöpään, OR 2,33 ja CI 95% 

0,96-5,66.  

USA:ssa 1522 pään ja kaulan alueen syöpäpotilasta käsittäneessä tutkimuksessa (19) taas 

ei havaittu puupölyn aiheuttavan lisääntynyttä riskiä suunielun syövälle 241 suunielun 

syöpää sairastaneen henkilön joukossa. Verrokkina tutkimuksessa oli 1522 tervettä, 
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saman verran tupakoinutta miestä, jotka olivat iältään 10 vuoden marginaalilla saman 

ikäisiä syöpää sairastavien kanssa. Ajoittain puupölylle töissä altistuneita oli suun tai 

suunielun syöpää sairastavissa 32 (13,3%) ja verrokkiryhmässä 262 (17,2%). Ajoittain 

puupölylle altistuneiden joukossa OR suunielun syöpään sairastumiselle oli 0,72 (CI 95% 

0,48-1,08). Säännöllinen altistuminen puupölylle nosti hieman riskisuhdetta. Heillä OR 

suun tai suunielun syövälle oli 1,14 (CI 95% 0,68-1,92). Syöpää sairastavia oli tässä 

säännöllisesti puupölylle altistuneiden ryhmässä 21 (8,7%) ja terveitä 107 (7%).  

 

4.2 Hitsauskaasut 

Hitsauksessa syntyy karsinogeeniseksi luokiteltuja kaasuja, joiden sisältämät kemikaalit 

vaihtelevat hitsatun metallin mukaan. Ranskalaisessa tutkimuksessa (20) verrattiin 1588 

suun ja kaulan alueen syöpää sairastanutta miestä 27013 terveeseen samanikäiseen ja 

samalla alueella asuvaan mieheen ja vertailtiin heidän työuran aikaista 

hitsausaltistumista. Henkilön luokiteltiin toimineen hitsaajana uransa aikana, mikäli hän 

oli työskennellyt hitsaajana vähintään yhden ajanjakson työuransa aikana ja/tai vähintään 

5% koko työurastaan hitsaajana. Työuran aikainen hitsauksen kokonaismäärä otettiin 

huomioon analyyseissä samoin kuin työuran aikana hitsatut metallit. Hitsaajina 

toimineita, joilla oli todettu suunielun syöpä, oli 68 ja verrokkiryhmässä hitsaajina oli 

toiminut 380 miestä. Analyysin perusteella hitsaus ei lisännyt suunielun syövän riskiä, 

OR 0,96 (CI 95% 0,67-1,38).  

 

4.3 Radon 

2015 tehdyssä katsausartikkelissa (21) tutkittiin radonaltistuksen yhteyttä kuolleisuuteen 

suunielun syöpään. Katsaukseen oli sisällytetty yhteensä 13 tutkimusta Euroopasta, 

Japanista, Kanadasta ja USA:sta. 11:ssa tutkimuksessa käsiteltiin työperäistä radonille 

altistumista kaivostyöntekijöillä ja 2:ssa tutkimuspopulaationa oli keskivertokansalaiset, 

jotka olivat altistuneet radonille. Radonin tiedetään olevan hengitysteille haitallista ja 

sisältävän karsinogeenisiä alfahiukkasia. Kaivostyöntekijöitä koskevissa tutkimuksissa 

otoskoot vaihtelivat muutaman tuhannen ja noin 60 000 kaivostyöntekijän välillä. 

Suunielun syöpään sairastuneita oli tutkimuksesta riippuen 0-99. Kaivostyöntekijöitä 
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käsittelevissä tutkimuksissa vain yhdessä päädyttiin radonaltistuksen lisäävän 

kuolleisuutta suunielun syöpään. Katsauksessa ei pystytty materiaalin heterogeenisyyden 

vuoksi tekemään meta-analyysia, mutta tuloksista tehtiin synteesi, jossa päädyttiin siihen, 

ettei radonaltistuksella ole yhteyttä kuolleisuuteen suunielun syöpään.  

 

4.4 Maatalous 

Maanviljelijöinä työskentelevillä on tutkimuksesta riippuen joko hieman suurentunut 

riski suunielun syövän kehittymiselle tai ei lainkaan riskin lisääntymistä. Italiassa 2001 

tehdyssä tutkimuksessa (22) ei havaittu maanviljelijöillä lisääntynyttä riskiä suunielun 

syövän synnylle. Tutkimuksessa oli 1279 maanviljelijänä työskennellyttä miestä, joilla 

oli suun tai kaulan alueen syöpä. Heistä 40:lla oli suunielun tai suun alueen syöpä. 

Riippumatta siitä kuinka pitkään maanviljelijänä työskentely oli jatkunut OR suunielun 

syövälle pysyi välillä 0,9-1,0. Yli 16 vuotta maanviljelijöinä työskennelleillä OR 

suunielun syövälle oli 1,0 (CI 95% 0,5-2,3).  

Kuubassa vuonna 2001 julkaistussa tutkimuksessa (23) maanviljelijöillä oli hieman 

suurentunut riski pään ja kaulan alueen syöville. Otoksessa oli 200 pään ja kaulan alueen 

syöpää sairastavaa henkilöä, joista 19:a oli suunielun syöpä. Heitä verrattiin 200 

samanikäiseen ja samaa sukupuolta olevaan muusta syystä Havannassa sairaalassa 

käyneeseen henkilöön. OR maanviljelijänä toimimisen ja suun tai suunielun syöpään 

sairastumiseen oli 2,22 (CI 95% 0,97-5,10). 

Eurooppalaisessa tutkimuksessa (24) kartoitettiin ammatin yhteyttä pään ja kaulan alueen 

syöpiin. Tutkimuksessa oli yhteensä 1981 pään ja kaulan alueen syöpää sairastavaa 

henkilöä ja 1993 kontrollia 10:stä eri Euroopan maasta (Tsekki, Kroatia, Ranska, Saksa, 

Kreikka, Irlanti, Italia, Norja, Espanja ja UK). Tutkimuksessa havaittiin miesten 

suunielun syövän olevan yhteydessä karjankasvattajana tai maitotilalla työskentelyyn OR 

3,45 (CI 95% 0,97-12,3). Suun ja suunielun syöpää sairastavia miehiä oli tutkimuksessa 

670 ja naisia 245. 10 suun tai suunielun syöpään sairastunneista miehistä oli työskennellyt 

karja- tai maitotilalla.  
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4.5 Ruokateollisuus 

Lihateollisuudessa ja ruokatehtaissa altistutaan lihan onkogeenisille viruksille ja ruoan 

kypsennyksen aiheuttamille karsinogeenisille yhdisteille. Lisäksi erilaiset lihan 

käsittelyyn ja tuotteiden pakkaamiseen käytetyt koneet tuottivat pakokaasuja työtiloihin 

aina 1970-luvulle asti. Kolmessa USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin 

ruokateollisuudessa työskentelyn lisäävän suunielun syövän riskiä verrattuna 

amerikkalaiseen keskivertoväestöön.(25–27) Otoskoot olivat kuitenkin pieniä, kaikissa 

tutkimuksissa suunielun syöpään sairastuneita oli yhteensä 3-8 per otos.  

10 070 lihanleikkaajana ja -pakkaajana supermarketissa vuosina 1950-1979 USA:ssa 

toiminutta henkilöä käsittäneessä tutkimuksessa (25) saatiin SMR 2,7 (CI 95% 1,2-5,3) 

suunielun syöpään kuoleman riskille. Aineiston 3 906 naisesta 4 menehtyi suunielun 

syöpään, SMR 7,3 (CI 95% 2,0-18,7) ja 6 795 miehestä 4 menehtyi suunielun syöpään, 

SMR 1,7 (CI 95% 0,5-4,3). Toisessa 2431 ruokateollisuudessa työskennelleen henkilön 

otoksessa (26) taas riski kuolla suunielun syöpään miehillä todettiin olevan SMR 4,4 (CI 

95% 1,2-11,2). Naisilla ei tutkimuksessa todettu yhtään kuolemaa liittyen suunielun 

syöpään 904 henkilön joukossa. Kolmannessa USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa (27) 

selvitettiin Baltimoren alueella vuosien 1954-1979 aikana ainoastaan siipikarjan 

teurastuksessa tai siipikarjan lihan prosessoinnissa työskennelleiden henkilöiden 

kuolinsyyt. Yhteensä tutkimuksessa oli mukana 2580 henkilö. Vuonna 2003 tutkituista 

1371 miehestä 3 oli kuollut suunielun syöpään. Kukaan 1209 naisesta ei ollut kuollut 

suunielun syöpään vuoteen 2003 mennessä. Suunielun syövän kuolleisuuden riskiksi 

saatiin SMR 4,6 (CI 95% 1,0-13,5). 

Ranskassa tehdyssä epidemiologisessa tapausverrokki tutkimuksessa (28) selvitettiin 

ammattialtistuksen vaikutusta pään ja kaulan alueen syöpiin. Jauhopölylle altistuminen ei 

lisännyt suunielun syövän riskiä tutkimuksen mukaan. Tutkimuksessa oli 667 suunielun 

syöpään sairastunutta miestä. Kontrollina oli 147 tervettä tai muita syöpiä sairastavaa 

samaan sairaalaan Pariisissa hakeutunutta miestä. Yhteensä 13 suunielun syöpää 

sairastavaa ja 7 kontrollihenkilöä oli altistunut työssään jauhopölylle. Vetosuhteeksi 

jauhopölylle altistumiselle ja suunielun syövän riskille saatiin 0,30, CI 95% 0,15-1,01.  
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4.6 Kemikaalit ja erilaiset karsinogeenisiksi luokitellut aineet 

Erilaisia kemikaaleja ja eri ammatteihin liittyviä altisteita on tutkittu jonkin verran 

mahdollisina syövän riskitekijöinä. Osa kirjallisuuskatsauksessa löytyneistä artikkeleista 

käsitteli yksittäisen tehtaan työntekijöitä ja heidän syöpätapauksiaan. Tällaisissa 

tapauksissa otoskoot ovat pieniä ja mahdollisia sekoittavia tekijöitä paljon. Jonkinlaista 

viitettä ne voivat kuitenkin antaa tietyn kemikaalin tai materiaalin yhteydestä suunielun 

syöpään. 

Italialaisessa asfalttitehtaassa (29) vuosien 1964-1997 aikana työskennelleistä 415 

työntekijästä 5 oli kuollut suunielun syöpään. Verrattuna oletettuihin kuolemantapauksiin 

samalla alueella, suunielun syöpään kuolleisuuden SMR oli 21,1 (CI 95% 8,8-50,7). 

Toisessa italialaisessa tutkimuksessa (30) selvitettiin italialaisessa asbestitehtaassa 

vuosien 1946-1984 välillä vähintään kuukauden ajan työskennelleiden henkilöiden 

kuolleisuutta syöpään. 1966 työntekijästä, joista 889 oli miehiä ja 1077 naisia, 6 kuoli 

suunielun syöpään. Kuolemien määrää verrattiin vastaavan väestön keskivertokuolemien 

määrään. SMR suunielun syöpään kuolemiselle saatiin 2,25, CI 95% 0,9-4.65.  

Brasilialaisessa tutkimuksessa (31) verrattiin automekaanikkona työskennelleiden 

kuolleisuutta eri syöpiin, kuten suunielun syöpään, verrattuna samanikäisiin muissa 

ammateissa työskenteleviin. Automekaanikot altistuvat työssään useille karsinogeenisille 

aineille kuten dieselautojen pakokaasuille ja bentseenille. Tutkimuksessa 3234 

mekaanikosta 274 (8,5%) oli kuollut suunielun syöpään. Verrokkeina toimineista 129 913 

henkilöstä 6631 (5,1%) oli kuollut suunielun syöpään. Suunielun syövän MOR saatiin 

1,84, CI 95% 1,66-2,11.  

Ranskalaisessa tutkimuksessa (32) selvitettiin maaöljypohjaisten ja hapettavien 

liuottimien aiheuttamaa suunielun syövän riskin kasvua työperäisen altistumisen 

yhteydessä. Tutkimuksessa oli 2415 pään ja kaulan alueen syöpään sairastunutta miestä 

ja 3555 samanikäistä kontrollia. Suunielun syöpää sairastavia oli 543. Suurelta osin 

työperäisen kemikaalialtistuksen ei todettu lisäävän suunielusyövän riskiä, vaikka 

suunielun syöpää sairastavien joukossa kemikaaleille altistuminen oli hieman yleisempää 

kuin kontrolliryhmässä. Ainoastaan dietyylieetterin todettiin lisäävän suunielusyövän 

riskiä jonkin verran pitkässä altistumisessa, OR 2,19 (CI 95% 0,65-7,39) ja enemmän 
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kumulatiivisessa (aika, altistusfrekvenssi ja altistusmäärä) altistumisessa OR 7,78 (CI 

95% 1,42-42,59). 

Eurooppalaisessa tutkimuksessa (24), jossa oli 1981 pään ja kaulan alueen syöpää 

sairastavaa ja 1993 tervettä samanikäistä verrokkia 10 eri Euroopan maasta, havaittiin 

maalaajilla ja lasittajilla olevan lisääntynyt riski sairastua suun ja suunielun syöpiin. 

Yhteensä suun ja suunielun syöpiä sairastavia oli tutkimuksessa 915, joista 23 oli 

työskennellyt maalaajana tai lasittajana työurallaan. Heillä OR suun tai suunielun 

syövälle oli 2,03 CI 95% 1,03-3,99.   

Kirjallisuuskatsauksessa löytyi kaksi artikkelia 11.9.2001 New Yorkissa tapahtuneiden 

WTC-iskujen pelastus- ja raivaustöissä työskennelleiden henkilöiden riskistä sairastua 

pään ja kaulan alueen syöpiin. Alueella työskennelleet altistuivat hengitysilman kautta 

monille karsinogeeniseksi tiedetyille aineille kuten asbestipölylle, sementtipölylle ja 

lyijylle (33,34). Toisessa tutkimuksessa (33) 33 809:ta WTC iskujen aikana pelastus- ja 

raivaustöissä työskennelleeltä työntekijältä 32:lla todettiin suunielun syöpä vuosien 

2003-2012 välillä. Verrattuna keskivertoväestöön WTC-iskujen pelastus- ja raivaustöissä 

erilaisille kemikaaleille ja savuille altistuneilla henkilöillä oli tutkimuksen mukaan 

hieman enemmän HPV positiivista suunielun syöpää, SIR 1,23 (CI 95% 0,84-1,73). 2018 

julkaistussa tapausselostuksessa (34) käsiteltiin 11:sta suunielun syöpään sairastunutta 

henkilöä, jotka kaikki olivat työskennelleet WTC-iskujen pelastus- ja/tai raivaustöissä. 

He sairastuivat suunielun syöpään nuorempina kuin keskimäärin. 7 tutkittavista oli 

sairastunut suunielun syöpään alle 50-vuotiaana. Heillä oli myös vähäisempi 

tupakointitausta kuin suunielun syöpään sairastuneilla henkilöillä keskimäärin. 

1972 ilmestyneessä artikkelissa (35) oli tutkittu Lontoossa sanomalehtien painossa 

toimineiden miesten kuolinsyitä. Tutkimukseen oli sisällytetty 670 vuosien 1954-1966 

välillä kuolleiden, koko työuransa tai lähes koko työuransa sanomalehtipainossa 

työskennelleiden miesten kuolinsyyt. Tutkimushenkilöiden tarkkaa työnkuvaa 

sanomalehtipainossa ei oltu eritelty tutkimuksessa, sillä tarkkoja tietoja ei ollut saatavilla. 

Sanomalehtipainossa työskennelleiden kuolinsyitä vertailtiin samalla alueella asuneiden 

henkilöiden kuolinsyihin. Sanomalehtipainossa työskennelleet altistuivat 1900-luvun 

alkupuoliskolla suurelle määrälle erilaisia kemikaaleja ja metalleja. Näihin kuuluivat 
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esimerkiksi lyijy ja painokoneista irronnut metallipöly, antimoni, tärpätti ja paperipöly 

(35). Tutkituista kaksi oli kuollut nielurisan syöpään. Riskiksi saatiin 0,29, p<0,001. 

 

5 Pohdinta 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella tietyillä ammateilla saattaa olla suunielun syövän 

synnyn riskiä ja kuolleisuutta lisäävä vaikutus. Riski vaikuttaisi olevan hieman 

suurentunut niillä aloilla, joilla joudutaan tekemisiin erilaisten lähinnä ilman välityksellä 

nielun alueelle kulkeutuvien aineiden kanssa. Varsinkin karsinogeenisiksi luokitelluille 

aineille altistuminen saattaa näiden tutkimusten perusteella lisätä myös suunielun syövän 

riskiä, kun niille altistutaan työuran aikana.   

 

5.1 Ammatit, joissa vaikuttaa olevan suurentunut syöpäriski 

Ammatit, joissa vaikuttaa kirjallisuuskatsauksen perusteella olevan suurentunut riski 

suunielun syövän kehittymiselle ovat asfaltin ja asbestin kanssa työskentelevät, 

maalaajat, liha- ja ruokateollisuuden työntekijät sekä automekaanikot. Näissä kaikissa 

ammateissa altistutaan suurelle määrälle erilaisia kemikaaleja, viruksia, orgaanisia pölyjä 

ja muita ärsyttäviä ja karsinogeenisiä aineita. Esimerkiksi dietyylieetteri näyttää 

itsenäisenä tekijänä lisäävän suunielun syövän riskiä, mikäli sitä käsittelee työssään. 

Monen altisteen kohdalla elämänaikainen kumulatiivinen annos sekä altistumisen 

frekvenssi vaikuttavat suunielun syövän riskiin tai kuolleisuuteen suorassa suhteessa.  

 

5.2 Ammatit, joiden kohdalla näyttö syöpäriskistä on epävarma 

Osassa ammateista kirjallisuuskatsauksen perusteella tutkimuksesta riippuen joko 

suunielun syövän riskiä lisäävä vaikutus tai ei vaikutusta riskiin. Tällaisia ammatteja oli 

maanviljely sekä ammatit, joissa altistutaan puupölylle. Maanviljely ei sinänsä ole 

yksiselitteinen ammattinimike. Riippuen siitä mitä kasvatetaan, minkälaisissa 

olosuhteissa, minkälaisia koneita käytetään apuna ja mitä mahdollisia torjunta-aineita ja 

lannoitteita ym. kemikaaleja henkilö käyttää työskennellessään vaihtelee runsaasti. Näillä 
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kaikilla tekijöillä voi olla vaikutusta suunielun syövän riskiin eikä niitä ole 

kirjallisuuskatsauksen tutkimuksissa eritelty. 

Puupölylle altistumisen on ajateltu olevan altistava tekijä suunielun syövän synnylle. 

Kirjallisuuskatsauksessa kuitenkin tulokset vaihtelivat eri tutkimusten välillä. Tässäkin 

tapauksessa itse puupöly, jolle henkilö on altistunut voi olla merkittävästi erilaista eri 

henkilöillä. Osa tutkittavista on saattanut altistua vain tuoreen, käsittelemättömän 

puuaineksen puupölylle ja osa taas on altistunut kemiallisesti käsitellyn puun pölylle. 

Myös tilat, joissa henkilö on työskennellyt ja niiden ilmanvaihto sekä suojainten käyttö 

ym. pölyn määrään vaikuttavat tekijät ovat asioita, joita ei ole vakioitu näissä 

epidemiologisissa tutkimuksissa. Otoskoilla on myös merkittävä vaikutus saatuihin 

lopputuloksiin tutkittaessa melko harvinaista tautia kuten suunielun syöpää. 

Serbialaisessa tutkimuksessa (18), jossa nähtiin yhteys suunielun syövän ja puupölylle 

altistumisen välillä, puupölylle altistuneita oli 22 syöpään sairastuneiden joukossa ja 12 

verrokkiryhmässä. USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa (19), jossa ei nähty yhteyttä syövän 

ja puupölyaltistuksen välillä syöpään sairastuneita oli yhteensä 53 ja verrokkiryhmässä 

369, jotka olivat altistuneet puupölylle työurallaan.  

 

5.3 Ammatit, joissa ei vaikuta olevan suurentunutta syöpäriskiä 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa löydettyjen artikkelien perusteella radonaltistuksella, 

hitsaajana toimimisella tai sanomalehtipainossa työskentelyllä ei näyttäisi olevan 

vaikutusta suunielun syövän riskiin. Radon itsessään on luokiteltu karsinogeeniseksi, 

mutta sille keskimääräistä henkilöä enemmän altistuneille kaivoksissa työskenteleville 

henkilöille ei meta-analyysin mukaan näyttänyt olevan suurentunutta riskiä suunielun 

syöpään kuolleisuudelle. Myös hitsauksen yhteydessä syntyy karsinogeenisiksi 

luokiteltuja kaasuja. Löydetyn tutkimuksen perusteella näillä ei ollut kuitenkaan 

näyttänyt olevan vaikutusta suunielun syöpään. Vaikka itse aineet, joille henkilöt olivat 

työuransa aikana altistuneet, olivat karsinogeenisiä, eivät ne näissä tutkimuksissa 

näyttäneet lisäävän suunielun syöpään sairastumisen riskiä.   
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5.4 Tulotason ja sosiaalisen aseman vaikutus  

Kirjallisuuskatsauksen perusteella keskimäärin suurimmassa riskissä suunielun syövän 

kehittymiselle näyttävät olevan erilaisten fyysisten töiden tekijät kuten automekaanikot 

tai maalarit. Yhteistä näille ammateille on se, että näissä ammateissa joudutaan 

käsittelemään usein erilaisia kemikaaleja, työskennellään pölyävien materiaalien kanssa 

ja altistutaan keskimäärin suuremmalle määrälle erilaisia mahdollisesti karsinogeenisiä 

aineita kuin esimerkiksi toimisto- tai myyntityössä. Keskimäärin näillä aloilla 

työskentelevät ovat myös matalampituloisia kuin ei fyysistä työtä tekevät. Onkin myös 

havaittu, että matalamman koulutusasteen omaavilla ja matalampituloisilla saattaa olla 

suurentunut riski sairastua suunielun syöpään ammatista riippumatta (4). Tämä voisi 

osittain johtua keskimäärin suuremmasta työperäisestä altistumisesta erilaisille 

karsinogeenisille aineille matalampipalkkaisilla aloilla työskentelevillä verrattuna 

suurempituloisilla aloilla työskenteleviin. Toisaalta on myös viitteitä siitä, että henkilön 

tuloilla ja sosiaalisella asemalla voi olla myös itsenäistä vaikutusta syövän riskiin. 2021 

ennakkojulkaisussa olevassa monikeskustutkimuksessa (36), joka käsitti 5818 pään ja 

kaulan alueen syöpää sairastavaa, joista suunielun syöpää sairastavia oli 1281, sekä 7326 

kontrollihenkilöä, suunielun syövän riski oli suurentunut alemmassa sosiaaliluokassa. OR 

1.68 (95% CI: 1.34 to 2.11). Alkoholinkäyttö sekä tupakointi oli otettu huomioon 

tuloksissa. (36) Matalampituloisilla muut elämäntavat ja terveyteen vaikuttavat tekijät 

tupakoinnin ja alkoholinkäytön lisäksi voivat olla hyvin erilaisia suurempituloisiin 

verrattuna. Näillä tekijöillä voi olla suunielun syövän kehittymistä edesauttavaa 

merkitystä, josta emme vielä tiedä. Myös esimerkiksi asuinolosuhteet ja pääsy 

terveydenhuollon piiriin voivat olla hyvin erilaisia eri tuloluokissa asuinmaasta riippuen. 

Taloudelliset seikat voivat monissa maissa estää ajoissa hoitoon hakeutumisen ja siten 

mahdollisesti edesauttaa premalignien tilojen kehittymistä maligneiksi.  

 

5.5 Kirjallisuuskatsauksen haasteet 

Vaikka suunielun syövän insidenssi on kasvanut viime vuosikymmenien aikana, ovat 

siihen sairastuneiden määrät yhä melko pieniä moneen muuhun syöpään sairastuneisiin 

nähden. Esimerkiksi vuonna 2018 suunielun syöpien osuus kaikista uusista 
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syöpätapauksista maailmanlaajuisesti oli 0,5% (1). Tämä näkyy myös 

kirjallisuuskatsausta tehdessä löytyneissä artikkeleissa, joissa useimmissa otoskoot olivat 

melko pieniä. Useimmissa tutkimuksissa otoskoot olivat muutamista sadoista pariin 

tuhanteen henkilöä. Lisäksi monessa tutkimuksessa suunielun syöpään sairastuneita tai 

kuolleita oli alle kymmenestä noin 600:n isoissakin tutkimuspopulaatioissa ja 

suurimmassa osassa tutkimuksista oli alle 10 suunielun syöpätapausta. Tämän lisäksi 

useimmista ammateista ja niihin liittyvästä suunielun syövän riskistä löytyi vain 

yksittäinen tutkimus. Osassa tutkimuksissa suunielun syövän riskiä tai kuolleisuutta oli 

tutkittu vain yksittäisen tehtaan työntekijöiden keskuudessa, jolloin saatuja tuloksia ei voi 

suoraan vertailla koko ammattiryhmän riskiin sairastua tai kuolla suunielun syöpään. 

Useassa tutkimuksessa tutkimusaineisto koostui työntekijöistä, jotka olivat 

työskennelleet alalla vuosikymmeniä sitten. Tämän jälkeen työturvallisuus on lisääntynyt 

merkittävästi. Laiteet ovat turvallisempia ja vähäpäästöisempiä ja ilmastointijärjestelmät 

sekä henkilökohtaiset suojavarusteet ovat kehittyneet ja tulleet pakollisiksi useilla aloilla 

vuosien saatossa. Todennäköisesti erilaisille pakokaasuille ja kemikaaleille altistutaan 

vähemmän nykyään kuin aiemmin. Tällä voi olla vaikutusta ammatin aiheuttamaan 

syöpäriskiin. Lisäksi sosiaalisen aseman ja tulotason itsenäistä vaikutusta suunielun 

syövän riskiin riippumatta henkilön ammatista tulisi tutkia enemmän. 

 

6 Johtopäätökset 

Tupakoinnin, alkoholinkäytön sekä HPV-infektion yhteydestä suunielun syövän 

kehittymisen riskiin on jo selkeää näyttöä. Ammattialtistuksen yhteyttä suunielun 

syöpään on tutkittu vielä melko vähän ja aineistokoot ovat useimmissa tutkimuksissa 

olleet melko pieniä. Eri ammattien ja suunielun syövän yhteyttä tulisi tutkia lisää ja 

suuremmilla otoskoilla, jotta tulevaisuudessa saataisiin varmempaa näyttöä siitä, onko 

tiettyjen ammattien ja suunielun syövän välillä olemassa yhteyttä. Mikäli joissain 

ammateissa työskentelevillä vaikuttaisi olevan suurempi sairastumisriksi tulisi selvittää 

mitkä tekijät ammatissa aiheuttavat suunielun syövän ilmaantumisen nousun ja millä 

tavoin näissä ammateissa toimivien henkilöiden sairastumisriskiä pystyttäisiin jatkossa 

mahdollisesti vähentämään esimerkiksi työntekoon liittyvillä varotoimilla.  
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LIITE 2 Kirjallisuuskatsauksen artikkelit 

Kirjoittaja Vuosi  Maa Tutkimustyyppi ja n Altiste Altisteen ja 

syövän yhteys 

Barul C 

(32) 

2019 Ranska Tapaus-kontrolli: 2415 suun- 

tai suunielun syöpään 

sairastunutta miestä, joista 

543 suunielun syöpää ja 

3555 kontrollia 

Maaöljypohjai-

set ja hapettavat 

liuottimet 

Dietyylieetteri 

pitkässä 

altistuksessa OR 

2,19 (Cl 95% 

0,65-7,39) ja 

kumulatiivisessa 

altistuksessa OR 

7,78 (Cl 95% 

1,42-42,59) p 

0,04 

Barul C 

(20) 

2020 Ranska Tapaus-kontrolli: 1588 pään 

ja kaulan alueen 

syöpäpotilasta, joista 472 

suunielun syöpää ja 2703 

kontrollia 

Hitsauskaasut OR 0,96 (CI 

95% 0,67-1,38) 

Cauvin JM 

(28) 

1990 Ranska Tapaus-kontrolli: 2471 pään 

ja kaulan alueen syöpään 

sairastunutta, joista 667 

suunielun syöpää ja 147 

kontrollia 

Ammattialtiste Jauhot 0,39 (CI 

95% 0,15-1,01) 

Metalli 1,50 (CI 

95% 1,01-2,30). 

Kun alkoholi ja 

tupakka otettu 

huomioon: 

jauhot 0,22 (CI 

95% 0,07-0,68) 

Faramawi 

MF (26) 

2015 USA Kohortti: 2431 työntekijää, 

joista 4 suunielun syöpää 

miehillä ja 0 naisilla 

verrattuna keskimääräiseen 

populaatioon 

Ruokateollisuu-

dessa 

työskentely 

Miehillä 

suunielun 

syöpään 

kuolleisuus 

SMR 4,4 (95% 

CI 1,2-11,2) 

Garrote FL 

(23) 

2001 Kuuba Tapaus-verrokki: 200 pään ja 

kaulan alueen syöpää 

sairastavaa, joista 19 

suunielun syöpää ja 200 

verrokkia 

Ammatti Ruumiillisen 

työn tekijöillä ja 

Maanviljelijöillä 

suurentunut riski 

pään ja kaulan 

alueen syövälle: 

OR 1,73 (0,97-

3,09 CI 95%) ja 
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2,22 (0,97-5,10 

CI 95%) 

Graber JM 

et al (34) 

2018 USA Tapausselostus: 16 

syöpäpotilasta, joista 11 

suunielun syöpää 

Osallistuminen 

WTC iskujen 

pelastustyöhön 

Sairastuivat 

nuorempina 

kuin 

keskimäärin: 

mediaani-ikä 

53v, puolet alle 

50v, pienempi 

tupakkatausta 

kuin 

keskimäärin 

Graber JM 

(33) 

2019 USA Kohortti: 33809 työntekijää, 

joista 32 suunielun syöpää 

Osallistuminen 

WTC iskujen 

pelastustyöhön 

HPV positiiviset 

suunielun 

syövät: SIR 1,23 

(CI 95% 0,84-

1,73) 

Greenberg 

M (35) 

1972 UK Epidemiologinen: 670 

sanomalehtipainossa 

työskennellyttä, joilla 2 

tonsillasyöpää verrattuna 

samalla alueella asuviin 

henkilöihin 

Sanomalehti- 

paino 

OR 0,29, p<0,01 

Jayaprakash 

V (19) 

2008 USA Tapaus-verrokki: miehiä, 

1522 syöpäpotilasta, joista 

241 suun tai suunielun 

syöpää, 1522 kontrollia 

Puupöly Ajoittain 

altistunut OR 

0,72 (CI 95% 

0,48-1,08), 

säännöllisesti 

altistunut 1,14 

(CI 95% 0,68-

1,92), p 0,69 

Johnson ES 

(27) 

2010 USA Kohortti: 2580 ainoastaan 

siipikarjan 

teurastuksessa/prosessoinniss

a työskennellyttä henkilöä 

verrattuna USA:n 

keskimääräiseen väestöön, 3 

suunielun syöpää 

Siipikarjan 

onkogeeniset 

virukset, 

tuotannossa 

käytettyjen 

koneiden 

pakokaasut ja 

siipikarjan 

kypsennyksen 

SMR 4,6 (CI 

95% 1,0-13,5) 
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tuottamat 

kemikaalit 

Johnson ES 

(25) 

2015 USA Kohortti: 10701 

lihanmyyjää, miehiä 6795, 

joilla 4 suunielun syöpää, 

naisia 3906, joilla 4 

suunielun syöpää 

Lihan 

pakkauskonei-

den kaasut 

SMR 2.7 (95% 

CI, 1.2-5.3) 

Miehet: SMR 

1,7 (95% CI 0,5-

4,3), Naiset: 

SMR 7,3 (95% 

Cl 2,0-18,7) 

Pira E (30) 2005 Italia Kohortti: 1966 työntekijää, 7 

suunielun syöpää 

Asbesti SMR 2,256 (CI 

95% 0,9-4,65) 

Richiardi L 

(24) 

2012 Italia Tapaus-verrokki: 1981 

syöpää, joista suun tai 

suunielun syöpiä miehillä 

670 ja naisilla 245, 1993 

kontrollia 

Ammatti Miehillä: maito- 

ja lihamaatalous 

OR 3,45 (CI 

95% 0,97-12,3), 

maalaus ja 

lasitus OR 2.03 

(95% CI 1.03–

3.99). Naisilla ei 

eritelty 

Salgado-

Espinosa T 

(21) 

2015 Euroop

pa, 

Japani, 

Pohjois

-

Amerik

ka 

Katsaus: 13 artikkelia Radon Ei lisääntynyttä 

riskiä sairastua 

suunielun 

syöpään 

Santos ASE 

(31) 

2020 Brasilia Tapaus-verrokki: 3234 

automekaanikkoa, joilla 274 

(8,5%) suunielun syöpää ja 

129 913 verrokkihenkilöä, 

joilla 6631 (5,1%) suunielun 

syöpää 

Automekaani-

kon ammatti 

MOR 1.84 (95% 

CI  

1.66-2.11). 30-

49 -vuotiaat 

automekaanikot 

MOR 1.66,  

(95% CI 1.24-

2.22). 50-69 -

vuotiaat MOR 

1.85 (95%CI 

1.60-2.13) 

Settimi L 

(22) 

2001 Italia Kohortti: 1279 

syöpäpotilasta, joilla 53 

Maataloudessa 

työskentely 

Ikinä 

työskennelleet 
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huuli-, suu- tai suunielun 

syöpää 

OR 0,9 (95% CI 

0,4-1,8), 1-5v 

työskennelleet 

1,1 (95% CI 0,3-

4,1), 6-15v 

työskennelleet ei 

tietoa, yli 16v 

työskennelleet 

1,0 (95% 0,5-

2,3) 

Vlajinac 

HD (18) 

2006 Serbia Tapaus-verrokki: 100 

suunielusyöpäpotilasta ja 100 

verrokkia 

Ammattialtiste Puupöly OR 

2.33 (95% CI 

0.96–5.66). 

Hiilipöly OR 

0,88 (95% CI 

0,36-2,14). 

Sementtipöly 

OR 1,58 (95% 

CI 0,58-4,33). 

Aniliinivärit OR 

1,41 (95% CI 

0,44-4,44). 

Metallipöly OR 

0,57 (95% CI 

0,27-1,18). 

Kemikaalisavu 

OR 0,71 (95% 

CI 0,34-1,48). 

Nikkeli ja kromi 

OR 1,33 (95% 

CI 0,30-4,97). 

Laasti OR 1,68 

(95% CI 0,57-

4,97). 

Formaldehydi 

OR 4,48 (95% 

CI 0,63-31,63) 

Zanardi F 

(29) 

2013 Italia Kohortti: 415 työntekijää, 5 

suunielun syöpää 

Asfaltti SMR 21,1 (95% 

CI 8,8-50,7) 

 


