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Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää oululaisten 18–25-vuotiaiden nuorten suusyöpätietoisuutta. 
Tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan, mitä nuoret tietävät suusyövän oireista, riskitekijöistä ja yleisyydestä. Lisäksi 
tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako sukupuoli, elämäntavat ja koulutus suusyöpätietoisuuteen. Tutkimus 
toteutettiin face-to-face haastattelulla Oulun yliopiston kirjasto Pegasuksessa ja Oulun kaupungin kirjastossa. 
Haastatteluun osallistui yhteensä 60 nuorta, joista oli 30 miehiä ja 30 naisia. Haastateltavista kuusi oli suorittanut 
peruskoulun, 22 oli suorittanut toisen asteen koulutuksen tai oli sellaista parhaillaan suorittamassa ja 32  oli 
suorittanut korkeakoulun tai oli  sellaista parhaillaan suorittamassa. 

Saatujen tulosten mukaan oululaisten nuorten suusyöpätietoisuus oli pääasiassa heikkoa tasoa. Tulokset osoittivat, 
että suusyöpätietoisuuden eri osa-alueiden, kuten oireiden, riskitekijöiden ja yleisyyden tietäminen oli kauttaaltaan 
samansuuntaisia kuin muualla maailmalla. Nuorten tietoisuus oli vahvasti yhteyksissä siihen, mikä oli heidän 
koulutustasonsa. Korkeakoulun suorittaneet tai sitä parhaillaan suorittamassa olevien tietoisuus oli selvästi 
parempaa kuin toisen asteen koulutuksen tai peruskoulun suorittaneiden. Lisäksi monipuolinen ruokavalio ja 
lähipiirissä esiintynyt suusyöpä nosti suusyöpätietoisuuden tasoa. 

Tutkimuksen myötä saatiin tietoa siitä, mikä on oululaisten nuorten suusyöpätietoisuuden taso. Vähäisen 
haastateltavien määrän vuoksi tulokset ovat vain suuntaa-antavia, mutta tutkimuksen perusteella voidaan todeta, 
että suusyöpätietoisuus on huomattavan alhainen. Suusyöpä on aggressiivisesti leviävä syöpämuoto, jonka 
esiintymiseen voidaan vahvasti vaikuttaa elämäntavoilla. Jatkossa voisi tutkia tarkemmin suusyövän riskitekijöiden 
ja ensioireiden tietoisuutta ja näiden myötä miettiä, kuinka voidaan parantaa tietoisuutta ja tätä kautta vaikuttaa 
suusyövän esiintymiseen. 
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1. JOHDANTO 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan oululaisten nuorten suusyöpätietoisuutta. 

Suusyöpätietoisuutta ei ole aikaisemmin tutkittu Suomessa, joten ajattelin, että on hyvä 

kartoittaa, millainen on maamme nuorison tietoisuudentaso tämän aggressiivisesti leviävän 

syöpämuodon suhteen (Neville & Day, 2002). Suusyöpä ja sen hoidot voivat vaikuttaa 

merkittävästä tärkeisiin toimintoihin, kuten hengittämiseen, nielemiseen ja puhumiseen. 

Suusyövän suurimmat riskitekijät ovat alkoholi ja tupakka, joten sen esiintymiseen voidaan 

erittäin paljon vaikuttaa elämäntavoilla (Gandini ym., 2008). Lisäksi oiretietoisuus on  

suuressa roolissa suusyövälle altistavien tilojen tunnistamisessa (Petti ym., 2003). Siksi on 

tärkeää saada tietää, millainen on Suomen nuorten suusyöpätietoisuus ennen kaikkea 

riskitekijöiden, oireiden ja ennaltaehkäisyn suhteen. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan 

onko sukupuolella, koulutuksella ja elämäntavoilla vaikutusta suusyöpätietoisuuteen. Tällä 

tavoin pyritään jakamaan nuoret ryhmiin suusyöpätietoisuuden suhteen.   

 

1.1 Suusyöpä 

 

1.1.1 Epidemiologia ja diagnostiikka 

 

Suusyövällä tarkoitetaan suuontelossa ja huulissa esiintyvää syöpää (Grenman, 2012). 

Suusyöpä on maailmanlaajuisesti kuudenneksi yleisin syöpä (Käypä hoito suositus, 2012). 

Se on 10. yleisin kuolinsyy maailmassa (Shiva & Mousavi, 2014). Suusyövän esiintyvyys 

vaihtelee eri maissa huomattavasti ja Suomessa sen eri muotoja esiintyy vuosittain noin 400 

uutta tapausta. Kielisyöpä on yleisin suuontelossa esiintyvä syöpämuoto. Niitä todettiin 

Suomessa vuonna 2010 yhteensä noin 130 tapausta (Grenman, 2012). Muita suuontelon 

syöpiä (ien, suunpohja, suulaki ja muu suuontelo) todettiin 154. Kielisyöpä on suunnilleen 

yhtä yleinen naisilla ja miehillä. Kun taas vuonna 2010 todettuja huulisyöpiä esiintyi 

miehillä jonkin verran enemmän, 46/72. Miehillä huulisyövän esiintyvyys on vähentynyt 
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viimeisen 40 vuoden sisällä, mutta muiden suusyöpämuotojen määrä on lisääntynyt 

(Taulukko 1) (Suusyöpä käypä hoito suositus, 2012). Naisilla huulisyövän esiintyvyys on 

pysynyt ennallaan, mutta muiden suusyöpämuotojen esiintyvyys on lisääntynyt 

progressiivisesti viimeisen 40 vuoden aikana. Vuonna 2008 miesten ikävakioitu 

huulisyövän esiintyvyys sataatuhatta kohden oli 1,1, kielisyövän 1,9 ja muiden 

suusyöpämuotojen 1,5 (Grenman, 2012). Kun taas naisten vastaavat luvut olivat 0,4, 1,3 ja 

0,9. 

 

Taulukko 1. Suusyövän esiintyvyys (sataatuhatta kohden) Suomessa eri vuosikymmeninä: 

Jakso Miehet    Naiset    

 Huuli Kieli Suu Yht. Huuli Kieli Suu Yht. 

1968-72 5,6 0,7 0,7 7,0 0,4 0,5 0,4 1,3 

1978-82 4,7 1,0 0,9 6,6 0,6 0,5 0,5 1,6 

1988-92 3,5 1,1 1,1 5,6 0,6 0,7 0,7 2,0 

1998-02 1,9 1,5 1,4 4,8 0,6 0,8 0,8 2,2 

2003-07 1,3 1,4 1,5 4,2 0,6 1,1 0,9 2,6 

(Suusyöpä käypä hoito suositus, 2012). 

 

Suusyöpä havaitaan usein lääkärin tai hammaslääkärin toimesta kliinisissä tutkimuksissa, 

mutta lopullinen syöpädiagnoosi perustuu aina kudosnäytteeseen (Suusyöpä käypä hoito 

suositus, 2012). Näyte otetaan epäilyttävimmästä kohdasta välttäen nekroottisia alueita. 

Kudosnäytteen tulee sisältää sekä tervettä että sairasta kudosta ja limakalvomuutoksia 

esiintyessä monessa paikassa ja erilaisia, tulee ottaa useampia näytteitä. Suun alueen syövät 

ovat aggressiivisia ja leviävät usein nopeasti lähettämällä etäpesäkkeitä kaulan 

imusolmukkeisiin (Neville & Day, 2002). Siksi täytyy tehdä laaja levinneisyystutkimus, 

joka tapahtuu yleensä kliinisesti ja kuvantamismenetelmiä hyödyntäen. Suusyövän 

levinneisyyden ja laajuuden tutkiminen tehdään tavallisesti magneettikuvauksella tai 

tietokonetomografialla (Lenz ym., 2000). Joskus käytetään positroniemissiotomografiaa 
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syövän tutkimiseen ja arviointiin. Mutta usein tätä hyödynnetään lähinnä myöhemmässä 

syövän seurannassa tutkien, onko syöpäsolujen aktivaatiotasossa tapahtunut muutoksia. 

 

1.1.2 Riskitekijät  

 

Tupakanpoltto ja alkoholinkäyttö ovat suusyövän suurimmat yksittäiset riskitekijät, ja 

niiden yhteiskäyttö lisää vaaran moninkertaisesti (Baan ym., 2007; Gandini ym., 2008). 

Tupakka on yleisin suusyövän aiheuttaja, siitä aiheutuu yli 70 % suusyövistä. Tupakan 

savulla on suora karsinogeeninen vaikutus ja altistusmäärä korreloi suusyövän esiintymisen 

kanssa (Wynder ym., 1977). On esitetty ristiriitaisia tuloksia siitä, onko sikarin ja piipun 

poltto normaalia tupakointia terveellisempää. Vuosikymmeniä sitten oltiin sitä mieltä, että 

sikarin ja piipun polttaminen olisi vähemmän haitallista, mutta nykytutkimukset ovat toinen 

toisensa jälkeen yhä vahvemmin osoittaneet riskin olevan yhtä suuri (Baan ym., 2007). 

Alkoholi lisää huomattavasti suusyövän vaaraa jo 24 g:n vuorokausiannoksilla, joka 

tarkoittaa kahta ravintola-annosta (Hiiri, 2009).  Huonon suuhygienian on itsestään havaittu 

lisäävän hieman suusyöpäriskiä, mutta sen rooli alttiustekijänä nousee huomattavasti 

korkeampaan rooliin alkoholin kanssa (Rosenqvist ym., 2005). Alkoholin ensimmäinen 

hajoamistuote asetaldehydi on karsinogeeni, ja suun mikrobien asetaldehydituotantoa lisää 

huono suuhygienia. Toisin sanoen alkoholin ja huonon suuhygienian kombinaatio on 

tupakan ja alkoholin tapaan todettu olevan vaarallisempi kuin tekijöiden summa itsenäisinä 

alttiustekijöinä.   

Nuuskan käytön on havaittu olevan riskitekijä. Aasialaisen ja amerikkalaisen nuuskan on 

osoitettu olevan yhteydessä suusyöpään, mutta ruotsalaisen nuuskan yhteys on 

kiistanalainen (Rosaar ym., 2008; Weitkunt ym., 2007).  Myös ravinnolla on todettu olevan 

suuri merkitys suusyövän synnyssä. Runsas lihansyönti, yksinkertainen ruokavalio ja 

vähäinen hedelmien sekä vihannesten syöminen lisää suusyöpäriskiä (Pavia ym., 2006; Rao 

ym., 1994). Suuvesien, joiden alkoholipitoisuus on yli 25 %, on havaittu lisäävän 

suusyöpäriskiä, mutta alkoholipitoisuuden merkityksestä suuvedessä suusyövän 
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aiheuttajana on kiistelty (La Vecchia ym., 2009; Werner ym., 2009). Lisäksi HPV-infektion 

on osoitettu ainoana suun infektioista lisäävän suusyövän riskiä (Syrjänen ym., 2011). 

Suusyöpäisessä limakalvossa HPV-infektio esiintyy viisi kertaa todennäköisemmin kuin 

terveessä limakalvossa. Myös ultraviolettisäteilyn, ilmansaasteiden ja ympäristömyrkkyjen 

yhteys on kiistanalainen (Hindle ym., 2000; Kurkivuori ym., 2007). Joidenkin tutkimusten 

mukaan varsinkin huulisyövän riski lisääntyy näiden toimesta. 

 

1.1.3 Ehkäisy ja hoito  

 

Länsimaissa 75 % suusyövistä voitaisiin estää elämäntapoja muuttamalla (Suusyöpä käypä 

hoito suositus, 2012). Tärkeimmät elämäntapamuutokset ovat tupakkatuotteiden käytön 

lopettaminen, alkoholin käytön vähentäminen ja ruokailutottumuksien muuttaminen 

monipuolisemmaksi ja mahdollisimman vähän lihaa sisältäväksi (Peterson ym., 2006). 

Lisäksi uv-säteilyltä suojautuminen  tai aurinkovoiteiden säännöllinen käyttäminen voi 

ennaltaehkäistä huulisyöpää, samoin kuin läpikuultamaton huulipuna. Myös 

papillomavirukseen tarkoitettu HPV-rokote on tärkeä ennaltaehkäisevä tekijä, koska HPV-

infektiota esiintyy viisi kertaa yleisemmin suusyövässä kuin terveessä limakalvossa 

(Syrjänen ym., 2011). 

 

Syöpävaaraa lisäävien leesioiden, eli tilojen ja muutosten, tunnistaminen ja 

tutkimuksiin/jatkotutkimuksiin meneminen on tärkeä ehkäisevä tekijä. Vuonna 2000 

seitsemällä prosentilla yli 30-vuotiaisista suomalaisista oli suusyöpäriskiä mahdollisesti 

lisääviä limakalvomuutoksia (Suusyöpä käypä hoito suositus, 2012). Tällaisten tilojen ja 

muutosten diagnosointi kuuluu hammaslääkärille tai yleislääkärille, joiden pitää tehdä 

lähete eteenpäin erikoislääkärin tutkimuksiin. Histologiset muutokset, jotka lisäävät 

suusyöpävaaraa, voidaan todeta jo varhaisessa vaiheessa. Näitä ovat erytoplakia, 

leukoplakia ja punajäkälä (Petti ym., 2003). Erytoplakia on punainen suun limakalvon 

muutos, joka on epätarkkarajainen eikä siinä ole haavaumia. Leukoplakia on vaalea ja 

homogeeninen, eli tasainen, tai heterogeeninen, eli läiskäinen muutos, jota ei voida poistaa 
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raaputtamalla. 

 

Suusyövän kohdistettu seulonta on tehokas tapa ennaltaehkäistä suusyöpää (Doabare ym., 

2009; Cancer Research UK, 2010). Yli 40-vuotiaille tupakoitsijoille, jotka käyttävät 

runsaasti alkoholia, tehty seulontatutkimus on havaittu hyödylliseksi. Sen sijaan kaikille 

ikäryhmille suunnatun seulonnan tehokkuudesta ollaan epävarmoja (Suusyöpä käypä hoito 

suositus, 2012). Tupakointi ja alkoholin käyttö ovat suurimmat riskitekijät ja 

vuosikymmeniä niitä käyttäneet sairastuvat suusyöpään useimmiten. Siksi riskiryhmään 

kuuluvien tiedottaminen on oiva tapa ennaltaehkäistä suusyöpää. Tupakan ja alkoholin 

käytön haittavaikutuksista tulisi informoida jokaisen terveydenhuollon alalla 

työskentelevän. 

 

Suusyövän hoitona toimii leikkaus tai leikkauksen ja sädehoidon yhdistelmä (Suusyöpä 

käypä hoito suositus, 2012). Sädehoitoon liitetään usein solunsalpaajalääkitys. Tämän on 

todettu parantavan hoitotulosta, mutta lisäävän akuutteja haittavaikutuksia (Batista ym. 

2010). Suusyövän hoitaminen on osoittautunut erittäin tulokselliseksi. Suuontelossa 

sijaitsevaa syöpää sairastavista on viiden vuoden päästä diagnoosista elossa 70–80 %, kun 

kyseessä on pieni kasvain ja se on todettu varhaisvaiheessa (Grenman, 2012). Kasvaimen 

ollessa kookas ja levinnyt imusolmukkeisiin, on heistä elossa 40–46 %. 

 

Huulisyövän kirurgisessa toimenpiteessä poistetaan sairas limakalvo ja suun sisäpuolelta 

siirretään limakalvokieleke sen tilalle (Van der Wal ym., 1996). Syöpäsairas kudos 

poistetaan yhden senttimetrin marginaalilla, eli tervettä kudosta poistetaan sairaan 

limakalvon lisäksi yksi senttimetri, joka puolelta. Poistoalueen ollessa alle 1/3 huulen pinta-

alasta, ei limakalvokielekkeen vetäminen/siirtäminen suuontelon sisäpuolelta ole 

välttämätön (Vukadinovic ym., 2007). Tällöin huuli voidaan sulkea suoraan. Laajemmissa 

poistoissa kielekesiirto tehdään aina. Näin minimoidaan sekä toiminnallinen että esteettinen 

haitta. Huulisyövän ennuste on huomattavasti parempi kuin suuontelossa sijaitsevan syövän 

ja sitä hoidetaankin useasti pelkällä leikkauksella (Grenman, 2012).   
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Suuontelossa sijaitsevan syövän hoidossa käytetään lähes poikkeuksetta leikkaus- ja 

sädehoitoa, johon yhdistetään solusalpaajalääkitys (Grenman, 2012). Sairas kudos 

poistetaan kuten huulisyövässä yhden cm:n tervekudosmarginaalilla.  Poistetun 

pehmytkudoksen tilalle siirretään tervettä pehmytkudosta. Jos joudutaan poistamaan 

luukudosta, pyritään tekemään luusiirre ja pehmytkudossiirre. Suurissa poistoissa käytetään 

joskus proteettista korvausta. Poistoalueen korvaustapaa miettiessä pohditaan millä tavoin 

saadaan aikaan optimaalinen lopputulos ajateltuna suun- ja leuanalueen toiminnallisuutta ja 

esteettisyyttä (Karvonen-Guiterrez, 2008).   

 

1.2 Suusyöpätietoisuus 

Suusyövän on havaittu olevan todella huonosti tunnettu syöpämuoto. Suusyöpätietoisuutta 

on tutkittu maailmalla suhteellisen vähän, 10 kertaa, ja suurin osa tutkimuksista on tehty 

tällä vuosikymmenellä (Taulukko 2). Tyypillisimpiä tuloksia on se, että yleinen 

suusyöpätietoisuus on alhaisella tasolla. Tällaisiin johtopäätöksiin ovat tulleet mm. Rogers 

ym. (2011, 2012), Hertrampf ym. (2012) ja Horowitzs ym. (1998) USA:ssa, Marylandin 

osavaltiossa tehdyssä tietoisuuskartoituksessa. Tietoisuuteen voidaan vaikuttaa todella 

paljon tietoisuuskampanjoilla (Elango, 2011). Varsinkin riskiryhmien oiretietoisuuteen on 

saatu huomattavaa muutosta terveydenhuollon kautta tapahtuvalla ohjeistuksella, ja sitä 

kautta on pystytty vaikuttamaan suusyövän ensioireiden havaitsemiseen ja riskitekijöiden 

tietämiseen. Suusyöpää kohtaavien ammattiryhmien, apteekkareiden, hammaslääkäreitten 

ja sairaanhoitajien tietoisuus on myös alhaista luokkaa (Elango, 2011; Mittal ym., 2012). 

Heillä on ennen kaikkea kliinisten oireiden tunnistamisessa puutteita. 

Suusyövän olemassaolon tiesi Yhdysvaltojen Marylandin väestöstä 85 % (Horowitzs ym., 

1998). Kyseisessä tutkimuksessa kysyttiin suoraan ovatko haastateltavat kuulleet 

suusyövästä. Samalla metodilla kysyttynä Sri Lankan väestöstä suusyövän riskiryhmään 

kuuluvista sen tiesi 84 %:a (Amarshinge, 2010). Englannin Merseyn alueen ihmisistä tiesi 

vain 11 % suusyövän olemassaolon (Rogers ym., 2012). Tässä tutkimuksessa 

haastateltavien piti luetella 10 syöpää ja jos he mainitsivat suusyövän näiden joukossa, 



7 

 

tulkittiin suusyövän tällöin kuuluvan tietoisuuden piiriin.  

Riskitekijöiden ja oireiden mainitseminen on havaittu myös olevan huonosti tunnettuja 

(Hertrampf ym., 2012; Horowitzs ym., 1998; Rogers ym., 2011). Riippuen 

kyselytutkimusten tyypistä tyypillisistä oireista ja riskitekijöistä haastateltavat ovat tienneet 

20-40 %. Tulokseen on vahvasti vaikuttanut se, pitikö haastateltavien itse mainita oireet ja 

riskitekijät vai valita ne annetuista. Rogers kumppaneineen kyseli vuonna 2011 

suusyöpäpotilailta mikä heitä viivytteli menemään tutkimuksiin. Suurin osa luuli suun 

haavauman olevan itsestään paraneva limakalvovaurio. Myös Intiassa saatiin 

samansuuntaisia tuloksia oireiden suhteen (Elango ym., 2011). Ainoastaan punaisten 

laikkujen tunnistaminen annetuista oireista oli korkeampaa luokkaa kuin muissa 

tutkimuksissa. Sen tunnisti 66,7 % tutkittavista. Kun taas paranematon haavauma mainittiin 

suusyöpäoireena harvemmin (12,7 %).  

Myös suusyöpää kohtaavien ammattien edustajien suusyöpätietoisuus on alhaisella tasolla. 

Hertrampfin ym. (2012) tutkimuksessa hammaslääkäreistä suusyövän diagnostisista 

kriteereistä oli tietoisia vain 2/3. Heillä oli tutkimuksessa verrokkiryhmänä 

normaaliväestöä, joista 20–43 % osasi tunnistaa samoista kuvista suusyövän. 

Verrokkiryhmä sai kuvat sähköpostin välityksellä, kun taas hammaslääkäreille lähetettiin  

kysely postitse. Sari-Iranin alueella Shivan ja Mousavin (2014) tekemässä tutkimuksessa 

havaittiin hammaslääkäreiden suusyöpätietoisuudessa yleisesti ottaen puutteita. Suurimmat 

puutteet olivat kuitenkin oireiden ja riskitekijöiden tunnistamisessa. Ennen kaikkea miesten 

kohdalla tietoisuus oli liian huonoa ajatellen, että suusyövän ensioireiden havaitseminen 

tapahtuu hoitohenkilökunnasta useimmiten hammaslääkärin toimesta (Shiva & Mousavi, 

2014). Varela-Centelles ym. (2012) tutki apteekkareiden ja luontaistuotekauppiaiden 

suusyöpätietoisuutta vuonna 2012. Tutkimuksessa he soittelivat apteekkeihin ja 

luontaistuotekauppoihin esittäen heillä olevan suusyövälle tyypillisiä oireita ja kyselivät 

mistä voisi olla kyse ja mitä kannattaisi tehdä. Apteekkareiden tietoisuus oli jonkin verran 

parempaa, mutta heilläkin oli puutteita oiretietoisuudessa ja molemmat ammattiryhmät 

ohjasivat harvoin tutkimuksiin hammaslääkärille/lääkärille. Hoitotyön opiskelijoillakin on 

huomattavia puutteita suusyöpätietoisuudessa (Mittal ym., 2013).  
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Heilläkin oli kauttaaltaan puutteita syöpätietoisuudessa, mutta eniten aukkoja tietoisuudessa 

havaittiin  olennaisempien riskitekijöiden tupakan ja alkoholin sekä oireiden kohdalla. 

Rogers ym. (2011) teki face-to-face kyselytutkimuksen Merseyn alueen 535:lle ihmiselle. 

Haastatteluun osallistui tasaisesti eri ikäluokkia alkaen 18-vuotiaasta aina 80-vuoteen asti. 

He kyselivät johdateltuina ja johdattelematta erityyppisiä kysymyksiä liittyen 

suusyöpätietoisuuteen. Kun johdattelematta kysyttiin syöpiä, vain yksi prosentti mainitsi 

suusyövän ensimmäisenä, 4 % kolmen ensimmäisen joukossa ja 11 % kymmenen joukossa. 

Perheessä tai tutulla oli esiintynyt 27 %:lla suusyöpää ja heidän tietoisuuteensa oli 

huomattavasti parempaa kuin niiden, joiden lähipiirissä ei ollut ollut suusyöpää. 

Kysyttäessä kohdunkaulansyövästä, 90 % mainitsi kuulleensa sen. Heistä 2/3 arveli sen 

olevan suusyöpää yleisempi. Todellisuudessa suusyöpä on Merseyn alueella kaksi kertaa 

yleisempi kuin kohdunkaulansyöpä (Rogers ym, 2011). Kysyttäessä johdattelematta 

riskitekijöitä, suurin osa mainitsi kahdesta suurimmasta riskitekijästä tupakan (74 %), mutta 

vain 21 % alkoholin. Suusyövän oireita tunnettiin johdattelematta todella huonosti. 

Yleisimmin mainittiin paranematon suun haavauma (35 %), turvonnut suu (18 %) ja kipeä 

suu (15 %). Johdateltuna haastateltavat mainitsivat useimmin samat, mutta huomattavasti 

useammin: paranematon suun haavauma (53 %), turvonnut suu (68 %) ja kipeä suu (58 %). 

Kysyttäessä mitä vastaajat tekisivät jos heillä olisi paranematon suun haavauma pitempään 

kuin kolme viikkoa, 61 % hakisi terveydenhoitoneuvoja lääkäriltä, 27 % hammaslääkäriltä, 

4 % apteekin henkilökunnalta ja 8 % muualta, kuten internetistä.  

Eri maissa tehtyjen suusyöpätietoisuus tutkimusten vähäisen määrän lisäksi ongelmaksi 

globaalille tietoisuustason yleistämiselle muodostuu toisistaan vahvasti poikkeavat 

tutkimusmetodit. On hyvin todennäköistä, että tuloksiin vaikuttaa se, toteutetaanko datan 

keruu puhelimen välityksellä tehdyllä haastattelulla, postitse lähetetyllä kyselylomakkeella 

vai face-to-face haastatteluna. Myös erityyppiset kysymykset, kysymysten asettelut ja 

mahdollinen johdattelu vaikuttaa tuloksiin. Riippumatta näistä seikoista voidaan todeta, että 

suusyöpätietoisuus on universaalisti erittäin alhaista tasoa. 
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Taulukko 2. Suusyöpätietoisuustutkimuksia. 

Tutkijat Tutkimuksen 

aihe 

Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset tulokset 

Rogers, S,.N., 

Vedpathak, S., 

V., & Lowe, D. 

(2011). 

Syyt tutkimuksiin 

menemisen 

viivästymiselle 

suun- ja 

nielunalueen 

syöpäpotilailla. 

18–78-

vuotiaita naisia 

ja miehiä,  

joilla 

suusyöpädiag-

noosi. 

Kyselytutkimus, 

jossa 

suusyöpäpoti-

lailta 

tiedusteltiin 

ensimmäisistä 

oireista sekä 

siitä, kuinka 

nopeasti he 

oireiden 

ilmaantumisen 

jälkeen 

hakeutuivat 

tutkimuksiin. 

Haavauma, joka ei 

parantunut, oli yleisin 

ensioire. Lähes kaikki 

viivyttelivät 

tutkimuksiin menoa 

ajatellen, että 

haavauma paranee 

itsestään. Suurin osa 

ajatteli kyseessä 

olevan syöpä. 

Rogers, S., N, 

Hunter, R., & 

Lowe, D. 

(2011). 

Merseyssä 

asuvien 

suusyöpätietoi-

suus. 

18–80-

vuotiaita naisia 

ja miehiä 

satunnaisesti 

kadulta 

valittuna.  

Kyselytutkimus, 

joka tehtiin 

kadulla face-to-

face. Kysyttiin 

tiedettiinkö 

suusyövän 

olemassaoloa, 

yleisyyttä, 

riskitekijöitä jne. 

Suusyöpätietoisuus oli 

alhainen; vain 11 % 

mainitsi sen 

olemassaolon 

luetellessa syöpiä. 

Noin 30 % osasi 

mainita riskitekijöitä, 

kuten alkoholin ja 

tupakoinnin. 

Hertrampf, K., 

Wentz, H-J., 

Koller, M., & 

Wiltfang, J. 

(2012). 

Pohjois-Saksan 

hammaslääkärei-

den ja normaali 

Väestön 

suusyövän 

tietoisuuden 

vertailu. 

20–70-

vuotiaita naisia 

ja miehiä. 

Hammaslääkä-

reille lähetettiin 

kyselylomake 

postitse. muille 

tietokone-tuettu 

puhelinhaastattel

u, joka oli 

lyhennetty 

versio 

hammaslääkärei

den kyselystä. 

Yli kaksikolmasosa 

hammaslääkäreistä on 

tietoisia suusyövän 

diagnostisista 

kriteereistä. Kun taas 

normaali väestön 

suusyövän 

tunnistaminen jäi 20–

43 % tasolle, riippuen 

siitä, kuinka pitkälle 

edenneestä 

suusyövästä oli kyse. 
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Varela-

Centelles, P., 

Pedrosa, R., 

Lopez-Niño, J., 

Sánchez, M., 

Gonzalez-

Mosquera, 

A., Mendez, A., 

ym. (2012). 

 

 
 

Apteekkareiden ja 

luontaistuotekaup-

piaiden tietoisuus 

suusyövästä ja 

heidän neuvonsa 

asiakkaille, joilla 

on mahdollisesti 

suusyöpä. 

Apteekkareita 

ja 

luontaistuote-

kauuppiaita. 

Puhelimitse 

mystery shopper 

metodilla. 

Tutkittiin, mitä 

neuvoja 

apteekista 

annettiin kun 

asiakkaalla voi 

mahdollisesti 

olla suusyöpä. 

Molempien tietoisuus 

oli kohtuullisen 

alhainen. Lisäksi he 

ohjasivat harvoin 

lääkärille/hammaslää-

kärille tutkittavaksi. 

Apteekkareiden 

tietoisuus oli 

parempaa. 

 
Horowitz, A., 

Moon, H-s., 

Goodman, H., & 

Yellowitz, J. 

(1998). 

Marylandin 

aikuisten 

suusyöpätietoi-

suus ja 

tutkimuksiin 

osaaottaminen. 

18–90-

vuotiaita naisia 

ja miehiä. 

Mediaani-ikä 

41 vuotta. 

Aasialaisia, 

amerikkalaisia,  

espanjalaisia ja 

muista etnisistä 

ryhmistä 

olevia. 

Puhelinhaastatte-

lu, jossa 

tavoitteena 

määrittää 

tietoisuutta 

suusyövän 

riskeistä, oireista 

sekä suusyövän 

tutkimisesta. 

Tietoisuus 

riskitekijöistä ja 

tutkimuksista oli 

alhainen; 85% tiesi 

suusyövän 

olemassaolon, 28% 

tiesi miten suusyöpää 

hoidetaan ja 20% 

ensioireista. Koulutus, 

ihonväri ja korkea ikä  

korreloi tietoisuuden 

kanssa. 

Shiva, A. & 

Mousavi, S. J. 

(2014). 

Sari-iranin 

hammaslääkärei-

den 

suusyöpätietoisuu

den arviointi 

vuonna 2013. 

150 Sari-Iranin 

alueen 

hammaslääkä-

riä. 

Kyselytutkimus, 

jossa arvioitiin 

tutkittavien 

yleistä 

suusyöpätietoi-

suutta. 

Yleinen tietoisuus oli 

alhainen. 91 % tiesi 

suusyövän olevan 

yleisimpiä 

syöpämuotoja. 

Diagnostisista 

kriteereistä tietoisia 

oli vain 80 %. 

Naishammaslääkärien 

tietoisuus oli 

korkeampaa luokkaa. 
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Elango, K., 

Anandkrishnan, 

N., Suresh, A., 

Iyer, S., 

Ramalyer, S.K., 

Kuriakose, K. 

(2011) 

Riskiryhmään 

kuuluvien suun 

itsetutkiskelun 

vaikutus 

suusyöpätietoi-

suuteen.  

57000 

Intialaista 

suusyövän 

riskiryhmään 

kuuluvaa.  

Kyselytutkimus, 

jossa noin puolet 

saivat neuvoja  

suusyövästä ja 

itsetutkiskelusta 

terveydenhuollo

ssa sekä postitse 

ja puolet ei 

minkäänlaista. 

Suusyöpätietoisuus oli 

huomattavasti 

parempaa niillä, joita 

opastettiin tutkimaan 

suutaan. Varsinkin 

korkean riskin 

vaurioita, kuten 

haavaumien ja 

punaisten laikkujen 

tunnistamisessa oli 

suuria eroja. 

Croucher, R., 

Islam, S.S., 

Nunn, H. (2011) 

Tietoisuuskampan

jan vaikutus 

suusyöpätietoisuut

een Iso-britannian 

asukkaille. 

120 ihmistä, 

joiden 

tietoisuutta 

pyrittiin 

parantamaan ja 

110, jotka eivät 

kuuluneet 

kampanjointi-

alueelle. 

Kyselytutkimus, 

jossa verrattiin 

neljäviikkoisen 

tietoisuuskam-

panjan 

vaikutusta 

suusyöpätietoisu

uteen. 

Tietoisuuskampanja 

korreloi todella 

selkeästi tietoisuuden 

kanssa kaikilta osin, 

sekä oiretietoisuus 

että riskien 

tunnistaminen parani 

selkeästi. 

 

 
Mittal, S., 

Mahuli, A., 

Hiregoudar, M., 

Ramanarayanan, 

S., Mohandas, 

U., Manjuanath, 
P.G., Natraj, 

C.G. (2013). 

Intialaisten 

sairaanhoitaja-

opiskelijoiden 

suusyöpätietoi-

suus ja suusyövän 

seulontakäytän-

nöt. 

300 

sairaanhoitaja-

opiskelijaa, 

joista 231 oli 

naisia ja 69 

miehiä. 

Kyselylomake, 

joka sisälsi 

kysymyksiä 

riskitekijöistä, 

kliinisistä 

oireista ja 

seulontakäytän-

nöistä. 

Tietoisuus oli 

vaihtelevaa. 

Suusyövän 

yleisyydestä vain 55 

%:ia oli tietoisia ja 49 

% tunnisti 

paranemattoman 

haavauman oireeksi. 

Pahimpien 

riskitekijöiden 

tupakoinnin ja 

alkoholin mainitsi sen 

sijaan  90 %.  
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Amarasinge, H. 

K., 

Usgodaarachci, 

U. S., Johnson, 

N. W., Lalloo, 

R., 

Warnakulasuriya

, S. (2010). 

Sri Lankan 

maaseudun 

ihmisten 

suusyövän 

oireiden ja riskien 

tietämys. 

1029 yli 30-

vuotiasta Sri 

Lankan alueen 

maaseudulta. 

Face-to-face 

haastattelu, jossa 

kartotettiin 

riskiteköijöiden 

ja oireiden 

tietoisuutta. 

Riskitekijöiden 

tietoisuus oli alhaista 

luokkaa: 32 % tiesi 

purutupakan, 65 % 

tupakan ja 81 % 

alkoholin olevan 

riskitekijä. Oireista 

(parantumaton 

haavauma, 

limakalvomuutokset, 

laikut) tiedettiin 

keskimäärin 84 %. 
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2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa pyrin selvittämään 18–25-vuotiaiden nuorten  

suusyöpätietoisuutta. Etsin vastauksia face-to-face kyselyn avulla seuraaviin kysymyksiin: 

 

 1. Mitä nuoret tietävät suusyövästä? 

-Kuinka tuttu syöpämuoto suusyöpä on? 

-Mitä he tietävät suusyövän oireista ja riskitekijöistä? 

-Mistä he hakevat terveydenhoitoneuvoja mahdollisiin suusyövän ensioireisiin? 

 

 2. Mitkä asiat vaikuttavat tietoisuuteen?  

- Onko sukupuolella vaikutusta tietoisuuteen? 

- Onko elämäntavoilla ja koulutuksella vaikutusta tietoisuuteen? 
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3. MENETELMÄT 

 

3.1 Aineiston koonti 

 

Toistin Simon Rogersin Englannin Merseyn alueen väestölle aikaisemmin, vuonna 2012, 

tekemän kyselytutkimuksen, lisäten muutamia haastateltavien statukseen liittyviä 

kysymyksiä. Valitsin tutkittavaksi satunnaisesti 30 naispuolista ja 30 miespuolista nuorta. 

En kiinnittänyt huomiota ulkoisiin tekijöihin, kuten ihonväriin tai vaatetukseen. Kolmea 

lukuunottamatta kaikki pysäytetyt suostuivat haastatteluun ja vain kaksi lopetti kyselyn 

kesken aikataulullisista syistä. Heidän tilalleen valitsin kaksi uutta haastateltavaa, että 

tutkimustulos pysyisi mahdollisimman totuudenmukaisena. Kyselyyn meni aikaa yhtä 

henkilöä kohden noin 5 minuuttia. Muutama haastateltavista kiinnostui aiheesta suusyövän 

ennaltaehkäisyä ajatellen ja informoin heitä tietämykseni mukaan. 

Haastateltavat olivat 18–25-vuotiaita nuoria naisia ja miehiä. Heistä 32 oli korkeakoulua 

suorittamassa tai sellaisen jo suorittaneet. Loput olivat peruskoulun tai toisen asteen 

suorittaneet tai sellaisessa parhaillaan. Kaikki tutkittavat olivat suomea puhuvia, ja 

todennäköisesti kaikki Suomen kansalaisia. 

 

3.2 Aineisto ja sen käsittely 

3.2.1 Kyselytutkimus 

 

Käytin tutkimuksessa menetelmänä Rogersin tapaan face-to-face haastattelua, koska 

ajattelin sillä kartoittavan absoluuttisemmin tietoisuutta kuin, jos olisin tehnyt tutkimuksen 

elektronisella kyselyllä, kuten alunperin ajattelin. Tällä tavalla varmistin, että vastaajat 

eivät voi miettiä toisiaan kauemmin vastauksia, eivätkä pysty hakemaan informaatiota eri 

tietokannoista kesken tutkimuksen.  
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Haastattelu (Liite 1.) koostui 20 kysymyksestä, joka oli jaettu kahteen osa-alueeseen. 

Kysymykset 1–11 kartoittivat tietoa suusyövän tietoisuudesta, kuten sen olemassaolosta, 

oireista, riskitekijöistä ja yleisyydestä. Kysymyksillä seitsemän ja kahdeksan pyrin saamaan 

informaatiota siitä, kuinka hyvin nuoret tietävät suusyövän olemassaolon suhteessa 

kohdunkaulansyövän olemassa olon tietämykseen. Kysymykset 12–20 kartoittavat 

haastateltavien elämäntapoja, ikää, sukupuolta, koulutusta ja hammaslääkärissä käyntiä. 

Näitä asioita kartoittamalla pyrin saamaan tietoa siitä, onko suusyöpätietoisuudella ja 

elämätavoilla sekä sukupuolella yhteyttä.  

Kysymykset olivat suurimmalta osin kyllä/ei -kysymyksiä. Mutta joukossa oli myös 

muutama avoin kysymys, jossa pystyi ainoastaan luettelemalla vastaamaan. Lisäksi oli yksi 

sekamuotoinen kysymys, jossa ensin pyydettiin luettelemaan suusyövän ensioireita, jonka 

jälkeen valitsemaan annetuista vaihtoehdoista.  

 

3.2.2 Aineiston kerääminen 

 

Tein haastattelut Oulun kaupungin kirjastossa ja yliopiston kirjasto Pegasuksessa. Valitsin 

nämä paikat, koska ajattelin niiden olevan sellaisia julkisia paikkoja, joissa haastateltavien 

variaatio on riittävän suuri. Uskoin varsinkin kaupungin kirjaston asiakkaiden olevan 

lähtökohdiltaan, iältään ja koulutukseltaan toisistaan hyvin paljon poikkeavia, koska siellä 

käy nuorisoa monista eri syistä. Osa on lukemassa pääsykokeisiin ja tentteihin, jotkut 

lainaamassa kirjoja. Myös ilmaisten tietokonepäätteiden käyttäjiä havaitsin olevan useita. 

Pyrin valitsemaan haastateltavat sattumanvaraisesti kiinnittämättä huomiota koehenkilöiden 

ulkoisiin seikkoihin. 

Ennen haastattelua kerroin tutkittaville olevani puheterapeuttiopiskelija ja tekeväni 

tietoisuuskartoitusta graduani varten (Liite 2.). Haastattelun jälkeen annoin heille 

tutkimustiedotteen (Liite 3.), jossa kerroin mitä tutkin ja miksi hain vastauksia tiettyihin 

kysymyksiin. Näin toimiessani en johdatellut tutkittavia. 
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3.2.3 Aineiston analysointi 

 

Kirjallisen aineiston muutin sähköiseen muotoon syöttämällä sen EXCEL 2010 -ohjelmaan. 

Tämän jälkeen tarkastelin aineistoa SPSS 22 for Windows -ohjelmalla. SPSS:llä tutkin 

luokittelu- ja järjestysasteikollisten muuttujien välisiä keskinäisiä yhteyksiä sekä 

muuttujien jakautumista eri ryhmiin hyödyntämällä ristiintaulukointia ja muuttujien välistä 

tilastollista riippuvuutta Χ²-testillä. Tilastollisena merkitsevyystasona käytin jokaisessa 

tarkastelussa viiden prosentin riskitasoa, eli p < 0,05.  
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4. TULOKSET 

 

4.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Kaikista pysäytetyistä Oulun kaupungin pääkirjaston ja Oulun yliopiston kirjasto 

Pegasuksen asiakkaista kolmea lukuun ottamatta kaikki osallistui haastatteluun. 

Kiintiöotannalla saatiin suhteellisen hyvä tasapaino koulutuksen, iän ja sukupuolen suhteen. 

Heitä oli yhteensä 60 (Taulukko 3), joista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Lisäksi noin 

puolet (53 %) vastaajista oli suorittamassa korkeakoulua tai jo valmistunut korkeakoulusta. 

Loput 47 % olivat suorittamassa toista astetta/suorittaneet toisen asteen (37 %) tai 

suorittaneet peruskoulun (10 %). Iältään haastateltavat olivat 18–25-vuotiaita, joista suurin 

osa 18–20-vuotiaita (45 %). Eri ikäryhmien ja koulutustason välillä ei ollut juurikaan 

variaatiota sukupuolen suhteen. 

 

Taulukko 3. Koehenkilöiden jakautuminen sukupuolen, koulutuksen ja iän suhteen. 

SUKUPUOLI Määrä (yhteensä 60) 

Mies 30 (50 %) 

Nainen 30 (50 %) 

KOULUTUS  

Peruskoulu 6 (10 %) (4 miestä, 2 naista) 

Toinen aste kesken/suoritettu 22 (37 %) (10 miestä, 12 naista) 

Korkeakoulu kesken/suoritettu 32 (53 %) (16 miestä, 16 naista) 

IKÄ  

12-20 27 (45 %) (12 miestä, 15 naista) 

21-23 17 (28 %) (8 miestä, 9 naista) 

24-25 16 (27 %) (10 miestä, 6 naista) 
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4.2 Syöpien mainitseminen 

 

Pyydettäessä johdattelematta nimeämään syöpiä, joista haastateltava oli kuullut, saatiin 

keskimäärin kuusi vastausta (Taulukko 4). Vastaajien kesken oli suurta variaatiota 

vastausmäärässä. Haastateltavista 18 mainitsi 10 syöpää, mutta myös huomattava osa 

haastateltavista lopetti luettelemisen, jos ei heti edellisen syöpämuodon jälkeen tullut 

seuraavaa mieleen. Eli jos ei spontaanisti tullut mieleen muita syöpiä, ajatukset siirtyivät 

seuraavaan kysymykseen. Osa mainitsi vain 1–3 syöpää.  Eniten mainittiin yleisimpiä 

syöpämuotoja, kuten rinta-, keuhko-, ja eturauhassyöpä. Ne myös mainittiin useimmiten 

ensimmäisenä tai ensimmäisen kolmen joukossa.  

 

Taulukko 4. Eri syöpämuotojen luetteleminen johdattelematta. 

Syöpämuoto Mainittu 

ensimmäisenä/60 

Mainittu kolmen 

joukossa/60 

Mainittu kymmenen 

joukossa/60 

Rinta 11 34 48 

Keuhko 21 40 47 

Eturauhas 6 16 30 

Leukemia 1 10 27 

Aivo 4 9 23 

Suolisto 2 7 22 

Suu 1 5 22 

Iho 3 15 21 

Kives 1 6 21 

Kohdunkaulan 1 6 18 

*Muut 6 23 65 

 
 

 

*Muut: luu(15) haima(13), maksa(13), maha(6), munasarja(5), munuais (5), imusolmuke 

(5), kurkku(4), ruokatorvi(2), silmäsyöpä(2) 
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Syöpien mainintamäärässä ei ollut merkitsevää eroa sukupuolten välillä. Yksittäisistä 

syöpämuodoista ainoastaan rintasyövän mainitsi kolmen ensimmäisen joukossa 

tilastollisesti merkitsevästi suurempi osa naisista (71 %) kuin miehistä (37 %) (p = 0,007). 

Keuhkosyövän taas mainitsivat useammin miehet (47 %) kuin naiset (23 %) (p = 0,048). 

Kymmenen joukossa mainituista ihosyövässä oli ainoastaan huomioitavaa eroa. Naisista 55 

% mainitsivat sen, kun miehistä vain 17 % nosti sen esille (p = 0,002)  

 

Kysyttäessä kohdunkaulan syövästä, 49 (82 %) haastateltavaa mainitsi kuulleensa siitä. 

Pyydettäessä arvioimaan onko se yleisempi kuin suusyöpä, 32 (53 %) arveli suusyövän 

olevan yleisempi, 10 (17 %) vähemmän yleinen ja 8 (13 %) arveli niitä esiintyvän 

suunnilleen saman verran. Sukupuolten välillä ei ollut suurta eroa. Naisista 56 % ja 

miehistä 50 % uskoi kohdunkaulan olevan harvinaisempi. Yhtä yleiseksi sen mainitsi 7 % 

miehistä ja 17 % naisista ja yleisemmäksi 17 % molemmista sukupuolista. 

 

Suusyövän mainitsi ensimmäisenä vain yksi, eli 1,7 % haastateltavista. Suusyöpä mainittiin 

ensimmäisen kolmen joukossa kuusi kertaa (8,3 %) ja yhteensä 60 haastateltavaa mainitsi 

sen 22 kertaa (37 %) luetellessaan syöpiä. Kuten taulukossa 5 näemme, naisten ja miesten 

suusyövän mainitsemisessa ei ollut juurikaan eroa. Ainoastaan kolmen ensimmäisen 

joukossa oli huomioitava ero; naiset mainitsivat sen huomattavasti useammin kuin miehet.  

 

 

Taulukko 5. Suusyövän esiintyminen syöpämuotoja luetellessa. 

Suusyöpä 

mainittu 

Yhteensä/60 

(%) 

Miehet/30  

(%) 

Naiset/30 

(%) 

P-arvo 

sukupuolten välillä 

Ensimmäisenä 1 (2) 0 (0) 1 (3) - 

Kolmen joukossa 6 (10) 0 (0) 6 (20) - 

10:n joukossa 22 (37) 8 (27) 14 (47) 0,108 
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4.3 Riskitekijöiden mainitseminen 

 

Kysyttäessä johdattelematta mitkä tekijät aiheuttavat suusyöpäriskin, 18 (30 %) 60:stä 

haastateltavasta ei tiennyt/arvannut yhtään altistavaa riskitekijää. Yli puolet haastateltavista 

nosti tupakoinnin 42 (70 %) ja nuuskan 31 (51 %) altistavaksi riskitekijäksi (Taulukko 6). 

Lisäksi alkoholi 23 (38 %), huono suuhygienia 21 (35  %) ja geenit 14 (23 %) olivat 

yleisimpiä esille nousseita riskitekijöitä. Lisäksi nousi paljon muita altistavia tekijöitä 

esille. Näitä mainittiin alle 7 kertaa kutakin. Mainittuja olivat muun muassa 

ympäristö/saasteet 6 (10 %), huumeet 6 (10 %), roskaruoka 4 (6 %), infektiot 2 (3 %), 

kahvi 2 (3 %), työolosuhteet 2 (3 %) ja uv-säteily 2 (3 %). Sukupuolten välillä ei ollut 

huomioitavaa eroa riskitekijöiden mainintamäärässä. Yksittäisenä altistavana tekijänä 

huomioitavan suuri ero oli huonon suuhygienian maininnassa. Sen mainitsi 17 (57 %) 

miehistä ja 4 (13 %) naisista. 

 

Taulukko 6. Suusyövän riskitekijöiden mainitseminen johdattelematta. 

Riskitekijä Yhteensä/60 

(%) 

Miehet/30 

 (%) 

Naiset/30  

(%) 

P-arvo 

sukupuolten välillä 

Tupakka 42 (70) 24 (80) 18 (60) 0,091 

Nuuska 31 (52) 18 (60) 13 (43) 0,196 

Alkoholi 23 (38) 14 (47) 9 (30) 0,184 

Huono suuhygienia 21 (35) 17 (57) 4 (13) 0,000 

Geenit 14 (23) 7 (23) 7 (23) 1,000 

Ympäristö 6 (10) 1 (3) 5 (17) 0,085 

Huumeet 6 (10) 2 (7) 4 (13) 0,389 

Roskaruoka 4 (7) 1 (3) 3 (10) 0,301 

*Muut 8 (13) 4 (13) 4 (13) 1,000 

 

*muut: infektiot(2), kahvi(2), työolosuhteet (2), uv-säteily(2) 
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4.4 Oireiden mainitseminen 

 

Vastaukset johdattelematta esitettyyn kysymykseen siitä, mitä oireita suusyöpä aiheuttaa 

ovat esillä taulukossa 7. Yleisimmin mainittiin Kipeä suu 24 kertaa (40 %) ja 

paranemattomat suun haavaumat 11 kertaa (18 %). Alle 15 % mainitsi limakalvomuutokset, 

ikenien verenvuodon ja tunnottomuuden suusyövän oireina. Lisäksi haastateltavat nostivat 

esille paljon muita oireita, yhteensä 14 erilaista. Sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa oireiden mainintamäärässä kokonaisuudessaan tai eri oireiden välillä.  

 

Taulukko 7. Suusyövän oireiden mainitseminen ilman johdattelua. 

Oire Yhteensä/30 

(%) 

Miehet/30 (%) Naiset/30 

(%) 

P-arvo sukupuolten 

välillä 

Kipeä suu 24 (40) 15 (50) 9 (30) 0,114 

Paranemattomat 

suun haavaumat 

11 (18) 5 (17) 6 (20) 0,739 

Limakalvomuutokset 9 (15) 7 (23) 2 (7) 0,110 

Suun turvotus 8 (13) 2 (7) 6 (20) 0,129 

Ikenien verenvuoto 7 (12) 4 (13) 3 (10) 0,688 

Tunnottomuus 6 (10) 3 (10) 3 (10) 1,000 

*Muut 19 (32) 9 (30) 10 (33) 0,781 

 

*Muut: motoriikan ongelmat (4), ikenien värinmuutos (3), syljen erityksen muutos (3), 

tulehdus (3), suun kuivuus (2), puhevaikeus (2), kasvain (2), rakkulat (2), paiseet (2), läikät, 

hampaat irtoaa, karies. 
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Johdateltuna haastateltavat mainitsivat suusyövän oireina useimmiten samat kuin 

johdattelematta, paranemattomat suun haavaumat 51 (85 %) ja kipeän kielen/suun 50 (83 

%) (Taulukko 8). Edellisten lisäksi yli puolet mainitsi vertavuotavien ikenien, suun 

turpoamisen, punaisten sekä valkoisten läikkien ja irtonaisten hampaiden olevan oire 

suusyövälle. Sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa ainoastaan kivuliaiden 

mätäpaiseiden maininnassa. Sen nosti esille 22 (73 %) miehistä ja 10 (33 %) naisista. 

 

Taulukko 8. Suusyövän oireiden maininta johdateltuna. 

Oire Yhteensä/60 

(%) 

Miehet/30 (%) Naiset/30 (%) P-arvo sukupuolten 

välillä 

Paranemattomat 

suun haavaumat 

49 (82) 24 (80) 25 (83) 0,739 

Punaiset läikät 37 (62) 17 (57) 20 (67) 0,426 

Kipeä suu 36 (60) 17 (57) 19 (63) 0,598 

Löyhät hampaat 36 (60) 21 (70) 15 (50) 0,114 

Valkoiset läikät 33 (55) 13 (43) 20 (67) 0,069 

Kivuliaat 

mätäpaiseet 

32 (53) 22 (73) 10 (33) 0,002 

Suun 

turpoaminen 

32 (53) 13 (43) 19 (63) 0,121 

Vertavuotavat 

ikenet 

29 (48) 16 (53) 13 (43) 0,438 

Suu ei aukea 24 (40) 13 (43) 11 (37) 0,598 

Löyhä 

hammasproteesi 

17 (28) 11 (37) 6 (20) 0,152 
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4.5 Terveydenhoitoneuvojen hakeminen 

Kun kysyttiin johdattelematta mitä vastaajat tekisivät jos heillä olisi haavauma suussa yli 

kolme viikkoa, 20 (34 %) menisi terveydenhoitajan vastaanotolle, 15 (25 %) 

hammaslääkärille, 12 (20 %) yleislääkärille ja 11 (18 %) etsisi Internetistä apua 

ongelmaansa (Taulukko 9). Lisäksi yksi (1.7 %) kyselisi sukulaisilta mitä voisi/kannattaisi 

tehdä, ja 1 (1,7 %) ei osannut sanoa kuinka toimisi paranemattoman haavauman kanssa. 

Sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa siinä, mistä haastateltavat 

hakisivat paranemattomaan haavaumaan terveydenhoitoneuvoja. 

 

Taulukko 9. Mistä haastateltavat hakevat ensimmäisenä terveydenhoitoneuvoja, kun 

suussa on ollut kivulias haavauma yli 3 viikkoa. 

Paikka Yhteensä/60 

(%) 

Miehet/30 (%) Naiset/30 

(%) 

P-arvo sukupuolten 

välillä 

Terveydenhoitaja 19 (32) 10 (33) 9 (30) 0,781 

Hammaslääkäri 15 (25) 6 (20) 9 (30) 0,371 

Lääkäri 12 (20) 6 (20) 6 (20) 1,000 

Internet 11 (18) 7 (23) 4 (13) 0,317 

*Muualta 3 (5) 1 (3) 2 (6) 0,712 

 

*Muut: ei osaa sanoa (2), sukulainen (1) 
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4.6 Yksilöiden välisten muuttujien vaikutus suusyöpätietoisuuteen 
 
 

Kuten taulukossa (10) näemme, vahvimmin keskeisten asioiden tietoisuuden kanssa 

korreloi koulutus. Mitä matalampi oli haastateltavien koulutustaso, sitä heikompi 

suusyöpätietoisuus oli lähes kaikilta osin. Suusyövän olemassaolon, alkoholin riskitekijänä 

ja suun paranemattoman haavauman oireena tietäminen oli huomattavasti heikompaa 

peruskoulun käyneillä kuin korkeakoulututkintoa suorittavilla tai jo suorittaneilla. 

Perheessä/tutulla esiintynyt suusyöpä ja ruokavalio lisää tilastollisesti merkitsevästi 

tietoisuutta. Kahdella haastateltavista oli isovanhemmalla ollut suusyöpä ja heidän 

tietoisuutensa oli kaikilta osin korkeaa luokkaa. Monipuolisesti ja harvoin lihaa syövät 

mainitsivat riskitekijät useammin kuin yksipuolisesti ja päivittäin lihaa syövät 

haastateltavat. 

 

Hyvin vähän vaikutusta suusyöpätietoisuuteen oli hammaslääkärikäynnillä, 

alkoholinkäytöllä ja sukupuolella. Edellisen hammaslääkärikäynnin ollessa alle vuosi sitten 

tietoisuus oli hieman parempaa kuin alle kolme vuotta sitten käyneillä. Mutta taas yli kolme 

vuotta sitten käyneillä tietoisuus taas parani. Ei koskaan alkoholia käyttävillä tietoisuus oli 

vähän huonompaa kuin usein käyttävillä, mutta taas harvoin käyttävillä parempaa. 

Sukupuolella ei ollut mitään vaikutusta suusyövän yleisten asioiden tietämyksen suhteen. 

Kuten taulukossa 10 näkyy, erot olivat hyvin pienet eri asioiden tietämyksissä, ja 

tietoisuuden taso vaihteli puolin ja toisin. 

 

Yleisesti huonoin tietoisuus oli joka päivä tupakoivilla henkilöillä, jotka eivät käytä 

koskaan tai käyttävät harvoin alkoholia, ovat käyneet peruskoulun, syövät runsaasti lihaa, 

syövät yksipuolisesti ja ne, joiden lähipiirissä ei ole esiintynyt suusyöpää. Yleisesti paras 

suusyöpätietämys oli satunnaisesti tupakoivilla, harvoin alkoholia käyttävillä (1-2 annosta 

kerralla), korkeakoulun käyneillä tai sitä juuri suorittavilla, monipuolisesti ja harvoin lihaa 

syövillä, ja niillä, joiden lähipiirissä on esiintynyt suusyöpää. 

 

Huonoin pahimpien riskitekijöiden alkoholin ja tupakoinnin tietämys oli ennen tai 

satunnaisesti tupakoivilla, peruskoulun käyneillä ja yksipuolisesti syövillä. Kun taas 
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parhaiten riskitekijöitä osasivat mainita haastateltavat, jotka eivät tupakoi, käyttävät 

harvoin alkoholia (1–2 annosta kerralla), ovat korkeakoulussa tai sen jo suorittaneet, 

harvoin lihaa syövät ja ne, joiden perheenjäsenellä tai tutulla on esiintynyt suusyöpää. 

 

Suun paranemattoman haavauman oireina mainitsivat huonoiten ei koskaan alkoholia tai 

harvoin käyttävät (3–7 annosta kerralla), peruskoulun käyneet, toisen asteen suorittaneet ja 

alle kolme vuotta sitten hammaslääkärissä viimeksi käyneet ja miehet. Parhaiten sen 

osasivat mainita usein alkoholia käyttävät, yli 3 vuotta sitten hammaslääkärissä viimeksi 

käyneet, harvoin lihaa syövät ja ne, joiden lähipiirissä on esiintynyt suusyöpää. 

 

Jos haastateltavilla olisi suussa kivulias paranematon haavauma yli kolme viikkoa, siihen 

terveydenhoitoneuvoja hakisivat lääkäriltä yleisimmin ne, joilla oli lähipiirissä esiintynyt 

suusyöpää, olivat käyneet yli 3 vuotta sitten viimeksi hammaslääkärissä, käyttävät 1–2 

annosta alkoholia kerrallaan ja syövät harvoin lihaa. Kyseiseen oireeseen harvimmin 

hammaslääkäriltä tai lääkäriltä neuvoa kysyisivät usein tai ei koskaan alkoholia käyttävät, 

yksipuolisesti syövät ja runsaasti lihaa syövät haastateltavat. 

 

Usean eri muuttujan välillä oli havaittavissa yhteys. Kaikki nykyisin tupakoivat käyttävät 

alkoholia vähintäänkin harvoin, suurin osa kohtuullisesti tai usein (p = 0,01). Koulutuksella 

oli moneen suusyövälle altistavan elämäntavan kanssa selkeä yhteys. Muun muassa 

tupakointiin, tupakointimäärään, lihansyöntiin ja monipuoliseen syöntiin oli selkeä yhteys 

(p < 0,005). Korkeammin koulutetut tupakoivat harvemmin ja määrällisesti vähemmän. 

Lisäksi he söivät monipuolisemmin ja vähemmän punaista lihaa.  Haastateltavat, joiden 

tutulla/suvussa on esiintynyt suusyöpää, mainitsivat suusyövän johdattelematta ja 

paranemattomat haavaumat useammin kuin muut haastateltavat (p = 0,028). Huomioitavaa 

oli myös se, että peruskoulun käyneistä tilastollisesti merkitsevästi suurempi osa käytti 

alkoholia vähintäänkin harvoin (p = 0,031) kuin niistä, jotka olivat toisen asteen tai korkean 

asteen koulutuksessa tai jo sellaisen suorittanut.  
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Taulukko 10. Eri yksilötason muuttujien vaikutus suusyöpätietoisuuteen. 
 

 Henki 

lömäärä/ 

60 

Suusyöpä 

mainittu 

johdattele-

matta 

Suusyöpä 

mainittu 

johdateltu tai 

johdattelematta 

Tupakka 

mainittu 

riskitekijänä 

Alkoholi 

mainittu 

riskitekijänä 

Parantumaton 

haavauma mainittu 

oireena 

johdattelematta 

Hakee 

terveydenhoi-

toneuvoja 

lääkäriltä/ 

hammaslää-

käriltä 

paranemat-

tomaan 

haavaumaan 
TUPAKOINTI        

Ei 28 (46%) 11 (39%) 26 (92%) 22 (78%) 13 (46%) 7 (25%) 13 (46%) 

Ennen 21 (35%) 10 (47%) 18 (85%) 12 (57%) 7 (33%) 6 (28%) 10 (47%) 

Satunnaisesti 3 (5%) 3 (100%) 3 (100%) 3 (100%) 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%) 

Joka päivä 8 (13%) 1 (12%) 5 (62%) 5 (62%) 2 (25%) 2 (25%) 4 (50%) 

ALKOHOLI        
Ei koskaan 16 (26%) 3 (18%) 14 (87%) 11 (68%) 4 (25%) 3 (18%) 6 (36%) 

Harvoin 22 (36%) 10 (45%) 20 (90%) 15 (68%) 11 (50%) 5 (22%) 12 (54%) 

Kohtuullisesti 18 (30%) 5 (27%) 15 (83%) 12 (66%) 7 (38%) 6 (33%) 8 (44%) 

          Usein 4 (6%) 2 (50%) 4 (100%) 4 (100%) 0 (0%) 2 (50%) 1 (25%) 

ALKOHOLIN 

MÄÄRÄ 
       

1-2 (annosta) 5 (8%) 4 (80%) 5 (100%) 4 (80%) 3 (60%) 2 (40%) 4 (80%) 

3-7(annosta) 23 (38%) 7 (30%) 18 (78%) 14 (60%) 11 (47%) 5 (21%) 13 (56%) 

Yli 7(annosta) 16 (26%) 5 (31%) 15 (93%) 13 (81%) 6 (37%) 6 (37%) 6 (37%) 

KOULUTUS   *** *** *** *** **  
Peruskoulu 6 (10%) 0 (0%) 2 (33%) 1 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (33%) 

Toinen aste  22 (36%) 5 (23%)  16 (72%)  11 (50%)  4 (18%) 2 (9%) 10 (45%) 
Korkeakoulu  32 (53%) 14 (44%) 32 (100%) 30 (93%) 18 (56%) 14 (43%) 16 (56%) 

EDELLINEN HL. 

KÄYNTI 
       

Alle vuosi 22 (36%) 11 (50%) 20 (90%) 18 (81%) 12 (54%) 6 (27%) 8 (36%) 

Alle 3v. 30 (50%) 8 (26%) 26 (86%) 19 (63%) 7 (23%) 7 (23%) 14 (46%) 

Yli 3v. 8 (13%) 1 (12%) 6 (75%) 5 (62%) 4 (50%) 4 (50%) 5 (63%) 

RUOKAVALIO  *  * * *  

Monipuolinen 49 (81%) 16 (32%)  42 (85%) 38 (77%) 22 (44%) 9 (18%) 23 (46%) 

Yksipuolinen 11 (19%) 1 (9%) 8 (72%) 4 (36%) 1 (9%) 2 (18%) 4 (36%) 

Päivittäin lihaa 45 (75%) 8 (17%) 36 (34%) 30 (66%) 14 (31%) 4 (9%) 16 (36%) 

Harvoin lihaa 15 (25%) 9 (60%) 14 (93%) 12 (80%) 9 (60%) 7 (46%)  11 (73%) 

TUTULLA 

SUUSYÖPÄ 
 *   * *  

Kyllä 2 (4%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%)  2 (100%) 2 (100%) 

Ei 58 (96%) 16 (27%) 48 (82%) 40 (68%) 21 (36%) 9 (15%) 25 (43%) 

    *  0,01 < p < 0,05 
 ** 0,001 < p < 0,01,  
*** P < 0,001 
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5. POHDINTA 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää nuorten 18–25-vuotiaiden suusyöpätietoisuutta. 

Tietämyksen osalta pyrin kartoittamaan suusyövän olemassaoloa, oireita, riskitekijöitä ja 

suusyövän yleisyyden arviointia. Selvitin myös mistä nuoriso hakee 

terveydenhoitoneuvoja, jos heillä on suusyövän yleisin oire, parantumaton haavauma 

suussa pidemmän aikaa. Vertasin tutkimuksessani naisten ja miesten tietoisuuseroja ja 

tutkin vaikuttaako elämäntavat ja koulutus suusyöpätietoisuuteen. 

Suusyöpätietoisuutta ei ole Suomessa koskaan tutkittu, joten ajattelin sen olevan paikallaan. 

Maailmalla tutkimuksia on tehty tietääkseni kymmenen eri vuosikymmenien aikana, mutta 

nuorille kohdistettua tutkimusta ei ainakaan oman tietämykseni mukaan ole koskaan tehty. 

Lähes vastaava tutkimus tehtiin Englannissa Merseyn alueella Simon Rogersin toimesta. 

Hän oli suunnannut tutkimuksen 18–80-vuotiaille ja siinä punnittiin suurpiirteisemmin 

elämäntapojen vaikutusta suusyöpätietoisuuteen. 

Tulosten mukaan suusyöpätietoisuus oli Oulun nuorisolla heikkoa tasoa sekä miehillä että 

naisilla. Tulokset eivät poikkea juurikaan maailmalla tehdyistä tutkimuksista (Hertrampf 

ym., 2012; Horowitz ym., 1998; Rogers ym., 2011). Oululaisten nuorten tietoisuus oli 

kuitenkin kauttaaltaan hieman parempaa kuin mainituissa tutkimuksissa, joka on yllättävää, 

koska muissa tutkimuksissa on ollut tutkittavana myös vanhempia ihmisiä ja iän on 

havaittu korreloivan tietoisuuden kanssa (Horowitz ym., 1998). Suomen hyvä yleinen 

koulutustaso voi olla tälle selittävä tekijä. 

  

5.1 Tulosten tarkastelua 

 

Ei ole yllättävää että syövistä rinta-, keuhko-, eturauhassyövät mainittiin useimmin, koska 

ne ovat universaalisti ja Suomessa yleisimmät syöpämuodot. Hieman yllättävää oli, että 

leukemia ja aivosyöpä mainittiin niin useasti, suolistosyöpääkin useammin. Samanlaisia 

tuloksia saatiin Englannissa, Merseyn alueella tehdyssä tutkimuksessa (Rogers ym., 2011). 



28 

 

Suusyövän tietäminen johdateltuna oli alhaisempi (83 %) kuin aikaisemmissa 

tutkimuksissa. Vastaava luku oli Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa 96 % (West ym., 

2006). Johdattelematta suusyövän mainitsi haastateltavista 27 %, joka on huomattavasti 

korkeampi määrä kuin Rogersin 2011 tehdyssä kartoituksessa. Heillä vastaava luku oli 11 

%. Tähän saattoi olla vaikuttamassa se, että mainitsin ennen haastattelua opiskelevani 

puheterapeutiksi, joka voi aktivoida miettimään suun alueen ongelmia. 

Kohdunkaulansyövän mainitseminen oli yllättävän matalaa verrattuna Englannissa vuonna 

2011 saatuun tulokseen (Rogers ym., 2011). Haastateltavat mainitsivatkin suusyövän 

useammin kuin kohdunkaulansyövän. Kysyttäessä kumpi on yleisempi, suusyöpä vai 

kohdunkaulansyöpä, yli puolet arveli suusyövän olevan yleisempi. Englannissa vastaavan 

tutkimuksen tulos oli täysin päinvastainen; reilusti yli puolet sanoi kohdunkaulan olevan 

yleisempi (Rogers ym., 2011). Oulun nuorison tulos onkin totuudenmukainen ajatellen 

syöpien yleisyyttä. Suomessa kohdunkaulansyöpää esiintyy vuosittain vajaa 200 uutta 

tapausta, kun suusyöpiä diagnosoidaan noin 400 joka vuosi (Syöpärekisteri, 2012) 

Riskitekijöistä tupakka nousi odotetusti eniten mainituksi (70 %). Sen maininta oli suurin 

piirtein samaa luokkaa kuin Rogersin tutkimuksessa vuonna 2011. Amarasinghen ym. 

(2010) Sri Lankassa tekemän tutkimuksen mukaan 65 % haastateltavista mainitsi 

tupakoinnin riskitekijänä. Sen sijaan alkoholin maininta oli yleisempää kuin Rogersin 

tutkimuksessa. Haastateltavista 38 %:ia mainitsi alkoholin suusyövän riskitekijänä, kun 

Englannissa vastaava prosenttiluku oli 22. Sri Lankassa haastateltavista 81 % mainitsi 

alkoholin altistavan suusyövälle. Todella yllättävää oli, että nuuska nousi isoon rooliin 

suusyövän riskitekijöiden maininnassa. Sen nosti esille yli puolet haastateltavista, vaikka 

sen ja suusyövän yhteydestä on todella ristiriitaisia tutkimustuloksia. Sri Lankassa tehdyssä 

tutkimuksessa haastateltavista 32 % mainitsi nuuskan olevan riskitekijä, mutta heidän 

käyttämänsä nuuskamuodon on todettu aiheuttavan suusyöpää (Amarasinghe ym., 2010) 

Lisäksi riskitekijöitä mainittiin monenlaisia, sellaisia joilla on havaittu olevan yhteys 

suusyöpään, kuten huono suuhygienia, uv-säteily ja ja roskaruoka. Mutta myös sellaisia 

minkä yhteydestä ei ole julkaistu tutkimustuloksia, kuten huumeet, geenit, kahvi ja saasteet.  
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Tämä osoittaa, että nuorisolla ei ole välttämättä absoluuttista tietoa riskitekijöistä, vaan 

vastaukset voivat olla puhdasta arvailua. 

Oireiden maininnassa oli havaittavissa todella suuri ero siinä, miten haastateltavat 

mainitsivat oireita johdattelematta tai johdateltuna. Esimerkiksi suun paranemattoman 

haavauman mainitsi tutkittavista johdattelematta vain 18 %, mutta johdateltuna vastaava 

luku nousi 85 %:iin. Rogers tutkimusryhmineen sai samanlaisia tuloksia Englannissa. Sri 

Lankan haastateltavista 43 % mainitsi johdattelematta suun haavaumat oireeksi 

(Amarasinghe ym., 2010). Myös muiden oireiden mainitseminen johdateltuna oli yleistä. 

Kymmenestä oireesta kolmea lukuun ottamatta kaikki mainittiin yli 50 %:sti. Tämä 

johdattelemattomien ja johdateltujen oireiden mainintaero viittaa epävarmuuteen oireiden 

suhteen ja se voi viitata siihen, että ihmiset ovat huonoja tunnistamaan tiettyjen oireiden 

vakavuutta. Johdattelematta suurin osa oireista mainittiin alle 15 %:sti. Vain jo mainitun 

suun paranemattoman haavauman lisäksi kipeä suu nostettiin esille suhteellisen usein (40 

%). Tämä oire mainittiinkin johdattelematta huomattavasti useammin kuin Englannissa 

tehdyssä tutkimuksessa. Siellä vastaava luku oli 13 % (Rogers ym., 2011). Mielenkiintoista 

oli, että korkean riskin oireeksi havaittua punaisia laikkuja ei mainittu kuin 5 %:sti. Sri 

Lankassa tehdyssä tutkimuksessa tämän mainitsi 67 % haastateltavista (Amarasinghe, 

2010).  

Huolestuttavaa oli, että yli 15 % ei tiennyt johdateltunakaan suun paranemattoman 

haavauman olevan oire suusyövälle. Vielä enemmän mietityttää, että vain 42 % hakisi 

kyseiseen oireeseen terveydenhoitoneuvoja niiltä ammattilaisilta, jotka diagnoosin voi 

tehdä, hammaslääkäriltä tai lääkäriltä. Tämä oli huomattavasti huonompi tulos kuin 

Englannissa tehdyssä tutkimuksessa. Siellä tehdyn kartoituksen perusteella 88 % hakeutuu 

3 viikkoa kestäneeseen paranemattomaan haavaumaan terveydenhoitoneuvoja 

hammaslääkäriltä tai yleislääkäriltä (Rogers ym., 2011). Paranemattomaan haavaumaan 

olisi todella tärkeää hakea apua, koska se on tyypillinen oire suusyövälle ja aggressiivisesti 

etenevään syöpään täytyy mahdollisimman nopeasti saada hoitoa. Tälle selittävä tekijä voi 

olla tutkittavien ikäryhmä. Nuoriso suhtautuu todennäköisesti vanhempia optimistisemmin 

terveyteensä. 
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Suurin osa haastateltavista hakisi terveydenhoitoneuvoja paranemattomaan haavaumaan 

terveydenhoitajalta. Tämä on huolestuttavaa, koska ajatellaan, että suusyövän 

tunnistamiseen on valmiudet koulutuksensa puolesta vain lääkäreillä ja hammaslääkäreillä 

(Hertrampf ym., 2012; Rogers, ym., 2011). Tämä on ymmärrettävää, koska haastateltujen 

terveydentilan arvioinnissa on iso rooli ollut koulunsa terveydenhoitajalla. 

Terveydenhoitajien suusyöpätietoisuus on mielestäni liian heikkotasoista. Mittal 

tutkimusryhmineen (2013) tekivät loppuvaiheen terveydenhoitajaopiskelijoille 

suusyöpätietoisuutta koskevan kyselytutkimuksen. He havaitsivat, että opiskelijoilla oli 

kauttaaltaan puutteita tietoisuudessa. Riskitekijöistä tärkeimmät, alkoholin ja tupakoinnin, 

mainitsi 90 % haastateltavista, mutta muiden riskitekijöiden mainitseminen jäi alle 50 %:n. 

Suun paranemattoman haavauman oireeksi mainitsi vain 55 % haastateltavista. Diagnoosin 

tekee aina hammaslääkäri tai lääkäri, mutta todella tärkeässä roolissa oireiden vakavuuden 

tulkinnassa on terveydenhoitaja. Hän voi ohjata tarvittaessa hammaslääkärille tai lääkärille 

jatkotutkimuksiin. Hammaslääkäreiden suusyöpätietoisuuden on havaittu olevan 

yleislääkäreitä parempaa, joten mielellään hammaslääkäriin (Rogers ym., 2011).  

 

Yleisesti ottaen suusyöpätietoisuudessa ei ollut juurikaan tilastollisesti merkitsevää eroa 

sukupuolten välillä. Ainoastaan suusyövän maininnassa, riskitekijöistä huonon 

suuhygienian ja johdateltuna oireista kivuliaiden mätäpaiseiden suhteen oli havaittavaa 

eroa. Suusyövän maininnassa vain kolmen ensimmäisen joukossa suusyöpä nousi naisilla 

useammin esille. Kymmenen mainitun joukossa se nousi esille edelleen naisilla useammin, 

mutta ero ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä. Voidaan siis päätellä, että ero joka syntyy 

suusyövän maininnassa kolmen ensimmäisen joukossa, on sattumaa. Huonon suuhygienian 

mainintaero on myös hieman erikoista. Miehet nostivat sen esille riskitekijänä 

huomattavasti useammin. Voitaisiin olettaa, että naisilla on parempi hygieniatuntemus ja 

sitä myötä erilaisten negatiivisten seurausten tietämys huonon suuhygienian suhteen. 

Oireista kivuliaiden mätäpaiseiden mainintaero johdateltuna oli myös selkeä. Herää 

kysymys, onko kyse täydestä sattumasta, koska muuten johdattelemattomien tai 

johdateltujen oireiden maininnassa ei ollut eroa? Lisäksi huomioitava seikka on se, että 

johdattelematta mätäpaiseet nousi esille kaksi kertaa ja molempien mainitsijana oli mies. 
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Vastaavia tuloksia ei ole saatu aikaisemmin (Horowitz ym., 1998; Rogers ym., 2011).  

Muiden syöpien maininnassa syntyi myös huomattavia eroja rintasyövän ja keuhkosyövän 

maininnassa. Rintasyöpä nousi odotetusti useammin esille naisten kohdalla. Tilastollisesti 

merkitsevästi se kuitenkin nousi vain kolmen ensimmäisen mainitun joukossa. Kymmenen 

mainitun joukossa tilanne tasoittuu niin, että eroa ei ollut enää tilastollisesti merkitsevästi. 

Keuhkosyövän taas mainitsi kolmen joukossa miehet useammin, mutta senkin 

mainitseminen tasoittui 10 mainitun joukossa. Nämä osoittaa, että molempien syöpien 

tietäminen on korkeaa luokkaa molemmilla sukupuolilla. Ihosyöpä nousi naisilla selkeästi 

useammin kymmenen joukossa esille. Tämä ei ole yllättävää, koska uskon naisten 

huomioivan paremmin ihon estetiikkaa ja voidaan olettaa tietävän myös enemmän ihon 

erilaisista muutoksista, myös patologisista, kuten syövästä. 

Koulutuksen vaikutus suusyöpätietoisuuteen oli merkittävä. Samanlaisia tuloksia sai 

Amarasinge ym. (2010) tutkiessaan Sri Lankan väestön suusyöpätietoisuutta. Varsinkin 

korkeakoulun käyneillä tai sitä parhaillaan suorittavilla oli huomattavasti parempi 

suusyöpätietoisuus lähes kaikilta osin. Korkeakoulu kehittää ilmeisesti yksilöistä parempia 

informaation omaksujia ja hakijoita. Myös olennaisessa roolissa on varmasti kiinnostus 

tieteellisiin teksteihin, joihin suusyöpään liittyvät julkaisut kuuluvat. Koulutetuilla on 

saattaa lisäksi olla suurempi motivaatio pitää itseään tietoisena terveydelle haitallisista 

asioista.  

Mielenkiintoista oli havaita, että korkeampi koulutus korreloi merkitsevästi terveellisten 

ruokailutottumusten ja vähäisemmän tupakanpolton sekä alkoholinkäytön suhteen. Tämä 

ilmentää kouluttautuneiden parempaa tietoisuutta alkoholin ja tupakoinnin sekä 

yksipuolisen runsaslihaisen ruokavalion haitoista. Huolestuttava löydös oli tupakoijien ja 

alkoholinkäyttäjien yhteys. Kaikki nykyisin tupakoivat käyttävät vähintäänkin harvoin 

alkoholia. Tämä kombinaatio kiinnittää huomion, koska tupakka ja alkoholi yhdessä ovat 

yhdessä vaarallisempia suusyöpäkarsinogeenejä kuin nämä erillisinä riskitekijöinä (Baan 

ym., 2007; Ganduri ym., 2008).  
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5.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Kyselytutkimus on tällaisessa tutkimuksessa otollinen tapa kartoittaa tietoisuutta, koska 

saadaan runsaan koehenkilömäärän ja erityyppisten kysymysten avulla laaja 

tutkimusaineista (Hirsjärvi ym., 2007, s. 190-192). Face-to-face tapahtuvan 

kyselytutkimuksen hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että saadaan varmasti absoluuttinen 

sen hetkinen tietoisuus kartoitettua. Lisäksi se on kustannuksiltaan minimaalinen, todella 

nopea ja helppo toteuttaa. Paperille kootut vastaukset on helppo muuttaa elektronisiksi, 

jolloin tulosten analysoiminen on myös nopeaa (Boyer ym., 2002). Kyselytutkimuksen 

heikkoutena pidetään yleensä aineiston pinnallisuutta ja tulosten teoreettista 

vaatimattomuutta (Hirsjärvi ym., 2007, s. 190-192). 

Tulosten tulkinnan kannalta liian vähäinen haastateltavien määrä on todella merkittävä 

tekijä. Haastateltavia oli 60, jonka perusteella saadaan kyllä hyvä kartoitus yleisestä 

tietämyksen tasosta, mutta jaettaessa haastateltavat esimerkiksi elämäntapojen suhteen eri 

ryhmiin, on tutkittavien määrä liian pieni tulosten yleistämiselle. Verrattaessa ryhmien ja 

tietoisuuden yhteyksiä, nousee liian pieni haastateltavien määrä ongelmaksi. 

Prosentuaalisista eroista voidaan nähdä, että tietoisuudessa oli huomattavaa eroa, mutta 

liian pieni tutkittavien määrä vaikuttaa tulokseen, kun sitä tarkastellaan matemaattisesti. Χ²-

arvo oli oletettavasti tästä syystä monessa osiossa yli 0,05, jolloin muuttujien välillä ei ole 

tieteellistä kriteeriä täyttävää eroa. 

Lisäksi on huomioitava, että ei voida olla varmoja siitä, kuinka tosissaan haastateltavat ovat 

suhtautuneet kyselyyn (Hirsjärvi ym., 2007, s. 190-192). On myös huomioitava kuinka 

hyvin toteutetut kysymykset ja annetut vastausvaihtoehdot kartoittavat absoluuttista 

tietoisuutta. Kyseiset seikat nousivat omassa tutkimuksessani vahvasti esille. Havaitsin, että 

osa haastateltavista ei ottanut tarpeeksi vakavasti kyselyä ja nämä vastasivat ikään kuin 

"ohimennen" nopeasti jotain. Lisäksi huomio kiinnittyi siihen, kuinka jotkut haastateltavista 

mainitsivat johdateltuina kaikki oireet ja suusyövän olemassaolon, vaikka muuten 

tietoisuus oli alhaista luokkaa. Tällaisessa tilanteessa voidaan miettiä, onko kyse tiedosta 

vai puhtaasta arvauksesta. 
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5.3 Tulosten kliininen merkitys ja jatkotutkimusaiheita 

 

Tulokset osoittavat nuorten suusyöpätietoisuuden olevan alhaisella tasolla. Nuorten 

tietämys varsinkin riskitekijöiden ja oireiden suhteen oli todella huonoa.  Tämän vuoksi 

pitäisi suusyövän tietoisuutta lisätä erilaisilla ohjelmilla. Olisi hyvä suunnata tietopankit 

riskiryhmään kuuluville. Näiden täytyisi tapahtua viimeistään yläasteella tai julkisesti, 

koska koulutuksen peruskouluun jättäneet kuuluvat selkeään riskiryhmään.  Tutkimuksen 

mukaan alkoholia käyttävät tupakoivat muita yleisemmin, joten he kuuluvat todelliseen 

riskiryhmään elämäntapojensa vuoksi. Informaatio pitäisi kohdistaa paikkoihin, joissa on 

alkoholia käyttäviä ryhmiä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi musiikki festivaaleilla 

tapahtuvat tietoiskut. Niissä tunnetusti käytetään runsaasti alkoholia ja poltetaan tupakkaa. 

Tietoisuuskampanjoiden merkitystä osoitti Englannissa Croucherin ym. (2011) tekemä 

tutkimus suusyöpätietoisuutta lisäävien kampanjoiden merkityksestä. Niiden jälkeen 

verrattiin kampanja-alueen ihmisten tietoisuutta muuhun väestöön. Varhaisten ensioireiden 

ja riskitekijöiden tietoisuus oli parempaa kampanja-alueen ihmisillä. 

Vaikka sukupuolten välillä ei ole eroa yleisen tietoisuuden tai riskitekijöiden suhteen, on 

huomioitava, että viimeisen 40 vuoden aikana miesten suusyöpien määrä on tasaisesti 

laskenut ja naisten noussut (Syöpärekisteri, 2012). Näin ollen olisi hyvä suunnata 

suusyöpätietoisuusohjelmia sellaisiin paikkoihin, joissa on ennen kaikkea naisia. 

Koin kyselyn myötä saaneeni vastauksia alun perin asettamiini tutkimuskysymyksiin. 

Uskon, että face-to-face -kysely oli todella paljon parempi tapa toteuttaa kysely kuin 

elektronisesti tapahtuva kysely. Näin uskoin saavani huomattavasti tarkemman yleiskuvan 

tietoisuudesta, koska mahdollinen tiedonhaku kyselyä tehdessä poissulkeutui. Positiiviseksi 

koin myös sen, että pysäytetyistä nuorista todella suuri osa suostui kyselyyn ja siksi datan 

keruu onnistui nopeasti. 

Jatkotutkimuksena voisi tehdä sellaisen, jossa kyseltäisiin tarkemmin riskitekijöiden ja 

oireiden tietoisuutta. Lisäksi olisi hyvä olla, kuten tutkimuksessani, muun muassa 

elämäntapojen ja koulutuksen kartoitus mukana, jotta pystyttäisiin etsimään riskiryhmiä ja 

suuntaamaan heille tietoisuuden parannusohjelmia. Tutkittavien määrä olisi hyvä olla 
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huomattavasti suurempi, jotta saataisiin tieteellisesti pätevämpiä tuloksia. Kaikki 

kysymykset olisi hyvä olla johdattelemattomia, jotta saadaan absoluuttista informaatiota 

tietoisuudentasosta. Face-to-face -tutkimustapa on mielestäni todella hyvä mittari, mutta 

tulosta voi haastattelutilanne. Tutkimuksessani tämä konkretisoitui muutaman 

haastateltavan kohdalla niin, että haastateltava oli selvästi kiireinen ja vastasi kysymyksiin 

nopeasti. Olisi hyvä vaikka hieman liioitella kestoa pyydettäessä haastatteluun. Tällä tavoin 

varmistuisi, että haastateltavat keskittyisivät kysymyksiin. Näin voitaisiin optimoida saadun 

datan todellisuuden taso. 
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Kyselylomake         LIITE 1. 

 

1. Ikä (   ) sukupuoli (M/N) 

2. Luetelkaa sairauksia (10 max) 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Mietin, millaisia syöpiä tiedätte… (ota ylös ne siinä järjestyksessä jossa henkilö ne 

sanoo)… Niin monta kuin voitte nimetä… (anna heidän kertoa kaikki mitä tietävät, 

mutta pysäytä heidät kun he pääsevät 10 syöpään…) …(jos he mainitsevat 

suusyövän listassaan ilman johdattelua, siirry kysymykseen 5) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 

 

4. (Jos he eivät mainitse suusyöpää, kysy ”Oletteko koskaan kuullut suusyövästä”) – 

kyllä, ehkä, ei (jos he eivät ole kuulleet suusyövästä, siirry kysymykseen 11) 

 

 

5. Oletteko itse olleet suusyöpätutkimuksissa? kyllä/ei 

 

 

6. Onko perheenjäsenelläsi tai ystävälläsi ollut suusyöpä? – (ota ylös kyllä/ei, jos 

kyllä, mikä?) 

 _______________________ 

7. Mietin, oletteko kuullut kohdunkaulan syövästä – kyllä, ehkä, ei (jos he eivät ole 



kuulleet kohdunkaulan syövästä, siirry kysymykseen 9) 

 

 

8. Luuletteko, että suusyöpä on yleisempi, yhtä yleinen vai vähemmän yleinen kuin 

kohdunkaulan syöpä? 

 

9. Minkä arvelisitte olevan suurimmat riskitekijät suusyövälle? ... (listaa henkilön 

vastaus järjestyksessä kuten kysymyksessä 3) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Mietin, millaisia oireita arvelisitte suusyövän aiheuttavan… … (ota ylös vastaukset 

ilman johdattelua)… en tiedä tms… (jos he tarvitsevat johdattelua, ota ylös)… Mitä 

arvelisitte tämän listan oireista… paranemattomat suun haavaumat, suun 

turpoaminen, valkoiset läikät, punaiset läikät, kipeä kieli tai suu, kivuliaat 

(mätä)paiseet tai äkämät suussa, löyhät/irtonaiset hampaat, suu ei aukea kunnolla, 

vertavuotavat ikenet, löyhä/hankaava hammasproteesi, muut 

 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________ 

 

 

11. Jos teillä olisi kipeä haavauma suussa pidempään kuin kolme viikkoa, mistä 

hakisitte ensimmäisenä terveydenhoitoneuvoja?  

 

Lopuksi muutama kysymys teistä – ei hätää jos ette haluta vastata niihin, mutta se 

auttaisi paljon 

 

12. Käyttekö aina samalla hammaslääkärillä?  kyllä/ei – (jos kyllä, käyvätkö he 

julkisella vai yksityisellä)



     13. Milloin viimeksi kävitte hammaslääkärissä?  

 ________________________ 

  

14. Poltatteko – nykyisin, ennen, ei koskaan, jos niin kuinka paljon? 

 ________________________ 

  

15. Käytättekö nuuskaa? -nykyisin, ennen, ei koskaan, jos niin kuinka paljon? 

 ________________________ 

 

16. Käytättekö alkoholia – ei koskaan, harvoin, kohtuullisesti, usein? 

 ________________________ 

 

17. Kuinka paljon käytätte kerralla (montako ravintola-annosta)?  

 ________________________ 

 

18. Mikä on koulutuksenne (peruskoulu, toinen aste, korkeakoulu? 

 ________________________ 

 

19. Syöttekö mielestänne monipuolisesti päivittäin (tuoreita hedelmiä, raakoja 

vihanneksia, kalaa..)? kyllä/ei 

 

20. Syötkö runsaasti lihaa (päivittäin liharuokia)? kyllä/ei 



Tutkimustiedote         LIITE 2. 

 

 

Hei, olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja valmistun puheterapeutiksi vuoden 

päästä. Teen tietoisuustutkimusta pro gradu -tutkielmaani varten, jonka ohjaajana toimii 

professori Matti Lehtihalmes.   

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voitte lopettaa sen kesken, jos alkaa siltä 

tuntua. En kysy henkilötietoja, joten lopullisesta tutkielmastani ei voi päätellä tutkittavien 

henkilöllisyyksiä. 

 

Tutkimustuloksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että en anna enempää informaatiota 

tässä vaiheessa. Kerron tutkimuksen jälkeen mitä ja miksi tutkin. 

 

 

 

 

 



           LIITE 3. 

 

Tutkin nuorten 18–25-vuotiaiden suusyöpätietoisuutta tarkoituksena kartoittaa, mitä he 

tietävät suusyövästä ja mitkä asiat vaikuttavat tietoisuuteen. Tutkin asiaa, koska suusyövän 

esiintyvyys on hienoisessa kasvussa Suomessa ennen kaikkea naisten keskuudessa, ja sen 

on  havaittu olevan maissa, joissa sitä on tutkittu, todella huonosti tunnettu. Maailmalla 

tehdyissä tutkimuksissa on tullut ilmi, että suusyövän riskitekijöiden ja oireiden tietäminen 

on todella huonoa. Haen vastauksia muun muassa kysymyksiin: Mikä on yleinen 

tietoisuuden taso? Mitä nuoret tietävät riskitekijöistä ja oireista? Miten sukupuoli ja 

elämäntavat vaikuttavat tietoisuuteen?  

 

 

 

 

 

 

 



 


