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Syöpäpotilaiden ennuste (5-vuotiselossaolo) koulutustasoittain

korkeakoulu
keskiaste
perusaste



Väestöryhmien väliset erot

• Syöpään sairastuminen ja syövän aiheuttama kuolleisuus on eri 
väestöryhmissä erilaista 

• Suuri osa sosiaaliseen asemaan tai asuinpaikkaan liittyvistä 
terveyseroista on epäoikeudenmukaisia 
– eivät johdu yksilön tietoisesti ja vapaasti tekemistä valinnoista

• Sosioekonominen asema koostuu aineellisista voimavaroista ja  
edellytyksistä, joita tarvitaan aineellisten voimavarojen hankkimiseen 
– aineellisia voimavaroja ovat tulot, omaisuus ja asumistaso
– hankkimisen edellytyksiä ovat puolestaan koulutus, ammatti ja asema 

työelämässä
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Väestöryhmien väliset terveyserot 

• Terveyseroihin vaikuttavat elintavat, altistuminen ympäristön 
riskitekijöille, hoitoon hakeutumisen ja pääsyn erot, hoidon ja 
hoidon jälkeisen toipumisen erot 

• Riski sairastua syöpään vaihtelee sosiaaliryhmän mukaan
– Ylemmissä sosiaaliryhmissä on suurempi riski sairastua esim. 

paksusuolen syöpään ja rintasyöpään 
– Matalammissa sosiaaliryhmissä on suurempi riski sairastua  esim. 

ruokatorven syöpään, mahasyöpään ja haimasyöpään
• Terveyserojen pienentämiseksi tarvitaan tarkempaa tietoa erojen 

taustalla olevista syistä.
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Ehkäisyn mahdollisuudet

• Noin puolet uusista syöpätapauksista olisi ehkäistävissä
• Noin 40 prosenttia syövistä johtuu elintavoista
• Terveydelle haitalliset elintavat ovat pääsääntöisesti yleisempiä 

alemmissa sosiaaliryhmissä
– tupakointi, alkoholinkäyttö, epäterveellinen ruokavalio ja liikkumattomuus
– tupakointi selittää lähes 20 prosenttia yli 50-vuotiaiden miesten (ja 4–10 

prosentti naisten) kuolleisuudesta Suomessa
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Syöpätautien aiheuttama kuolleisuus koulutustasoittain

perusaste

keskiaste

korkeakoulu



Esimerkkejä 

• Esimerkkeinä on kaksi yleistä syöpää, keuhkosyöpä ja paksu-
peräsuolisyöpä

• Lisäksi esitetään kahden yleisimmän syövän (rinta- ja 
eturauhassyöpä) ja koulutustason välisen yhteyden kuvaajat
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Keuhkosyöpä, alueelliset ilmaantuvuusluvut, naiset  
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Keuhkosyöpä, naiset, ilmaantuvuus koulutustason mukaan
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Keuhkosyöpä, miehet, alueelliset ilmaantuvuusluvut 
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Keuhkosyöpä, miehet, ilmaantuvuus koulutustason mukaan
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Keuhkosyöpäkuolleisuus koulutustasoittain

Perusaste

Keskiaste
Korkeakoulu



Yhteenveto - keuhkosyöpä

• Miesten keuhkosyöpäilmaantuvuus ja kuolleisuus ovat laskeneet 
merkittävästi 1970-luvulta lähtien

• Naisten ilmaantuvuus on noussut tasaisesti
• Alue-erot ovat selkeitä naisilla edelleen, Helsingin seudulla 

ilmaantuvuus on muuta maata korkeampi  
• Suurin ilmaantuvuus perusasteen koulutusryhmässä 
• Kuolleisuus seuraa hyvin tarkasti ilmaantuvuuden muutoksia
• Naisilla keuhkosyöpäkuolleisuus on perusasteen koulutustasolla 

ylittänyt miesten korkeakoulutettujen kuolleisuuden 
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Paksu- ja peräsuolisyövän ilmaantuvuus ja kuolleisuus 
alueittain
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Paksu- peräsuolisyövän ilmaantuvuus koulutustasoittain
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Paksu- peräsuolisyöpäkuolleisuus koulutustasoittain
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Yhteenveto paksu- peräsuolisyövästä

• Paksu- ja peräsuolisyövän ilmaantuvuus on miehillä noussut 
erityisesti perusasteen koulutustasolla, nykyisin ilmaantuvuuserot 
pieniä koulutusasteiden välillä

• Alueiden väliset erot vähentyneet ajassa
• Naisilla erot vähäisiä koulutustasojen välillä ja ilmaantuvuus 

miehiä alhaisempi 
• Syöpäkuolleisuus on naisilla laskenut kaikissa koulutusryhmissä, 

miehillä muita vähemmän perusasteen koulutustasolla
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Eturauhassyövän ilmaantuvuus ja kuolleisuus koulutustasoittain
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Rintasyövän ilmaantuvuus ja kuolleisuus koulutustasoittain
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