
Harvinaissyövät

Diagnoosin saaminen, sairauden hoito ja seuranta harvinaista syöpää sairastavilla 
 
 
 
Hyvä harvinaiseen syöpään sairastunut, 
 
Suomen Syöpäpotilaat ry kartoittaa harvinaisiin syöpiin sairastuneiden diagnoosi- ja hoitopolkuja diagnoosista
seurantaan. Voit halutessasi vastata myös lisäkysymyksiin sosiaalipalveluista, vertaistuesta sekä sairauttasi koskevan
tiedon saatavuudesta. Tavoitteenamme on selvittää harvinaisiin syöpiin sairastuneiden haasteita ja hyvin sujuneita
hoitopolkuja. Vastaamalla kyselyyn autat meitä nostamaan keskeiset asiat näkyviksi.  
 
Kysely on tarkoitettu harvinaisiin syöpiin sairastuneille aikuisille. Vastata voivat syövän sairastaneet ja parhaillaan
sairastavat. Jos olet epävarma siitä, onko syöpäsi harvinainen, saat apua oheisesta listauksesta. 
 
Vastausaikaa on 24.7.2022 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia, jos vastaat vain pakollisiin osioihin
(merkitty tähdillä). Kyselyn päätteeksi voit halutessasi jättää yhteystietosi mahdollista haastattelua varten.
Vastauksiasi ei missään vaiheessa yhdistetä henkilötietoihisi.  
 
Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja tulosten raportoinnissa yksittäistä
vastaajaa ei voida tunnistaa. Tuloksia käsittelevät Suomen Syöpäpotilaat ry:n työntekijät ja niitä hyödynnetään
järjestön kehittämistyössä, viestinnässä sekä valtakunnallisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi HUSin ja Taysin

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)
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harvinaisprojektin kautta. Kysely on muokattu Neuroliiton harvinaiskyselyn pohjalta. Kiitokset Neuroliitolle, sekä
HUSin ja Taysin harvinaisprojektille yhteistyöstä kyselyn muokkaamisessa. 
 
Lämmin kiitos vastauksestasi ja hyvää kesää! 
 
 
 
Lisätietoja kyselystä: 
 
Marketta Liljeström, koordinaattori 
 
Suomen Syöpäpotilaat ry 
marketta.liljestrom@syopapotilaat.fi 
045-1046509

OSIO I 
Taustatiedot ja diagnoosi

1. Millä hyvinvointialueella asut? *

HUS

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Itä-Uusimaa

Kainuu

Kanta-Häme

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa

Kymenlaakso

Lappi

Länsi-Uusimaa

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Pohjoiskarjala

Pohjois-Savo

Pohjois-Pohjanmaa

Päijät-Häme

Satakunta

Vantaa ja Kerava

Varsinais-Suomi



2. Missä syöpääsi on hoidettu? *

3. Ikäryhmäsi *

4. Mitä harvinaissyöpää sairastat? Näet koko listauksen tästä. *

HYKS-erityisvastuualue

KYS-erityisvastuualue

OYS-erityisvastuualue

TAYS-erityisvastuualue

TYKS-erityisvastuualue

18-29

30-45

46-62

63-79

80-

Pään ja kaulan alue

Huulisyöpä

Korvan/kuuloelinten syöpä

Kurkunpään syöpä

Melanooma silmässä (=uvean, eli silmän suonikalvoston melanooma)

Nenänielun syöpä

Silmän alueen syöpä

Suusyöpä

Sylkirauhasen syöpä

Maha-suolikanavan alue

Ohutsuolisyöpä

Peräaukon syöpä

Sappirakon ja sappitiehyeen syöpä

Rintaontelon ja keuhkojen alue

Henkitorven syöpä

Mesoteliooma

Tymooma

Ihosyövät

Melanooma limakalvolla

Kaposin sarkooma

Umpieritysrauhasten kasvaimet

Aivolisäkkeen syöpä
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5. Jos sinulla on tiedossa diagnoosinumero (sairauskertomuksesta), voit lisätä sen
tähän, sekä sanallisen osion. Katso kuvaohje.

6.
Diagnoosivuosi (jolloin syöpäsi todettiin ensimmäisen kerran.)
*

Lisäkilpirauhasen syöpä

Lisämunuaisen syöpä

Gynekologiset syövät

Emättimen syöpä

Granuloosasolukasvaimet (munasarjan)

Istukkasyöpä

Itusolukasvaimet (munasarjan)

Ulkosynnytinsyöpä

Urologiset ja virtsaelinten syövät

Kivessyöpä

Lisäkiveksen syöpä

Peniksen syöpä

Virtsajohtimen syöpä

Virtsaputken syöpä

Keskushermoston kasvaimet

Embryonaaliset kasvaimet

Glioomat

Meningeooma (pahanlaatuinen)

Kaikki sarkoomat

Tarkenna kohdassa 5

Kaikki NET-kasvaimet

Tarkenna kohdassa 5

Kaikki hematologiset syövät (eli verisyöpä)

Tarkenna kohdassa 5

Jokin muu (kerro sanallisesti seuraavassa kysymyksessä)

Tarkenna kohdassa 5
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7. Kuinka kauan syöpädiagnoosisi saaminen kesti? (Arvio ajasta ensimmäisestä
oireiden vuoksi tehdystä lääkärikäynnistä oikean syöpädiagnoosin saamiseen.) *

8. Haluatko kertoa vielä jotain diagnoosistasi? Huom! Osiossa II kysymme
tarkemmin diagnoosin etsimisen vaiheista.

OSIO II 
 
Reitti diagnoosiin 
 
Tämän osion tarkoituksena on hahmottaa matkaasi aikajärjestyksessä ensimmäisestä
harvinaissyöpääsi liittyvästä lääkärikäynnistä (ensimmäiseen) voimassa olevaan diagnoosiin asti.
Kuvausta varten on varattu 10 vaihetta. Seuraava vaihe alkaa, kun hoitava taho on todennut
esimerkiksi, ettei diagnoosia saada heidän käytettävissään olevilla tutkimusmenetelmillä ja
lähettää eteenpäin jatkotutkimuksiin.

9. Miten pääsit alkuun hoitopolullasi? *

Diagnoosi on edelleen epäselvä

alle 3kk

alle 6kk

alle 12

1–2 vuotta

3–5 vuotta

yli 5 vuotta

Ensiapu/ Päivystys

Terveyskeskus

Aluesairaala



10. Lisätietoja, mikä mielestäsi meni hyvin, mikä huonosti. Voit kirjoittaa tähän
parannusehdotuksia toimintatapoihin.

Keskussairaala

Yliopistollinen sairaala

Työterveys, yleislääkäri

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Muu, mikä



11. Diagnoosini löytyi tässä vaiheessa ja haluan siirtyä kyselyn seuraavaan osioon. *

Reitti diagnoosiin, vaihe 2.

12. Missä oireitasi tutkittiin seuraavaksi? *

Kyllä

Ei

Ensiapu/ Päivystys

Terveyskeskus

Aluesairaala

Keskussairaala

Yliopistollinen sairaala

Työterveys, yleislääkäri

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Muu, mikä



13. Lisätietoja, mikä mielestäsi meni hyvin, mikä huonosti. Voit kirjoittaa tähän
parannusehdotuksia toimintatapoihin.



14. Diagnoosini löytyi tässä vaiheessa ja haluan siirtyä kyselyn seuraavaan osioon. *

Reitti diagnoosiin. Vaihe 3.

15. Missä oireitasi tutkittiin seuraavaksi? *

16. Lisätietoja, mikä mielestäsi meni hyvin, mikä huonosti. Voit kirjoittaa tähän
parannusehdotuksia toimintatapoihin.

Kyllä

Ei

Ensiapu/ Päivystys

Terveyskeskus

Aluesairaala

Keskussairaala

Yliopistollinen sairaala

Työterveys, yleislääkäri

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Muu, mikä



17. Diagnoosini löytyi tässä vaiheessa ja haluan siirtyä kyselyn seuraavaan osioon. *

Kyllä

Ei



Reitti diagnoosiin. Vaihe 4.

18. Missä oireitasi tutkittiin seuraavaksi? *

19. Lisätietoja, mikä mielestäsi meni hyvin, mikä huonosti. Voit kirjoittaa tähän
parannusehdotuksia toimintatapoihin.

Ensiapu/ Päivystys

Terveyskeskus

Aluesairaala

Keskussairaala

Yliopistollinen sairaala

Työterveys, yleislääkäri

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Muu, mikä



20. Diagnoosini löytyi tässä vaiheessa ja haluan siirtyä kyselyn seuraavaan osioon. *

Reitti diagnoosiin, vaihe 5.

21. Missä oireitasi tutkittiin seuraavaksi? *

Kyllä

Ei

Ensiapu/ Päivystys

Terveyskeskus

Aluesairaala

Keskussairaala

Yliopistollinen sairaala

Työterveys, yleislääkäri



22. Lisätietoja, mikä mielestäsi meni hyvin, mikä huonosti. Voit kirjoittaa tähän
parannusehdotuksia toimintatapoihin.

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Muu, mikä



23. Diagnoosini löytyi tässä vaiheessa ja haluan siirtyä kyselyn seuraavaan osioon. *

Reitti diagnoosiin. Vaihe 6.

24. Missä oireitasi tutkittiin seuraavaksi? *

25. Lisätietoja, mikä mielestäsi meni hyvin, mikä huonosti. Voit kirjoittaa tähän
parannusehdotuksia toimintatapoihin.

Kyllä

Ei

Ensiapu/ Päivystys

Terveyskeskus

Aluesairaala

Keskussairaala

Yliopistollinen sairaala

Työterveys, yleislääkäri

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Muu, mikä



26. Diagnoosini löytyi tässä vaiheessa ja haluan siirtyä kyselyn seuraavaan osioon.

Reitti diagnoosiin. Vaihe 7.

27. Missä oireitasi tutkittiin seuraavaksi? *

28. Lisätietoja, mikä mielestäsi meni hyvin, mikä huonosti. Voit kirjoittaa tähän
parannusehdotuksia toimintatapoihin.

Kyllä

Ei

Ensiapu/ Päivystys

Terveyskeskus

Aluesairaala

Keskussairaala

Yliopistollinen sairaala

Työterveys, yleislääkäri

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Muu, mikä



29. Diagnoosini löytyi tässä vaiheessa ja haluan siirtyä kyselyn seuraavaan osioon.

Reitti diagnoosiin. Vaihe 8.

Kyllä

Ei



30. Missä oireitasi tutkittiin seuraavaksi? *

31. Lisätietoja, mikä mielestäsi meni hyvin, mikä huonosti. Voit kirjoittaa tähän
parannusehdotuksia toimintatapoihin.

Ensiapu/ Päivystys

Terveyskeskus

Aluesairaala

Keskussairaala

Yliopistollinen sairaala

Työterveys, yleislääkäri

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Muu, mikä



32. Diagnoosini löytyi tässä vaiheessa ja haluan siirtyä kyselyn seuraavaan osioon. *

Reitti diagnoosiin. Vaihe 9.

33. Missä oireitasi tutkittiin seuraavaksi? *

Kyllä

Ei

Ensiapu/ Päivystys

Terveyskeskus

Aluesairaala

Keskussairaala

Yliopistollinen sairaala

Työterveys, yleislääkäri

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri



34. Lisätietoja, mikä mielestäsi meni hyvin, mikä huonosti. Voit kirjoittaa tähän
parannusehdotuksia toimintatapoihin.

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Muu, mikä



35. Diagnoosini löytyi tässä vaiheessa ja haluan siirtyä kyselyn seuraavaan osioon. *

Reitti diagnoosiin. Vaihe 10.

36. Missä oireitasi tutkittiin seuraavaksi? *

37. Lisätietoja, mikä mielestäsi meni hyvin, mikä huonosti. Voit kirjoittaa tähän
parannusehdotuksia toimintatapoihin.

Kyllä

Ei

Ensiapu/ Päivystys

Terveyskeskus

Aluesairaala

Keskussairaala

Yliopistollinen sairaala

Työterveys, yleislääkäri

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Muu, mikä



OSIO III 
 
Hoito 
 
Lämmin kiitos vastauksistasi tähän saakka! Kolmannessa osiossa kysymme hoidostasi ja seurannasta. Suurin osa
kysymyksistä on vapaaehtoisia.

38. Onko saamasi hoito ollut sairauden syyhyn vaikuttavaa (parantava eli
kuratiivinen hoitolinja) vai onko syöpäsi krooninen? *

39. Miten hoito on kokonaisuudessaan vaikuttanut tilanteeseesi?

40. Miten tyytyväinen olet ollut hoitoosi kokonaisuudessaan?* *

Erittäin tyytymätön

Neutraali

Erittäin
tyytyväinen

41. Miten hoitoa tai siihen liittyviä järjestelyjä voisi parantaa?

hoitolinjani on parantava eli kuratiivinen

syöpäni on krooninen

Oma vastaukseni

0

0 10



Hoitavien yksiköiden välinen yhteistyö

42. Onko sinua hoidettu eri yksiköissä harvinaissyöpääsi liittyen? *

43. Siirtyikö tarvittava tieto hoitoyksiköiden välillä?

44. Yleisarvosana poliklinikoiden välisestä yhteistyöstä

Huono

Neutraali

Erinomainen

45. Mitä ongelmia tiedonsiirron ongelmat aiheuttivat?

Kyllä

Ei

Tarvittava tieto siirtyi

Jouduin tarkentamaan yksityiskohtia

Tiedoissa oli merkittäviä puutteita/väärinymmärryksiä

Ei

0

0 10



46. Järjestettiinkö asiassasi yhteisvastaanottoja?

47. Parannusehdotuksia toimintatapaan

Seuranta 
 
Voit vastata seuraaviin kysymyksiin, jos sinulla on ollut erillisiä seurantakäyntejä, esim. kontrollikäynnit. Seuranta voi
olla myös osa hoitoasi. Muussa tapauksessa voit siirtyä seuraavalle sivulle.

48. Missä sairautesi seuranta on järjestetty hoidon jälkeen (tai diagnoosin jälkeen)?

49. Miten usein seuranta tapahtuu?

Kyllä

Ei

Terveyskeskus

Keskus- tai aluesairaala

Yliopistosairaala

Työterveys, yleislääkäri

Työterveys, erikoislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, yleislääkäri

Yksityinen lääkäriasema, erikoislääkäri

Opiskelijaterveydenhuolto

Ei seurantaa/ Hakeudun itse tarvittaessa

Muu, mikä?

1 kertaa/vuosi

2 kertaa/vuosi

3 kertaa/vuosi



50. Olisitko kiinnostunut seurantakäyntien korvaamisesta etävastaanotolla
tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla?

51. Miten seurantaa voisi parantaa tai voisiko sitä vähentää?

52. Miten tyytyväinen olet seurantaasi?

4 kertaa/vuosi

5 kertaa/vuosi

6 kertaa/vuosi

7 kertaa/vuosi

8 kertaa/vuosi

9 kertaa/vuosi

10 kertaa/vuosi

11 kertaa/ vuodessa

kuukausittain

Kyllä

Ei

Riippuu tilanteesta



Erittäin tyytymätön

Neutraali

Erittäin
tyytyväinen

OSA IV 
 
Tieto ja vertaistuki 
 
Kiitos vastauksistasi tähän saakka! Olet edennyt viimeiseen osioon. 
 
Nyt voit vielä halutessasi vastata muutamaan kysymykseen liittyen tiedonsaantiin ja vertaistukeen.

53. Miten sait tiedon sosiaalipalveluista diagnoosin jälkeen?

54. Jos hait itse tietoa sosiaalipalveluista, mistä löysit sitä?

55. Parannusehdotuksia sosiaalipalveluihin ohjaukseen?

0 10

Etsin tietoa itse

Sain lähetteen sairaalan sosiaalihoitajalle/sosiaalityöntekijälle/kuntoutusohjaajalle

Minut ohjattiin KELAn sopeutumisvalmennuskurssille, jossa sain tarvittavat tiedot

Muu, mikä

En saanut tietoa

Internetin hakupalveluilla

Sosiaalisesta mediasta

Yliopistosairaalan nettisivujen kautta

Keskussairaalan nettisivujen kautta

Kotikunnan nettisivujen kautta

Kotikunnan neuvontapisteeltä

Potilasjärjestön nettisivut/oppaat/neuvonta

Terveysalan messut/yleisöluennot

Muu, mikä?



56. Yleisarvosana sosiaalipalveluihin ohjaamiselle

Erittäin huono

Neutraali

Erinomainen

57. Miten sait tiedon vertaistuesta diagnoosin jälkeen?

58. Jos hait itse tietoa vertaistuesta, mistä löysit sitä?

59. Parannusehdotuksia vertaistukeen ohjaukselle ja vertaistuen muotoihin littyen

0

0 10

Minut ohjattiin oman sairausryhmäni potilasyhdistykseen tai alueelliseen syöpäyhdistykseen

Minut ohjattiin sairaalan OLKA-pisteelle, jossa sain tarvittavat tiedot

En kaivannut vertaistukea

Etsin tietoa itse

Muu, mikä?

En saanut tietoa

Internetin hakupalveluilla

Sosiaalisesta mediasta

Yliopistosairaalan nettisivujen kautta

Potilasjärjestön nettisivut/oppaat/neuvonta

Terveysalan messut/yleisötilaisuudet

Terveyskylän Vertaistalo (terveyskyla.fi)

Muu, mikä?



60. Yleisarvosana vertaistukeen ohjaukselle

Huono

Neutraali

Erinomainen

61. Oletko löytänyt riittävästi tietoa sairaudestasi omalla äidinkielelläsi?

62. Oletko etsinyt tietoa muilla kielillä?

0

0 10

Kyllä

Ei. Jos et, millaista tietoa olisit kaivannut?

Kyllä. Jos kyllä, mistä olet löytänyt tietoa parhaiten?

En.


