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Tupakkalaki 
• Tupakkalaki laadittiin Suomessa v.1976:

• Yleiset säännökset

• 1 §

• Lain tavoite

• Tämän lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja 
riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten 
tuotteiden käytön loppuminen.

• Edellä 1 momentissa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi tässä laissa 
säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön 
aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistetään 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan 
väestöä altistumiselta niiden savulle.

• Säädöksiä seurattu SDK 594/2017 saakka (julkaistu 31.8.2017).

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160549#a549-2016


Käypä Hoito –suositus:
Tavoite

• Kaikkialla terveydenhuollossa

• tunnettava asiakkaiden tupakointitavat

• kehotettava tupakasta luopumiseen

• suositeltava korvaushoitoa 

• ohjattava jatkohoitoon 

Helsinki 20.10.09 

KH-suositus 2006



Puheeksi ottaminen

Muutokseen tähtäävän tiedon vaihtamista asiakkaan lähtökohdista



Miksi terveydenhuollon tulee olla 
aktiivinen tupakasta vieroituksessa?

• Tupakointi on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden 
aiheuttaja

• joka toinen tupakoitsija kuolee tupakan aiheuttamiin 
sairauksiin

• 70% tupakoijista haluaisi lopettaa

• ympäristön tupakansavu altistaa sairauksille



Yhden savukkeen akuutit terveysvaikutukset

värekarvatoiminta  laskee    20 min

sepelvaltimovirtaus    laskee    30 min

valtimopaine nousee 30 min

pulssi  nousee 30 min

ääreissuonten supistus nousee 30 min

lisämunuaistoiminta nousee tunneiksi

hyytymistekijät aktivoituvat tunneiksi

immuunivaste laskee tunneiksi

häkäpitoisuus nousee 10 tunniksi 

Karin Iivonen



Tupakoinnin haittoja ja lopettamisen hyötyjä
• Koronaaritauti

• Verenpainetauti

• Keuhkoautaumatauti

• Astma

• Diabetes

• 0steoporoosi

• Gynekologia

• Kirurgia

• Iho

• Hiv



Passiivinen tupakointi

•lisääntynyt astma- ja allergiariski 

•toistuvat hengitystietulehdukset, erityisesti lasten korvatulehdukset 

•heikentynyt keuhkojen kehittyminen 

•sydän- ja verisuonisairaudet 

•keuhkosyöpä 

•keuhkoahtaumatauti 

• WHO 2011 



Tupakka riippuvuus
• Fyysinen
• Oireita: tupakanhimo, huimaus, vapina, hikoilu, näläntunne, ummetus,

• unihäiriöt, päänsärky...

• Psyykkinen
• tupakoinnilla säädellään tunnetiloja

• Oireita: ärtyneisyys, ahdistus, pelokkuus, jännitteisyys lisääntyy, masennus.

• Sosiaalinen
• erilaisiin tilanteisiin kuuluu tupakointi

• tapatupakointi

• Oireita: kaipaus, syrjäytymisen tunne, vaikea löytää yhtä ”antoisaa” tekemistä tilalle.

• Näiden kolmen muodostama  oireyhtymä luokitellaan sairaudeksi

Käypähoito 2013



Nikotiiniriippuvuus

•on krooninen sairaus,
– jonka olemukseen liittyy 

geneettistä periytyvyyttä ja 
sairastumisherkkyyttä

– jonka seurauksena tupakointi 
johtaa huomattavaan 
sairastavuuteen  ja kuolleisuuteen

– jonka hoito on tutkitusti 
kustannus-tehokasta 

– dg-numero on F17.2
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Nikotiiniriippuvuuden 
mittaus

Kaksi laajasti käytettyä mittaria ovat

• Fagerstömin nikotiiniriippuvuustesti (FTND) ja 

sen kaksi kysymystä sisältävä versio Heavines of Smoking Index 
(HSI )



Fagerströmin kahden kysymyksen 
nikotiiniriippuvuustesti

Kuinka pian (min) herättyäsi 

poltat ensimmäisen 

savukkeen?

< 6 min

6-30 min

31-60 min

> 61 min

3 p.

2 p.

1 p.

0 p.

Kuinka monta savuketta poltat 

päivittäin?

< 10

11-20

21-30

>30

0 p.

1 p.

2 p.

3 p.

0-1 = vähäinen nikotiiniriippuvuus, 2 = kohtalainen riippuvuus,
3 = vahva riippuvuus, 4-6 = hyvin vahva nikotiiniriippuvuus

Käypä hoito - suositus 2012 : 
Tupakkariippuvuus ja tupakasta 
vieroitus



Nikotiinin vaikutukset

• riippuvat osin nikotiiniannoksesta ja osin vaikutusajasta

• ensin reseptorin aktivoituminen, sitten salpautuminen
•  sekä stimuloivat että lamaavat vaikutukset

• toleranssin kehittyminen – nikotiinireseptorit aktivoituvat heikommin
– 10-12 tunnin tauko  osa vaikutuksista palautuu

– ”aamun ensimmäinen tupakka on paras”



Nikotiinin vieroitusoireet

• vieroitusoireita > 80%:lla lopettamista yrittäneillä

• voimakkaita oireita 15%:lla

• alkavat jo ensimmäisen vuorokauden aikana

• voimakkaimmillaan 24-48 tuntia tupakoinnin 
lopettamisesta

• häviävät yleensä muutamassa viikossa

• kahvin juominen voi pahentaa oireita!



0-1p

vieroitusohjaus
1-2p

purukumi (2mg) 
inhalaattori 
tabletti

3-6p

purukumi (4mg)
tabletti
joillekin inhalaattori
tai/ja laastari 
(vahvuus 
riippuvuusasteen 
mukaan)

Nikotiinikorvaushoito 
riippuvuuden mukaan



Käypä hoito - suositus 2012 : Tupakkariippuvuus 
ja tupakasta vieroitus



Vaikuttavat vieroitushoidot

• Omin avuin muutama % onnistuu, asianmukaisella avulla jopa 30%! 

• Yksilöohjaus
• pelkkä lopettamiskehotus
• lyhyt keskustelu tai mini-interventio 6 K:n mallia käyttäen

• Lääkehoito
• nikotiinikorvaushoito
• reseptilääkkeet 

• bupropioni (ZybanR 150mgx2)
• nortriptyliini (NoritrenR 25mgx1-3)
• varenikliini (ChampixR 1mg x 2)

• Ryhmäohjaus

• Nettipalvelut

• Kännykkä sovellutukset

• Puhelinneuvonta

Käypä hoito –suositus: Tupakkariippuvuus ja tupakasta 
vieroitus, 2012 



Vieroituksen 6 K:ta

•kysy

•keskustele

•kirjaa

•kehota

•kannusta

•kontrolloi



Kysy, keskustele ja kirjaa

• tupakoitko?

• kauanko olet polttanut?

• kuinka paljon poltat?

• oletko harkinnut 
lopettamista?

• mikä voisi olla syy, joka 
saisi sinut 
lopettamaan?

•tupakointimäärä
– askivuosi = päivässä 

poltettu askimäärä x 
tupakointivuodet

– esim. ½ askia päivässä 
20 vuoden ajan = 10 
askivuotta

•aiemmat lopettamis-
kokemukset



Kehota, kannusta ja kontrolloi

•kehota lopettamaan 
tupakointi ja aloita 
tarvittaessa korvaushoito

•kannusta ja auta 
lopettamisessa, anna 
myönteistä palautetta

•kontrolloi onnistumista 
seuraavilla käynneillä

• Fagerströmin testi
–6 tai 2 kysymystä

• nikotiinikorvaus-hoito, 
muu lääke-hoito

• sovi seuranta
• jo lyhyt keskustelu 

lisää onnistumisen 
todennäköisyyttä

• mitä useammalta 
taholta sama viesti, 
sitä tehokkaampaa



Muutoksen portaat

Välinpitämätön 
Tietoisuuden nostaminen Harkitsee

Motivointi lopettamiseen
Valmis lopettamaan

Auttaminen ja kannustus



Motivaation puuttuminen

• Nuorempana     SITKU

• Keski-iässä       MUTKU

• Vanhempana    VOIKU

• Miten olisi NYTKU ???

• VOK- aika – Varattu Omaan Käyttöön

• Karin Iivonen 2008



Motivaation metsästys

• mitä varhaisemmin tupakoinnin 
lopettaa, sitä suuremmat hyödyt

• koskaan ei ole liian myöhäistä lopettaa

• järkisyyt yksin harvoin riittävät

• tupakoinnin lopettaminen on projekti, 
johon täytyy valmistautua

• repsahdus ei merkitse 
epäonnistumista, useimmat tarvitsevat 
3-4 yritystä ennen onnistumista



Nikotiinikorvaushoito

• Veren nikotiinipitoisuus pitää saada 
sellaiseksi , ettei potilas kärsi 
vieroitusoireista

• Spesifinen vaikutus on kiistaton
• Muu tuki välttämätön
• Voimakkaimmin riippuvaiset 

hyötyvät eniten
• Käyttöohjetta seurattava tarkasti
• Korvausvalmistetta käytettävä 

riittävän paljon ja riittävän kauan

Käypähoito,Pietin-Alho 2009





Nikotiinikorvaushoito erityistilanteissa

• epästabiili koronaaritauti, hankalat rytmihäiriöt
– varovaisuutta noudatettava, mutta 

korvaushoitovalmiste kuitenkin turvallisempi 
vaihtoehto kuin tupakka

• raskaus ja imetys
–Käypä hoito –suositus: ”…nikotiinikorvaushoitoa voidaan 

harkita sellaisille raskaana oleville, jotka muilla keinoin 
eivät pysty lopettamaan.”

– suositaan valmistemuotoja, joiden vaikutus on hetkellistä 
eikä jatkuvaa (purukumi, kielenalustabletit)

– 1-2 h väli nikotiinikorvaustuotteen ja imetyksen välillä



Nikotiinikorvaushoidon karikkoja

• korvaustuotteiden käyttö liian lyhytaikaista tai 
satunnaista

– suositus vähintään 3 kk

• käytetyt nikotiinimäärät liian alhaisia
– muokkaa hoito nikotiiniriippuvuuden mukaan, käytä tarv. 

yhdistelmähoitoa

• koetaan ”nikotiinipelkoa”
– nikotiinikorvaushoito on aina pienempi haitta kuin tupakointi

• korvaushoidon periaate mielletty väärin
– korvaushoidolla vieroitusoireet hallintaan, jotta saadaan 

”työrauha” tapariippuvuudesta vieroittautumiselle



Tupakointi ja 
painonhallinta

• painonnousu naisilla 
keskimäärin 3,8 kg,   miehillä 
2,8 kg 6-12 kuukauden aikana 
tupakoinnin lopettamisesta

• 10-13%:lla kuitenkin 
painonnousu > 13 kg

• nikotiinikorvaushoito, 
erityisesti purukumi, voi 
vähentää painonnousua, 
samoin bupropioni



Tupakkatuotteet ja sähkösavuke

Tupakkalain mukaan tupakkatuotteella tarkoitetaan poltettavaa, sieraimiin 
vedettävää, imeskeltävää tai pureskeltavaa tuotetta, joka on joko kokonaan tai 
osittain valmistettu tupakasta. Tupakkatuotteita ovat savukkeet, irtotupakka, sikarit 
ja suunuuska. Tupakkaa voidaan käyttää myös esimerkiksi vesipiipussa.

Tupakan vastikkeeksi tai tupakkajäljitelmiksi katsottavia tuotteita ovat 
sähkösavukkeet, savuttomat savukkeet ja yrttinuuska.

Syöpäsäätiö – Ilmansyöpää.fi

https://www.ilmansyopaa.fi/tunne-syopariskit/tupakka-nuuska-sahkosavuke-vesipiippu/


Nuuska

•Nuuska sisältää jopa 20 kertaa enemmän nikotiinia 
kuin savukkeet. Nuuskaa myös pidetään suussa 
pitkiä aikoja, mikä lisää nikotiinialtistusta.
•Nuuskan sisältämä nikotiinimäärä lisää käyttäjänsä 
nikotiiniriippuvuutta.

•Suomessa käytettävästä kosteasta nuuskasta on 
löydetty 2 500 erilaista kemiallista yhdistettä, sekä 
muun muassa kasvi- ja tuholaismyrkkyjä



Hyksin silmätautien klinikassa 
on ollut hoidettavana nuori 
mies, joka sai vakavia 
silmävammoja kädessä 
räjähtäneestä 
sähkötupakasta. Tapaus on 
ensimmäinen Hyksissä, mutta 
Yhdysvalloissa on raportoitu 
jo useita räjähdyksiä. 
29.1.2016 HUS -Intra



Mikä on vesipiippu?
Vesipiippu on tupakointiväline, jonka avulla poltetaan joko tupakkatuotteita tai 
tupakan vastiketta. Vesipiipun käyttö on lähtöisin itäisen Välimeren, Lähi-idän ja 
Aasian alueilta, jossa sitä ovat käyttäneet pääosin miehet. 



HUS:n tavoitteena on henkilökunnan terveyden edistäminen.

• Tämän tavoitteen saavuttamisessa on yhtenä keinona työpaikan savuttomuus. 

• Ohjekirje 8/2013 mukaan savuton työpaikka tarkoittaa:

• Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on työaikana kielletty 

• Työajalla ei pidetä ylimääräisiä tupakkataukoja

• Tupakointi on sallittu ruokailu- ja kahvitaukojen aikana vain erikseen merkityillä paikoilla, 
kun potilasturvallisuus ei vaarannu

• Työvaatteissa ei saa tupakoida 

• Esimies valvoo ohjekirjeen toteutumista ja puuttuu ongelmatilanteisiin tarvittaessa

• HUS-Työterveydestä apua tupakoinnin lopettamiseen

HUS-Työterveys tarjoaa tupakoinnin lopettamiseen motivoituneille asiakkaille työnantajan 
kustantamaa nikotiinikorvaushoitoa. Nikotiinikorvaushoidon aloittaminen arvioidaan aina 
työterveyshoitajan vastaanotolla



Savuton Suomi 2040 -hankkeen taustalla vaikuttavat 
terveyden edistämistä, erityisesti tupakoinnin 
vähentämistä painottavat organisaatiot: 

Työterveyslaitos, Hengitysliitto, Filha ry, Hyks –
Keuhkosairauksien klinikka, Suomen 
keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen Syöpäyhdistys, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOSTE, Suomen 
sosiaali ja terveys ry, Suomen ASH (Action on Smoking 
and Health) ry, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto, 
Suomen Sydänliitto, Savuton pääkaupunkiseutu -
hanke, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry, 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Allergia- ja Astmaliitto, 
Kirkkohallitus, Savuton kunta. 



SAVUTON HELSINKI –OHJELMA 2007 - 2015 

Raskaana olevien naisten päivittäinen tupakointi 
Vuonna 2007 10,5 % Vuonna 2010 8,8 % 
Vuonna 2008 9,5 % Vuonna 2011 8,2 % 
Vuonna 2009 9,5 % 

Äidin päivittäinen tupakointi vuoden kuluttua vauvan 
syntymästä 
Vuonna 2007 10,0 % Vuonna 2010 7,4 % 
Vuonna 2008 8,9 % Vuonna 2011 7,2 % 
Vuonna 2009 7,6 % 

Isän päivittäinen tupakointi vuoden kuluttua vauvan 
syntymästä 
Vuonna 2007 15,2 % Vuonna 2010 8,8 % 
Vuonna 2008 13,7 % Vuonna 2011 8,2 % 
Vuonna 2009 12,2 % 

Marketta Kupiainen, Hallintoylihoitaja 



.www.stumppi.fi , www.activstop.fi, 
www.tupakka.org, www.filha.fi, www.nicorette.fi, 
www.nicotinell.fi,
www.hus.fi/Nuortenastma
,www.allergiaterveys.fi, www .pas.fi

http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/iho-ja-
allergiasairaala/astma_nuoret/astma_tupakka/Sivu
t/default.aspx

https://www.terveyskyla.fi/allergia-
astmatalo/astma/itsehoito/tupakointi

http://www.stumppi.fi/
http://www.activstop.fi/
http://www.tupakka.org/
http://www.filha.fi/
http://www.nicorette.fi/
http://www.nicotinell.fi/
http://www.hus.fi/Nuortenastma
http://www.allergiaterveys.fi/
http://www.stumppi.fi/
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/iho-ja-allergiasairaala/astma_nuoret/astma_tupakka/Sivut/default.aspx
https://www.terveyskyla.fi/allergia-astmatalo/astma/itsehoito/tupakointi




Lähteet  

• Sosiaali ja terveysministeriö

• Duodecim : Käypä hoitosuositukset 

• Filha ry

• Karin Iivonen : Täsmä motivointi – tehokas ase tupakan nujertamisessa ( 2008 )

• Marketta Kupiainen : Savuton Helsinki 2007 – 2015 – seuranta ja tulokset

• Annamari Rouhos : Savuttomuuden huikeat hyödyt ( 2015 )

• Satu Kalliola : Äidin tupakointi huonontaa lapsen keuhkojen toimintaa ( 2015 )

• Reetta – Maria Huhta : Savuton leikkaus ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen ( 2012 )



KIITOS !


