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Ketkä tupakoivat Suomessa?

• Sosioekonominen asema

• Mielenterveyspotilaat ja -kuntoutujat, 
työttömät, vangit, nuoret raskaana olevat, 
tietyt maahanmuuttajaryhmät

• Kulttuuri , sosiaalinen paine aloittaa ja 
jatkaa, heikompi minäpystyvyys 
lopettamiseen



Tupakoijat haluavat lopettaa



Voin lopettaa tupakoinnin, jos 
haluan…

Jarvis, McIntyre, Bates, BMJ 2002;324:608



Tupakkariippuvuus ja nikotiini

• Fyysinen ja psyykkinen riippuvuus

• Nikotiini tupakassa tekee aivot riippuvaiseksi  => 
vieroitusoireita, jos ei tupakoi riittävän usein

• Nikotiiniriippuvuus on krooninen sairaus - ICD-10 
F17.2, F17.3

• Tupakansavun hengittämisen jälkeen nikotiini 
siirtyy aivoihin 6-10 sekunnissa

• Imeytyy parhaiten
• keuhkoista
• suun limakalvoilta



Nikotiini

• Nostaa sykettä ja verenpainetta

• Supistaa verisuonia
• Lihasten verenkierto vähenee => lihaskudoksen hapen ja 

ravintoaineiden saanti vähenee

• Sen lisäksi, että nikotiini on vahvasti riippuvuutta 
aiheuttava aine se aiheuttaa myös itsenäisiä terveyshaittoja





42 nikotiinireseptori

 Nikotiini sitoutuu nikotiinireseptoreihin          seuraa välittäjäaineiden 

vapautumista

 Erityisesti dopamiinia, joka liittyy koettuun nikotiinin himoon

1. Jarvis MJ. BMJ 2004; 328:277-279. 2. Dani JA, Harris RA. Nature Neuroscience 2005; 8:1465-1470. 3. Coe JW. J Med Chem 2005; 48:3474-3477.

Miten nikotiini koukuttaa?

Outi Salminen 2016



NIKOTIINI

DOPAMIINI

SEROTONIINI

ASETYYLIKOLIINI

NORADRENALIINI

GLUTAMAATTI

ENDORFIINI

GABA

Mielihyvä, ruokahalun vähentyminen

Vireystila, ruokahalun vähentyminen

Vireystila, kognitio

Oppiminen, muistin paraneminen

Mieliala, ruokahalun vähentyminen

Ahdistuksen ja jännityksen lieventyminen

Ahdistuksen ja jännityksen lieventyminen

LYHYTAIKAISET MUUTOKSET

Outi Salminen 2016



❖3-6 viikon kuluttua siitä, kun säännöllinen nikotiinin käyttö 
aloitetaan, aivoissa alkaa tapahtua pysyvämpiä 
muutoksia

❖Määrälliset muutokset:
Nikotiinireseptorien määrä lisääntyy

❖Laadulliset muutokset:
Nikotiinireseptorien toiminta muuttuu

TOLERANSSI  (sietokyvyn kasvu)

 RIIPPUVUUS

Nikotiinin 

PITKÄAIKAISET

vaikutukset keskushermostossa

Outi Salminen 2016



Fyysinen riippuvuus

• Nikotiini vahvasti riippuvuutta aiheuttava=> vieroitusoireita, jos ei tupakoi riittävän 
usein

• Älä lopettamisen jälkeen kokeile edes yhden tupakan polttamista

– Nikotiinireseptorit aivoissa aktivoituvat hyvin nopeasti uudestaan 

• Nikotiinikorvaustuotteet auttavat fyysiseen riippuvuuteen 

– Sisältää vähemmän nikotiinia kuin tupakoidessa saa, mutta tarpeeksi 
pitääkseen vieroitusoireet kurissa

– Korvaushoitoannos pitää olla tarpeeksi suuri ja käyttöaika tarpeeksi pitkä

• Ihmelääkkeitä ei ole olemassa

– Oikea ja tarpeeksi pitkäaikainen käyttö keskeistä

– Lääkkeet eivät korvaa oman motivaation osuutta



14

Vieroitusoireet Yleisyys Pahimman vaiheen kesto keskimäärin

ärtyneisyyden lisääntyminen 80 % 2 viikkoa

ahdistuneisuus 87 % 1 viikko

keskittymisvaikeudet 73 % 1-2 viikkoa

levottomuus 73 % 1 viikko

alakuloisuus 39 % 3 päivää

kärsimättömyys 76 % % 1-2 viikkoa

univaikeudet 80 % muutamia öitä

tupakanhimo 62 % 2-3 viikkoa

painonnousu 80 % 1-3 kuukautta

päänsärky 33 % 3 päivää

huimaus 11 % 1 viikko

Vieroitusoireet ovat aina yksilöllisiä!



Nikotiiniriippuvuustesti (FTND ja HSI) 
– aikuisille ja päivittäin tupakoiville nuorille

Kysymys Pisteet

1. Kuinka pian herättyäsi 
poltat ensimmäisen savukkeen? 

Viiden minuutin kuluessa
6-30 minuutin kuluessa
31-60 minuutin kuluessa
yli 60 minuutin jälkeen

3
2
1
0

2. Onko sinusta vaikea olla tupakoimatta 
tiloissa, joissa se on kiellettyä?

Kyllä

Ei

1

0

3. Mistä tupakointikerrasta sinun olisi 
vaikeinta luopua?

Aamun ensimmäisestä

Jostain muusta

1

0

4. Kuinka monta savuketta poltat 
vuorokaudessa?

1-10 savuketta

11-20 savuketta

21-30 savuketta

31 savuketta tai enemmän

0

1

2

3

5. Poltatko aamun ensimmäisinä tunteina 
enemmän kuin loppupäivän aikana?

Kyllä

En

1

0

6. Tupakoitko, jos olet niin sairas, että joudut 
olemaan vuoteessa suurimman osan päivää?

Kyllä

En

1

0

Pisteet yhteensä

HSI –testi:
0–1 = vähäinen 
nikotiiniriippuvuus
2 = kohtalainen 
riippuvuus
3 = vahva 
riippuvuus
4–6 = hyvin 
vahva riippuvuus

FTND-testi:
Tulkinta: 
0-2=vähäinen riippuvuus, 
3-6 =kohtalainen 
riippuvuus, 
7-10=vahva riippuvuus



Riippuvuustesti nuorille
-HONC (Hooked on nicotine checklist)



Mitä apukeinoja meillä on?
• Lääkehoito:

• Nikotiinikorvaus- ja reseptilääkkeet
• Purukumi, laastari, kielenalus-/imeskelytabletit, inhalaattori, 

suusumute
• Varenikliini (Champix®), bupropioni (Zyban®)

• Käyttäytymistieteellinen lähestyminen riippuvuuden
hoitoon

• Yksilöohjaus
• tehokkain mutta myös eniten reursseja vievä

• Ryhmäohjaus
• pitkä vai lyhyt ryhmä - 28 päivää jatkuva ryhmä?
• Ryhmävastaanotto?

• Vertaistuki ja kokemusasiantuntijan hyödyntäminen?



Verkossa oleva apu lopettajalle ja 
ammattilaiselle
• Tupakkavieroituskurssi ammattilaisille 

Mielenterveystaloon osana MITU hanketta – laajempi 
käyttö myöhemmin?

• Tupakoinnin lopettajille tarkoitettuja omahoito-
ohjelmia esim. savuton leikkaus, Duodecim 
omahoitopalvelut

• 28 päivää ilman verkkoryhmät
• Stumppi.fi, fressis.fi
• Vertaistukea tupakoinnin lopettamiseen - tupakoinnin 

lopettamisen ryhmä keskustelufoorumin kautta –
Tukinet

• Mobiilituki: lääkeyritykset, Helsingin yo, Jyväskylän yo



Taustatukea

• Käypä hoito –suositus 2012 (2018)

• Tupakasta vieroituksen laatukriteerit 
terveydenhuollossa

• Savuton Suomi tupakkavieroituksen 
asiantuntijaryhmä

• Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja 
organisaatiot (STESO)

• Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä



Uudet nikotiinituotteet ja nuuska – onko 
haittojen vähentäminen hyvä vai huono asia?

• Uusia nikotiinituotteita tulee markkinoille koko ajan

• Vain hyvin pienellä osalla tuotteista on lääkelupa, 
mutta markkinoinnissa korostetaan silti usein 
tupakoinnin lopettamista

• Tällaisia tuotteita ovat esim. sähkösavukkeet ja 
heat-not-burn –tuotteet

• Nuuskan käyttö lisääntyy nuorilla

• Näitä tuotteita ei pääsääntöisesti voi suositella 
tupakasta vieroitukseen





Sähkösavuke - yhteenveto

1. Sähkösavuke on todennäköisesti vähemmän 
haitallinen vaihtoehto kuin perinteinen savuke, 
mutta tutkimusnäyttöä tarvitaan huomattavasti 
lisää

2. Yleispäteviä tutkimuksia on vaikea tehdä koska 
sähkösavukenesteiden sisältö vaihtelee
• Regulaatio auttaa mutta ei poista perusongelomaa -

nikotiinia

3. Sähkösavukkeita ei toistaiseksi voi suositella 
tupakkavieroitukseen











Ohje nikotiinikorvaushoidosta
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