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Terveysongelmat, 

joihin tupakoinnilla 

on syy-yhteys

Tupakoinnin lopettaminen on 

osa diabeteksen hoitoa. 

- Auta potilasta ymmärtämään 

tupakoinnin haitat ja tarjoa 

hänelle tukea tupakoinnin 

lopettamiseen



Tupakka- ja nikotiinituotteiden vaikutukset terveyteen

Diabetes

• Viimeaikaisen tutkimusnäytön mukaan tupakointi lisää tyypin 2 diabeteksen riskiä 

30–40 prosentilla. Riski on annosriippuvainen eli kasvaa poltettujen savukkeiden 

määrän lisääntyessä. Tupakoinnin lopettaminen pienentää riskin tupakoimattomien 

tasolle 5–10 vuodessa

• Tupakointi hankaloittaa myös diabeteksen hoitoa. Hyvän hoitotasapainon 

saavuttaminen on tupakoivilla hankalampaa kuin tupakoimattomilla. Lisäksi 

tupakoivilla diabeetikoilla on tupakoimattomia selvästi suurempi riski saada 

diabetekseen liittyviä komplikaatioita, kuten munuaisten vajaatoimintaa, näön 

heikkenemistä ja jopa sokeutta sekä amputaatioihin johtavia ääreisverenkierron 

häiriöitä.



Miksi diabeetikon  tupakasta vieroitukseen tulee 

panostaa?

• Diabetes on jo itsessään niin suuri valtimosairauksien riski, että diabeetikoiden 

tupakasta vieroitukseen tulee erityisesti panostaa

• Tupakoivan diabeetikon sydän- ja verisuonitautien ja niihin liittyvän kuolleisuuden 

riski on merkittävästi suurempi kuin tupakoimattoman diabeetikon: 

– sepelvaltimotaudin riski 54 % suurempi, 

– sydäninfarktin riski 52 % suurempi ja 

– aivohalvauksen riski 44 % suurempi.

-> tupakoinnin lopettaminen vähentää diabeetikon verisuonitautien kehittymisen 

riskiä. 

• Myös diabeettisen nefropatian kehittymisen riski on suurempi tupakoivilla 

diabeetikoilla. 

Lähde: Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito-Käypä hoitosuositus 18.6.2018



Tupakoinnin lopettaminen voi heikentää 

sokeritasapainoa 2 tyypin diabeteksessä hetkellisesti

• Aikuistyypin diabetesta sairastavien sokeritasapaino voi heikentyä tupakoinnin lopetta-

misen jälkeen, mutta vaikutus tasaantuu muutamassa vuodessa.

• Tupakoinnin lopettavilla veren glukoositasoista kertova HbA1C-pitoisuus suurenee jonkin ver-

ran ensimmäisen savuttoman vuoden aikana ja laskee sitten takaisin noin kolmessa vuo-

dessa. Tällöin heidän HbA1C-pitoisuutensa ovat samalla tasolla tupakointia jatkaneiden poti-

laiden kanssa.

• Muutos tupakoinnin lopettaneiden HbA1C-pitoisuudessa ei ollut kovin suuri – vain 0,20 % –

mutta tutkijat uskovat sillä olevan käytännön merkitystä. Tulosten perusteella voisikin olla 

paikallaan, että tupakoinnin lopettavan hoitoa tehostetaan hetkellisesti.

• Tutkimukseen osallistui 11 000 tupakoivaa aikuistyypin diabetesta sairastavaa aikuista. Kuu-

den vuoden seurannan aikana 30 prosenttia heistä lopetti tupakoinnin ja 55 prosenttia jatkoi 

tupakointia koko seurannan ajan. 

(Lähde Lancet Diabetes & Endocrinology)



Tupakoinnin lopettamien parantaa insuliinin 

imeytymistä

• Nikotiinin aikaansaama verisuonten supistuminen voi merkittävästi heikentää 

insuliinin imeytymistä ihonalaispistoksesta. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen 

verensokeritaso voi pienentyä insuliinin vaikutuksen tehostuessa. Siksi 

verensokeritasoa on tarpeen seurata tiiviisti ja säätää tarvittaessa insuliiniannoksia.

• Nikotiinikorvaustuotteita käytettäessä nikotiinipitoisuus jää yleensä matalammaksi 

kuin tupakoitaessa, joten korvaustuotteiden käyttö ei todennäköisesti heikennä 

insuliinin vaikutusta ainakaan yhtä paljon kuin tupakointi.

Lähde: Terveysportti, Tupakka- ja nikotiiniriippuustietokanta

https://www.terveysportti.fi/dtk/pit/koti

https://www.terveysportti.fi/dtk/pit/koti


Mitä haittaa nikotiinistä?

Tiedetty

1. Myrkyllinen

2. Aiheuttaa riippuvuutta

Uutta tutkimustietoa

3. Lisää syöpätautien kehittymistä

4. Huonontaa leikkausten ja syöpähoitojen tuloksia

5. Vaarantaa sikiön terveyden

Muita terveyshaittoja

* altistaa rytmihäiriöille (autonominen hermosto, sydämen sidekudostuminen)

* mahahaava; haavojen huonompi paraneminen (supistaa verisuonia ja muita 

mekanismeja)

* haimatulehdus (oksidatiivinen stressi)

* dementia? Lähde: Kirsi Vähäkangas luento Seinäjoella 6.3.2019



Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito 

Käypä hoito -suositus Julkaistu: 19.06.2018

Käypä hoidon implementoitumiseen vaikuttavat

• Asenteet

• Osaaminen

• Vuorovaikutus

• Hoitovalinnat

• Hoidon organisointi



Miten suosituksen painotukset ovat muuttuneet

Vanha ajattelu

• Elintapa

• Kehotetaan lopettamaan

• Kontrolli (jos muistetaan) seuraavalla 

käynnillä

• Tarjotaan halukkaille ryhmäohjausta

• Mainitaan lääkehoidot

• Nikotiiniriippuvuus (fyysinen) ratkaisee

Uusi ajattelu

• Riippuvuussairaus- tautiluokka F17.29

• Autetaan lopettamisessa

• Sovitaan jatkokontakteista, alkuun 1-2 

viikon välein, sitten 1 kk välein ad 4-6 kk.

• Suositellaan ryhmäohjausta kaikille

• Suositellaan lääkettä kun riippuvainen

• Psyykkisellä riippuvuudella suuri merkitys



Lopettajan auttamisessa olennaista

• Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vaikea riippuvuussairaus

• Tupakka on mukana lisäämässä kaikkea sairastelua

• Käynnin syy-diagnoosi sidotaan kehotukseen lopettaa



Tupakoinnin lopettamisessa

• 60% haluaa lopettaa

• Voi olla takana jo lukuisia lopettamisyrityksiä

• Psyykkinen riippuvuus voi jatkua vuosia

• Tärkeä saada tupakoija pohtimaan asiaa (jota hän ei haluaisi 

tehdä)



Vieroitusmenetelmät

• Lääke 2-3- kertaistaa hoitotulokset

• Ryhmäohjaus 2-kertaistaa tulokset

• Lääkärin lyhyt interventio 1,7 –kertaistaa lopettamisen ja 

hoitajan 1,3-kertaistaa

• Toistuvat kontaktit tukeva onnistumista 



Avoimet kysymykset

”Mitä mieltä itse olet tupakoinnistasi?”

”Luuletko, että joskus lopetat tupakoinnin?”

”Oletko koskaan harkinnut lopettamista?”

”Olisitko valmis yrittämään lopettamista?”



5 A Kysy potilaan tupakoinnista ja siitä, mitä hän itse ajattelee tupakoinnistaan ja 

lopettamisesta. Tee mini-interventio

– Ask: Kysy tupakan käytöstä vähintään kerran vuodessa.

– Advise: Kerro, miksi lopettaminen olisi tärkeää- mieluiten nyt hoitamasi 

sairauden kannalta. Käskemisen ja määräämisen sijasta näytä, että välität ja 

olet huolissasi potilaasta.

– Assess: Arvioi halukkuus ja sovi lopettamisyrityksestä. Kysy, mitä potilas itse 

ajattelee tupakoinnistaan. Entä minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia hänellä on 

lopettamisesta?

– Assist: Avusta lopettamisyritystä. Kerro, että olet apuna  ja tukena – nyt ja 

tulevaisuudessa. Arvioi lääkehoidon tarve ja keskustele siitä, ohjaa 

lopettamisryhmään ja sähköiseen tukeen (esim. www.stumppi ja 

mobiilisovellukset) 

– Arrange: Järjestä seuranta. Sovi seuraava kontakti mieluiten viikon päähän 

lopetuspäivästä. Kirjaa tupakointitapa ja tupakoinnin määrä ja kesto sekä 

sopimus lopettamissuunnitelmasta

->Jatka keskustelua aina kuin mahdollista 5 R:n mukaan 

http://www.stumppi/


Motivoiva keskustelu vartissa (5R)

• Kysy tupakoinnin merkityksestä (relevance): mihin hän sitä tarvitsee, 

missä se auttaa…

• Kysy mitä hyötyjä (rewards) hän saa tupakoinnistaan/ mitä hyötyjä 

tupakoinnin lopettamisesta seuraisi…

• Kartoita, mitä riskejä (risks) hän kokee tupakoinnista seuraavan itselleen, 

lapselleen, perheelleen, ympäristölleen…

• Mitkä asiat estävät (roadblocks) tupakoinnin lopettamista/miten esteitä 

voisi purkaa/mitkä tekijät auttaisivat tupakoinnin lopettamisessa… pyydä 

häntä jatkamaan pohdintaa kotona 

• Palaa (repetition) keskusteluun seuraavalla käynnillä

Käypä hoito –suositus ja Klas Winell. Tupakka ja Terveyspäivät 2012



PARAS-malli havainnollistaa tupakoijalle itselleen hänen niin sanottua 

tupakointiuraansa ja auttaa sekä lopettamismotivaation että -keinojen 

tunnistamisessa. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus –tietokanta,28.11.2016 Pilvikki Absetz ja Klas Winell



Asteikot tupakoinnin lopettamisen muutosvalmiuden kartoittamiseen 

Lähde EPSHP; ylilääkäri Mauri Aalto



Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti ja riippuvuuden 

luokittelu (2 kysymyksen)

Kysymys Pisteet

1. Kuinka pian herättyäsi 
poltat ensimmäisen savukkeen?

alle 6 min
6-30
31-60
yli 60

3
2
1
0

2. Kuinka monta savuketta 
poltat päivittäin?

alle 10
11-20
21-30
yli 30

0
1
2
3

Pisteet yhteensä
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Tulkinta: 0-1=vähäinen riippuvuus, 2=kohtalainen 

riippuvuus, 3=vahva riippuvuus, 4-6=hyvin vahva 

riippuvuus



Vieroituslääkkeet

• Champix

– Aloitus viikko ennen tupakoinnin lopettamista: aloitusannos 0,5 mg X 1 kolme 

vrk, sen jälkeen 0,5 mg  x 2 neljä vrk 11+42, sen jälkeen  nosto hoitoannokseen 

1 mg x 2 (112) (12-24 vk)

• Zyban

– Aloitus 1-2 viikkoa ennen tupakoinnin lopettamista: 150 mg aamuisin 6 vrk, sen 

jälkeen 150 mg X 2(30,100) (7-9 vk)

• Noritren

– 75-100 mg/vrk (25, 50 mg 100) ( 8-12 vk)



25mg/16h tai 21mg/24h x 1, väh 2 kk sekä 2 mg 

tai 4 mg purukumi tai kielenalustbl tai 

inhalaattori tai suusumute väh 2 kk 

→15 mg /16h tai 14 mg/24h laastari 2-3 vko

→ 10mg /16h tai 7 mg/24h laastari 2-3 vko

1 2 3 4 5 6

2 mg x 1,  1-2 tunnin välein, 

suositus 8-12 kpl/vrk, 3-12 kk

4 mg x 1, 1-2 tunnin välein, 

suositus 8-12 kpl/vrk, 3 kk →2 mg, 3-9 kk

1 tai 2 mg, 1-2 tunnin välein, 

suositus 8-12 kpl/vrk, 3-6 kk

2 x 2 mg, 1-2 tunnin välein, 

suositus 16-24 kpl/vrk, 3 kk → 2 mg, 1-3 kk

Inhalaattori (lyhytvaikut-

teinen) Nicorette

10 mg, 4-12 kapselia/vrk, suositus 

6 kapselia/vrk, 3-6 kk

15 mg/16h tai 14mg/24h x 1, väh 2 kk 

→ 10 mg tai 7 mg x 1, 2-3 vko

25 mg /16h tai 21 mg/24h laastari x 1, väh.2 kk →

15 mg tai 14 mg, 2-3 vko → 10 mg tai 7 mg,2-3 vko

Varenikliini, buprioni

tai nortriptyliini

aloitus annosta porrastaen Pharmaca Fennican 

mukaan

Yhdistelmähoito 

(pitkä- + lyhytvaikutteinen)

Nicorette, Nicotinell

Purukumi 

(lyhytvaikutteinen)                             

Nicorette, Nicotinell

Vahva riippuvuus

Laastari 

(pitkävaikutteinen)                            

Nicorette, Nicotinell

Kielenalus-/imeskelytabl. 

(lyhytvaikutteinen) 

Nicorette, Nicotinell

Kohtalainen riiippuvuus

Tuotevalikoima
Nikotiiniriippuvuus

( = kahden kysymyksen summa)

Suusumute (lyhytvaik)

Nicorette
1 annos 0,5-1 h välein 

(1 annos sisältää 1 mg) 3-6 kk

2 annosta 0,5-1 h välein 3-6 kk, 

enimmäisvuorokausi annos on 64 annosta 



Yhteenveto

• Vieroituskeskustelu rutiiniksi

• 5A:n elementit käyttöön

• Tupakointidiagnoosin merkitseminen

• Tupakoinnin hoitaminen kroonisena sairautena

• Oman talon vieroitusprosessi kuntoon 

• Jatkohoitokontaktit vieroittujalle

• Vieroitussuunnitelma – retkahduksen ennakointi



Lähteet:

Terveysportti Tupakka ja nikotiiniriippuvuus tietokanta

https://www.terveysportti.fi/dtk/pit/koti

Klas Winell luento Käypä hoito- suositus, mitä uutta?, Tupakka ja Terveys päivä 

23.1.2019

Kirsi Vähäkangas Mitä haittaa nikotiinista luento, Seinäjoella 6.3.2019

https://www.terveysportti.fi/dtk/pit/koti

