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Johdanto  

Tupakkariippuvuus, jolla tarkoitetaan tupakoitsijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippu-
vuutta tupakoinnista, on krooninen sairaus1, 2. Nikotiiniriippuvuudella puolestaan tarkoitetaan 
keskushermoston nikotiinireseptoreiden määrän ja toiminnan muutosta, joka syntyy nikotiinin 
käytön seurauksena. Nikotiiniriippuvuus saa aikaan fyysiset vieroitusoireet nikotiinin saannin 
vähentyessä tai loppuessa. Nikotiiniriippuvuutta voidaan arvioida Fagerströmin nikotiiniriippu-
vuustestillä, josta on käytössä myös lyhennetty kahden kysymyksen mittari.2 
 
Tupakointi on keuhkoahtaumataudin suurin ehkäistävissä oleva riskitekijä. Tupakointi pahentaa 
sairautta sen kaikissa vaiheissa3, 4. Se vaikeuttaa myös monien samanaikaisten sairauksien 
lääkehoitoa, koska se kiihdyttää lääkeaineiden eliminaatiota elimistöstä ja siten vähentää mo-
nien lääkeaineiden pitoisuutta plasmassa.   Hengitysteihin kulkeutuva tupakansavu huonontaa 
oksidatiivisen stressin5, 6 ja kortikosteroidiresistenssin7 vuoksi ahtauttavien keuhkosairauksien 
hoitoon tarkoitettujen inhaloitavien lääkkeiden vaikutusta8.  
 
Tupakoinnin lopettaminen on tehokkain keino hidastaa keuhkoahtaumataudin etenemistä, vä-
hentää pahenemisvaiheita4 ja parantaa taudin ennustetta3. Tupakoinnin lopettaminen vaikuttaa 
sekä potilaan jaksamiseen arkipäivän toiminnoissa että suorituskykyyn, kun hiilimonoksidi-
kuorma veressä vähenee ja kaasujen vaihdunta keuhkoissa paranee. Liikunnan merkitys tupa-
koinnin lopetuksessa on huomioitu myös uusissa liike-/liikuntamobiilisovelluksissa, joilla tuetaan 
tupakoinnin vieroitushoitoja.9 
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee kysyä vuosittain keuhkoahtaumatautia sairastavilta 
tupakoinnista2 ja kertoa tupakoiville henkilöille tupakoinnin yhteydestä sairauden pahenemiseen 
ja oireiden esiintymiseen10. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee myös kysyä tupa-
koivien halukkuudesta tupakoinnin lopettamiseen, sekä tukea tupakoimattomuuden saavutta-
misessa ja ylläpitämisessä. Tieto tupakoinnista tulee kirjata potilastietoihin niin, että se on hel-
posti löydettävissä.2   
 
Tupakoivien saattaa olla vaikea myöntää tupakointiaan ja kyvyttömyyttään sen lopettamiseen. 
Tupakoimattomuuteen saattaa liittyä sosiaalinen paine ja tupakointi nähdään laajasti ei-toivot-
tavana. Potilaat voivat kaunistella todellisuutta paitsi tupakoinnin synnyttämän stigman, itsesyy-
tösten ja tuomituksi tulemisen pelon vuoksi, myös välttääkseen tuottamasta pettymystä esimer-
kiksi terveydenhuollon ammattihenkilöille.11 
 
Keuhkoahtaumatautia sairastavien saattaa olla muita tupakoitsijoita vaikeampi lopettaa tupa-
kointia. Tutkimukset viittaavat siihen, että keuhkoahtaumatautia sairastavat paitsi tupakoivat 
muita enemmän, myös inhaloivat savua muita tupakoitsijoita enemmän ja syvemmälle. Keuh-
koahtaumatautia sairastavien tupakoitsijoiden nikotiiniriippuvuus näyttää myös olevan muita tu-
pakoitsijoita suurempi. Tupakoinnin lopettamista vaikeuttaa lisäksi se, että keuhkoahtaumatau-
tia sairastavilla tupakoitsijoilla on masennusta muita tupakoitsijoita yleisemmin ja he luottavat 
muita vähemmän omiin kykyihinsä tupakoinnin lopettamiseksi (heikompi minäpystyvyys).4 
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Ennen pysyvää savuttomuutta, tupakoinnin lopettaneet ovat yrittäneet savuttomuutta keskimää-
rin 3–4 kertaa. Tupakoinnin uudelleen aloittaminen tapahtuu yleensä kolmen kuukauden kulu-
essa tupakoinnin lopettamisesta.2   
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee keskustella tupakoinnista (tupakointihistoria ja ny-
kytilanne) keuhkoahtaumatautia sairastavien kanssa vähintään kerran vuodessa. Esiin otettavia 
asioita ovat4: 

• tupakointiriippuvuus 
• tupakoinnin lopetusyritykset 
• halukkuus tupakoinnin lopettamiseen ja usko omaan kykyyn onnistua siinä  
• mahdollisen tupakoinnin kesto arvioituna askivuosina (20 savuketta/vrk/vuosi) 
• tupakointimäärä (savukkeita/vrk) 
• mieliala. 

 
Kannustettaessa keuhkoahtaumatautia sairastavaa savuttomuuteen, voidaan käyttää kansain-
välisesti tunnettua 5A-menetelmää (Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange; Kysy, Neuvo, Arvioi, 
Avusta, Järjestä)1, 2. Savuttomuudesta ja tupakoinnin lopettamisesta löytyy lisätietoa Tupakka- 
ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito Käypä hoito -suosituksesta2. 
 

Suosituslauseet 

 

Savuttomuuteen kannustaminen 
 
1. Kannusta keuhkoahtaumatautia sairastavaa tupakoinnin lopettamiseen ja savutto-

mana pysymiseen, sillä 
 

➢ keuhkoahtaumatautia sairastavilla tupakointi on ilmeisesti yhteydessä suurempaan 
riskiin kuolla tai joutua suunnittelemattomasti sairaalahoitoon (B). 
• Keuhkoahtaumatautia sairastavaa kunnioittava, empaattinen ja kannustava vuorovaiku-

tus on tärkeää tupakoinnista ja sen lopettamisesta keskustellessa. Keuhkoahtaumatau-
tia sairastavaa ei pidä syyllistää tupakoinnista tai epäonnistuneista lopetusyrityksistä.4 

• Ohjauksessa tulee huomioida, että tupakoivat voivat kokea tupakoinnin lopettamisesta 
puhumisen uhkaavan heidän itsenäisyyttään tehdä päätöksiä omassa elämässään12.  

• Esteinä tupakoinnin lopettamiselle voivat olla paitsi virheelliset tiedot ja haitalliset ter-
veysuskomukset, myös motivaation puute sekä vuorovaikutusongelmat terveydenhuol-
lon ammattilaisten kanssa13. 

• Tupakoinnin lopettamisen edellytys on tupakoitsijan motivaation syntyminen ja oma 
päätös lopettaa tupakointi12, 14.  

• Ohjauksessa tulee ottaa huomioon potilaan yksilöllinen tilanne, koska tupakoivat henki-
löt kokevat tupakoinnin lopettamisen hyvin yksilöllisellä tavalla12, 14.  
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• Keuhkoahtaumatautia sairastavilla on sairauteen liittyvää masennusta, joka voi vaikeut-
taa tupakoinnin lopettamista ja savuttomana pysymistä14. 

• Keskustelu spirometriamittauksen osoittamasta keuhkofunktion laskusta saattaa edis-
tää savuttomuuspäätöksen syntymistä4, 13, 15, joskin tutkimustulokset ovat ristiriitaisia15. 

 

Lääkehoito ja ohjaus tupakoinnin lopettamisessa 
 
2. Lääkehoito ja käyttäytymisen muutokseen kannustava ohjaus ovat yhdessä vaikut-

tavimmat menetelmät tupakoinnin lopettamisessa (A). 
• Kaikille tupakasta eroon haluaville tulee tarjota mahdollisuutta sekä lääkitykseen että 

käyttäytymisen muutokseen kannustavaan ohjaukseen13. 
• Psykososiaalinen tuki yhdistettynä lääkehoitoon oli vaikuttava menetelmä tupakasta vie-

roituksessa keuhkoahtaumatautia sairastavilla 12 kuukauden seurannassa 16. 
• Mitään tiettyä käyttäytymisen muutokseen tukevaa ohjausmuotoa tai lääkehoitoa ei 

voitu osoittaa muita tehokkaammaksi10. 
• Kannustaminen tupakoinnin lopettamiseen oli hyödyllistä silloinkin, kun siihen oli käytet-

tävissä vain vähän (3 minuuttia) aikaa1. 
• Toistuvat tapaamiset terveyden edistämiseen perehtyneen hoitajan kanssa tukivat tu-

pakoinnin lopettamista paremmin, kuin lyhyt hoitosuhde asiaan erikoistumattoman hoi-
tajan kanssa17.  

• Hoitajien ohjaus ja tuki saattavat lisätä etenkin sairaalahoidossa olevien potilaiden on-
nistumismahdollisuuksia tupakoinnin lopettamisessa17. 

• Liikunnan yhdistäminen tupakoinnin lopettamiseen saattaa auttaa savuttomana pysy-
mistä, joskin tutkimustulokset ovat ristiriitaisia18. 
 

Suosituksen käyttöönotto 

 
Savuttomuus keuhkoahtaumataudin hoidossa -hoitosuositus yhtenäistää keuhkoahtaumatautia 
sairastavien ohjauksen sisältöä ja mahdollistaa yhtenäisen näyttöön perustuvan ohjauksen 
niissä tilanteissa, joissa terveydenhuollon ammattihenkilö kohtaa keuhkoahtaumatautia sairas-
tavan. 
 
Savuttomuutta koskevan hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattihen-
kilöiden, opettajien ja opiskelijoiden sekä keuhkoahtaumatautia sairastavien ja omaisten tietoi-
suutta savuttomuuden merkityksestä keuhkoahtaumataudin hoidossa. Hoitosuosituksen käyt-
töönotto edellyttää osaamisen varmistamista koulutuksen avulla sekä hoitotyön johtajien ja 
keuhkoahtaumatautia sairastavien ohjaukseen osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöi-
den sitoutumista näyttöön perustuvan ohjauksen käyttöönottoon omissa organisaatioissa ja työ-
yksiköissä.  
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Hoitosuosituksen käyttöönottamista voidaan edistää organisaatioissa esittämällä kysymyksiä:  
• Kysytäänkö jokaiselta tupakoivalta tai joskus tupakoineelta keuhkoahtaumatautia sai-

rastavalta tupakoinnista kerran vuodessa? 
• Mitä heille kerrotaan tupakoinnista ja sen lopettamisesta tällä hetkellä?  
• Mihin ohjauksen sisältö perustuu?  
• Antaako hoitosuositus aihetta tarkastella oman yksikön käytäntöjä tarkemmin ja tarvi-

taanko käytäntöjen kehittämistä? 
• Mikä on eri terveydenhuollon henkilöstöryhmien vastuu pyrittäessä savuttomuuteen? 

. 
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