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Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kartoittaa ajantasaista tutkimustietoa tu-

pakasta vieroituksen yksilöohjauksellisista keinoista näkökulmana suomalainen työter-

veyshuolto. Tavoitteena oli selkeä käytännön työterveyshuoltoa palveleva kokonaisuus, 

joka lisäisi ymmärrystä vieroituksen tärkeydestä ja toisi esiin myös mahdollisia ohjaus-

työn puutteita. Aineisto koostui tietokantojen CINAHL, PubMed, Scopus, Medic, Med-

line, Cochrane database Systematic Reviews ja Cocrane Register of Controlled trials jul-

kaisuista vuosien 2000 – 2016 väliltä. Sisällönanalyysi toteutettiin deduktiivisesti tausta-

kehikkona Professori Maria Kääriäisen ohjauksen laadun hypoteettinen malli ja Käypä 

hoito -suositus tupakasta vieroituksesta. Kääriäisen hypoteettinen malli sisälsi luokat oh-

jauksen resurssit, riittävyys, toteutus ja vaikutukset. 

 

Tuloksista ilmeni, että ammattilaisille järjestettävään vieroituskoulutukseen tulisi kiinnit-

tää huomiota, koska suositusten mukaisessa vieroitustyössä oli kansainvälisesti katsot-

tuna puutteita ja tupakointi oli yleistä myös terveydenhuollon ammattilaisilla. Varsinaista 

apua tupakoinnin lopettamiseen vastaanotolla ei aina saatu ja seurannan järjestäminen oli 

vähäistä. Suuri osa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin ja avun saaminen lisäisi 

myös todennäköisyyttä siinä onnistumiseen. Eri yksilöohjauksellisia keinoja oli tutkittu 

ja keinoissa tuli esille ohjauksen oleellisimmat elementit ja eri menetelmien tehokkuus 

savuttomuuslukuina. Lääkärin ja hoitajan tupakasta vieroitus sekä vieroitustyö työpai-

kalla oli todettu tehokkaaksi. Tuloksista ilmeni, että fyysistä työtä tekevät ovat muuta 

väestöä useammin tupakoitsijoita ja muodostavat siten erityisen riskiryhmän kuormittu-

essaan jo työssään terveydelle haitallisille altisteille.  

 

Työterveyden näkökulmasta aihetta on tutkittu vain vähän, mutta eri vieroituskeinoista 

hyödynnettävää vaikuttavuustutkimusta on runsaasti. Jos osaaminen tai asenteet ovat 

taustalla ohjauksen riittävyyteen, tulisi siihen kiinnittää huomiota. Tällä hetkellä ei aina 

tarjota apua ja seurantaa asiakkaille, vaikka heillä on oikeus ohjaukseen ja ammattilaisella 

velvollisuus toteuttaa sitä. Työterveyshuollossa taustalla on myös sitä vahvasti ohjaava 

lainsäädäntö. Lisää tutkimusta tarvitaan koskien yksilöohjausta ja työterveyshuollon eri-

tyispiirteitä sen toteuttamisessa.  

 

Keskeiset käsitteet: tupakasta vieroitus, yksilöohjaus, laadukas ohjaus, tietojen antami-

nen, neuvonta ja ohjaus (TANO) 
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1. JOHDANTO 

 

WHO:n; World Health Organization eli Maailman Terveysjärjestön (2016) mukaan tu-

pakka tappaa joka vuosi noin 6 miljoonaa ihmistä (WHO 2016a). Maailmanlaajuisesti 

siihen kuolee siis yli Suomen väkiluvun verran ihmisiä ja Käypä hoidon (2016a) mukaan 

Suomessakin vuosittain 4000 - 6000 ihmistä. Suomen sosiaali- ja terveysministeriö 

(STM) onkin asettanut tavoitteeksi, että Suomi olisi savuton vuoteen 2040 mennessä 

(STM 2014). Terveydenhuollon keinoin savuttomuuteen voidaan pyrkiä joko yksilö- tai 

ryhmäohjauksella. Tämä kirjallisuuskatsaus keskittyy tupakasta vieroitukseen työter-

veyshuollon näkökulmasta rajautuen yksilöohjauksellisiin keinoihin.  

 

Suomessa työterveyshuolto tavoittaa suuren joukon ihmisiä asiakaskäyntimäärien ollessa 

noin 6 miljoonaa vuodessa (Leino ym. 2014). Työterveyshuollolla onkin hyvä mahdolli-

suus tukea asiakkaitaan savuttomuuteen. Ottaen huomioon, että tupakointi on yhteydessä 

kuolleisuuteen, sairauksien syntyyn, vaikeuttaa monien sairauksien hoitoa ja paranemis-

tuloksia (Käypä hoito 2016a), tulisi vastaanotolla kysyä aktiivisesti tupakoinnista. Reijula 

ym. (2011) toteavat, että terveystarkastuksissa näin tapahtuukin, sen sijaan sairausvas-

taanotolla selvästi harvemmin.  

 

Hoitotyössä tulisi käyttää parasta mahdollista saatavilla olevaa tietoa (Holopainen ym. 

2014). Suomessa terveydenhuollon tukena ohjauksessa ovat näyttöön perustuvat Käypä 

hoito -suositukset (Käypä hoito 2016b). Tupakasta vieroitusta koskevan suosituksen ta-

voitteena on tehostaa vieroitusta ja edistää vaikuttaviksi todettujen hoitomuotojen käyttöä 

(Käypä hoito 2016a). Aina tutkimustietoa ei ole kuitenkaan riittävästi. Palmgren (2008) 

toteaa, että tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) on keskeistä työterveyshuol-

lossa, mutta tutkimus- ja kehittämistoimintaa siitä on silti vähän. Myös raportteja tupa-

kasta vieroituksen käytännön esimerkeistä työterveysasemilla (Reijula ym. 2011) ja vie-

rotuksesta työpaikoilla (Hughes ym. 2011) löytyy vain vähän. Mitä tiedetään tupakasta 

vieroituksen yksilöohjauksellisista keinoista ja miten keinoja voidaan tarkastella työter-

veyshuollossa? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa tupakoi-

via on edelleen noin 875 000 (THL 2016a). Työterveyshuollolla on hyvät mahdollisuudet 

tukea heitä savuttomuuteen. 
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2. TYÖTERVEYSHUOLLON ARKIPÄIVÄÄN KUULUU 

 

Ohjaus on arkipäivää Suomen työterveyshuolloissa, joissa tehdään lähes miljoona ter-

veystarkastusta ja otetaan vastaan noin 5 miljoonaa sairaanhoitokäynnin asiakasta joka 

vuosi (Leino ym. 2014). Terveystarkastusten tarve ja sisältö on määritelty lainsäädän-

nössä (Valtioneuvoston asetus 2001/1484, Työterveyshuoltolaki 2001/1383, Valtio-

neuvston asetus 2001/1485) ja se onkin yksi keskeisistä menetelmistä työterveyshuol-

lossa. Sen tavoitteena on suojella työntekijää työstä johtuvilta terveysriskeiltä, mutta 

myös työntekijän omien voimavarojen ja terveyden edistäminen työkyvyn ylläpitä-

miseksi. (Leino ym. 2014.) Valtioneuvoston asetuksen 6. §:n mukaan työterveyshuollossa 

tehdään myös työpaikkaselvityksiä (Valtioneuvoston asetus 2013/708), joiden perusteella 

työterveyshuolto antaa tarpeen mukaista ohjausta sekä neuvontaa terveyteen ja työky-

kyyn liittyvistä asioista (TTL 2016a). Terveydenhuollossa tulee aktiivisesti ottaa myös 

tupakointi puheeksi, vaikka vastaanottokäynnin syy ei siihen liittyisikään. Yleensä tupa-

koinnin lopettaminen olisi tärkeää oireiden, taudin tai sairauden hoitamisessa. (Winell 

ym. 2012.) 

 

2.1 Tupakointi yhdessä muiden riskien kanssa työelämässä 

 

Työkyvyn perustana on terveys ja toimintakyky (TTL 2016b). Työterveyshuollon tehtävä 

on Työterveyshuoltolain 1. luvun 1. §:n mukaan edistää kaikkia edellä mainittuja, mutta 

myös ennaltaehkäistä työhön ja työympäristöön liittyvien sairauksien ja tapaturmien syn-

tyä. Sairauspoissaolon pitkittyessä tulee Työterveyshuoltolain 2. luvun 12. §:n mukaan 

arvioida työntekijän työkykyä ja työssä jatkamismahdollisuuksia sekä laatia lausunto jäl-

jellä olevasta työkyvystä. (Työterveyshuoltolaki 2001/1383.) Työterveyshuollon tehtä-

viin kuuluukin seurata myös työntekijöiden sairauspoissaoloja (TTL 2016c) ja verrattuna 

muihin pohjoismaihin Suomen sairauspoissaolotilastot ovat korkeat (Oke ym. 2016). 

Huomionarvoista on, että tupakointi lisää poissaoloja työstä (Weng ym. 2012, Graber ym. 

2016) ja on yhteydessä lisääntyneeseen työkyvyttömyysriskiin (Claessen ym. 2010). 

Suuri osa pidemmistä sairauspoissaoloista johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja mie-

lenterveyden häiriöistä (TTL 2016c). Tupakointi on mielenterveyden häiriöistä (Keto ym.   
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2015b, Lasser ym. 2000, Käypä hoito 2016a) ja masennuksesta kärsivillä muuta väestöä 

yleisempää (Korhonen ym. 2008, Käypä hoito 2016a). Tupakoitsijoilla on muuta väestöä 

todennäköisemmin alaselän kipuja, (Rahman ym. 2010) erilaisia infektiosairauksia ja ast-

maa (Pietinalho ym. 2008). Tupakka on syynä joka kolmanessa syöpäsairaudessa, tärkein 

riskitekijä joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa (THL 2016b) ja lyhentää elämää 

myös kymmenellä vuodella (Doll ym. 2004).  

 

Työkykyä ei edistetä pelkästään sairauspoissaolojen seurannassa, vaan se tulee ottaa huo-

mioon kaikissa työterveyshuollon tehtävissä (Martimo ym. 2010). Tupakointi voi lisätä 

yhdessä työn orgaanisen ja epäorgaanisen pölyn kanssa hengityssairauksien ja muiden 

sairauksien mahdollisuutta (Graber ym. 2016). Tupakansavu sisältää tuhansia yhdisteitä 

(Valvira 2016), jopa yli 4000 kemikaalia (WHO 2016a, Pietinalho ym. 2008), joista sadat 

ovat myrkyllisiä (Valvira 2016). Myös suomalaisilla työpaikoilla kemiallisia tuotteita on 

noin 60 000 (Antti-Poika ym. 2003). Työturvallisuuskeskuksen (TTK) mukaan kemikaa-

leille altistutaan hengityselinten ja ihon kautta. Tupakoinnin ja syömisen yhteydessä 

myös käsistä suun kautta tapahtuva altistuminen on mahdollista. (TTK 2016.) 

 

Kemikaalien lisäksi myös melu (Antti-Poika ym. 2003) ja vuorotyö on yleistä työelä-

mässä ja huonoja yhdistelmiä yhdessä tupakoinnin kanssa (Karhula 2006). Voimakkaalle 

melulle (yli 80 dB) altistuu vuosittain lähes puoli miljoonaa suomalaista työntekijää 

(Antti-Poika ym. 2003). Tupakointi on melun, orgaanisten liuottimien, kolesterolien, ve-

renpaineen ja ääreisverenkiertohäiriöiden kanssa yhteydessä myös kuulovamman syn-

tyyn (TTL 2016d). Tupakointi on tavallisempaa vuorotyöläisten keskuudessa. Vuorotyö 

myös lisää sepelvaltimotaudin vaaraa noin 40 prosentilla. Myös onnettomuusriski on vuo-

rotyöläisillä kasvanut. (Karhula 2006.)  

 

Työaltisteiden haitallisia vaikutuksia tulee ehkäistä ja terveyttä uhkaavia vaikutuksia tun-

nistaa (Karhula 2006). Valtioneuvoston asetuksen 2§ määrittelee erityinen sairastumisen 

vaara aiheuttavat työolot ja asetuksen 4§ niiden vuoksi tehtävät määräaikais- ja alkutar-

kastukset. Erityinen sairastumisen vaara on esimerkiksi yötyössä (Valtioneuvoston asetus 
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2001/1485) ja on mahdollista myös melutyössä (Valtioneuvoston asetus 2006/85). Riski-

ryhmään kuuluvat ja jo sairastuneet, tarvitsevat elämäntapamuutokseen terveydenhuol-

lolta uudenlaista asennoitumista ja uusia tukemisen tapoja (Routasalo ym. 2009). 
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3. TUPAKASTA VIEROITUS JA YKSILÖOHJAUSMENETELMÄT 

 

Suomessa ohjauksen tukena ovat tutkimustietoon perustuvat kansalliset Käypä hoito -

suositukset (Käypä hoito 2016b). Tupakkaa koskevan suosituksen tavoitteena on tehostaa 

vieroitusta ja edistää vaikuttaviksi todettujen hoitomuotojen käyttöä (Käypä hoito 2016a). 

Tupakasta vieroitus luetaan myös kliinisesti vaikuttaviin interventioihin (Puhakka ym. 

2015) ja interventioita voidaan luokitella sen mukaan, mitä malleja ja menetelmiä käyte-

tään, miten niihin on panostettu resurssien intensiivisyyden mukaan ja mihin ne ovat eri 

yhteyksissä kohdistettu sekä mitä niillä tavoitellaan (Greenwood 2001). Sivistyssanakir-

jan (2016) mukaan vieroittaa sana tarkoittaa, että saatetaan joku luopumaan tai etäänty-

mään jostakin. Elämäntapamuutoksella puolestaan kuvataan käyttäytymisen muutosta, 

uuden omaksumista ja vanhoista tavoista poisoppimista (Absetz & Hankonen 2011). Ih-

miset suosivat tupakoinnin lopettamisessa ennemmin henkilökohtaista tukea, kuin ryh-

mäohjausta (Reijula ym. 2011). Yksilöohjaus sisältää kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen, 

jolloin on mahdollisuus myös esittää henkilökohtaisia kysymyksiä (Kyngäs ym. 2007). 

Yksilöohjaukseen kuuluu terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käyty keskustelu, pu-

helimitse annettava ohjaus ja sosiaalisen tuen antaminen (Käypä hoito 2016a). 

 

3.1 Laadukas ohjaus hoitotyössä ja työterveyshuollossa 

 

Kääriäisen (2007) potilasohjauksen laadun hypoteettiseen malliin sisältyvät ohjauksen 

resurssit, riittäväyys, toteutus ja vaikutukset. Ohjauksen resursseihin kuuluvat hoitohen-

kilöstön tiedot, taidot ja asenteet sekä ohjausmenetelmien hallinta ja ohjauksen toiminta-

mahdollisuudet. Ohjauksen riittävyyttä voidaan puolestaan selvittää koskien sairautta ja 

sen hoitoa. Potilasohjauksen laatua voidaan hypoteettisen mallin mukaan ohjauksen vai-

kutuksien osalta edelleen selittää potilaslähtöisellä ohjaustoiminnalla, ohjauksen koko-

naislaadulla ja riittävyydellä. Ohjauksen toteutuksessa on puolestaan keskeistä potilas-

lähtöinen ohjaustoiminta ja vuorovaikutus. (Kääriäinen 2007.) 

 

Työterveyshuoltolain 2001/1383 mukaan työterveyshuollolta tulee saada tarpeellisia tie-

toja työssä ja työolosuhteissa esiintyvistä terveydelle vaara ja haittaa aiheuttavista teki-

jöistä sekä niiden torjuntakeinoista. Keskistä työterveyshuollossa on tietojen antaminen,  
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neuvonta ja ohjaus (TANO), jonka tavoitteena on lisätä työhyvinvointia koskevia tietoja 

ja taitoja sekä auttaa omaksumaan työterveyttä tukevia asenteita ja toimintatapoja. Ter-

veyden edistämistä ja ylläpitämistä tuetaan terveyskasvatuksella. TANO on työhön liit-

tyvää terveyskasvatusta, jonka lisäksi työterveyshuollossa annetaan myös yleistä terveys-

kasvatusta. (Palmgren 2008.) Terveyden edistämisessä kohteena ovat yksilölliset tavat, 

kuten tavoite vähentää tupakointia (Sorensen 2001) ja sitä voidaan yksilön kannalta pitää 

prosessina, johon kuuluu mahdollisuus tehdä terveyttä ylläpitäviä ja parantavia valintoja 

(Pietilä 2012).  

 

Nykyään lähtökohtana terveyden edistämisessä on, että ihminen on aktiivisesti toimiva 

subjekti omassa elämässään (Pietilä 2012), kun aiemmin terveyden edistäminen perustui 

käsitykseen yksisuuntaisesta terveystiedon jakamisesta (Palmgren ym. 2008). Tiedon an-

taminen terveyttä uhkaavista tekijöistä ei riitä vahvistamaan terveysosaamista, vaan tar-

vitaan vuorovaikutusta tiedollisen, sosiaalisen ja emotionaalisen tuen saamiseksi (Pietilä 

ym. 2002). Myös neuvonta on yksisuuntaista, sillä neuvolla tarkoitetaan suositusta siitä, 

miten toisen tulisi toimia (Nurmi 2004). Kaksisuuntainen vuorovaikutus on puolestaan 

ohjauksen olennaisia piirteitä. Ohjaus pyrkii edistämään asiakkaan kykyä ja aloitteelli-

suutta. Ohjauksessa asiakas on aktiivinen pulman ratkaisija ja hoitaja tukee häntä päätök-

senteossa. Ohjaus on myös muita keskusteluja suunnitelmallisempaa. Se voi sisältää 

myös tiedon antamista. (Kyngäs ym. 2007.)  

 

Kääriäisen (2007) mukaan ohjauksen toteutuksessa on keskeistä potilaslähtöinen ohjaus-

toiminta ja vuorovaikutus. Ohjauksen toteutukseen tulisi kuulua potilaan aikaisempien 

tietojen selvittäminen ohjattavasta asiasta, rohkaiseminen ohjaustoiveiden esittämiseen 

sekä myönteisen palautteen antaminen. Lisäksi ohjaukselle tulisi asettaa tavoite yhdessä 

potilaan kanssa huomioiden myös potilaan elämäntilanne. Ohjaustilanteesta tulisi kysyä 

palautetta ja itse ohjaustilanteen vuorovaikutusta tulisi myös arvioida. (Kääriäinen 2007.)  

 

Ohjaus on aktiivista ja tavoitteellista ongelmanratkaisua, jossa ohjaaja ja ohjattava ovat 

vuorovaikutteisessa ohjaussuhteessa, ohjaussuhteen ollessa tasa-arvoinen (Kyngäs ym. 

2007). Pyrittäessä terveyskäyttäytymisen muutokseen, on syytä eritellä, mitkä syyt ovat 

siihen yhteydessä ja mitkä eivät (Pietilä 2012). Asiakasta autetaan päättämään muutos-  
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keinoistaan tarkkailemalla itseään, elämäänsä, mahdollisuuksiaan ja rajoituksiaan. Hy-

vään ohjaukseen kuuluu selvittää, mitä asiakas odottaa ohjaukselta ja sen tuloksilta. Asi-

akkaalla on oikeus ohjaukseen ja ammattihenkilöllä velvollisuus toteuttaa sitä. (Kyngäs 

ym. 2007.) Mikäli asiakkaalla on jo jokin sairaus tai hoitoa vaativa tila, voidaan ohjauksen 

riittävyyttä arvioida sairauden ja sen hoidon osalta esimerkiksi yhteydenottopaikan, toi-

pumisajan, hoidon riskien, kivun hoidon ja omaa hoitoa koskevien vaikutusmahdolli-

suuksien ja hoitovaihtoehtojen osalta. Ohjauksen riittävyyttä kuvaa ohjauksen kokonais-

laatu, ohjauksen vaikutukset ja potilaslähtöinen ohjaustoiminta. (Kääriäinen 2007.) 

 

Potilaan hoidossa tulisi käyttää parasta mahdollista saatavilla olevaa tietoa. Lähtökohtana 

on ihmisten terveyteen ja sairauteen liittyvät tarpeet, joihin terveydenhuollon tulee vas-

tata. (Holopainen ym. 2014.) Lainsäädännön tarkoitus on taata laadultaan hyvä hoito 

(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785 2. luku 3§), ihmisten yhdenvertainen 

kohtelu (Perustuslaki 1999/731 2. luku 6§), palveluiden yhdenvertainen saatavuus (Ter-

veydenhuoltolaki 2010/1326 1. luku 2§) sekä ammattihenkilöiden osaaminen ja valmius 

toimia tehtävässään (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 1. luku 1§). 

Kääriäisen (2007) mukaan potilasohjauksen laatua arvioitaessa, ohjauksen resursseissa 

tulee huomioida ohjaustilat, ohjausajan riittävyys sekä hoitohenkilökunnan valmiudet 

käyttää ohjauksessa tarvittavaa välineistöä (Kääriäinen 2007). 

 

Myös työterveyshuollon laatua ja vaikuttavuutta tulee arvioida. Työterveyshuoltolain 3. 

luvun 12§:n mukaan se kuuluu hyvään työterveyshuolto käytäntöön (Työterveyshuolto-

laki 1383/2001). Valtioneuvoston asetuksen luvun 1. 15§:n mukaan työterveyshuollon 

tulee tarkastella myös omia toimintatapoja (Valtioneuvoston asetus 1484/2001). Laatu 

perustuu hoitohenkilöstön ammatilliseen vastuuseen, on sidoksissa potilaan ja hoitohen-

kilökunnan kontekstiin, vuorovaikutuksessa rakentuvaa, aktiivista ja tavoitteellista, asi-

anmukaisin resurssein toteutettua, riittävää ja vaikuttavaa (Kääriäinen 2007). 

 

3.2 Kuusi K:ta ja muutosvaihemallista apua keskusteluun 

 

Kun motivaatio tupakoinnin lopettamiseen on, tulee Käypä- hoito -suosituksen mukaan 

edetä kuuden K-kirjaimen mukaisesti eli kysy, keskustele, kirjaa, kehota, kannusta ja   
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kontrolloi. Tupakonnista kysytään vähintään kerran vuodessa, siitä keskustellaan asiak-

kaan kanssa kirjaten ylös tupakoimistapa, tupakoinnin määrä sekä kesto. Lisäksi kehote-

taan lopettamaan tupakointi ja aloitetaan tarvittaessa lääkehoito. Suosituksen mukaan 

kannustetaan antamalla myönteistä palautetta sekä tarvittaessa ohjataan jatkohoitoon. On-

nistumista myös kontrolloidaan seuraavilla käynneillä. (Käypä hoito 2016a.) Kuuden K:n 

taustalla on WHO:n 5 A:n menetelmä ask, advise, assess, assist ja arrange. Ask eli kysy, 

advise eli kehota lopettamaan, assess eli arvioi lopettamisen halukkuus, assist avusta lo-

pettamisen yritystä ja arrange eli järjestä seuranta. (Käypä hoito 2016c.) 

 

Käypä hoidon (2016a) mukaan motivoituminen tupakoinnin lopettamiseen vaihtelee eri 

ajankohtina ja valmiutta muutokseen on kuvattu Prochaskan ja DiClementen muutosvai-

hemallilla. Suosituksen mukaan mallista voi olla apua vieroituskeskustelun suuntaami-

sessa. Muutosvaihemallin mukaan tupakoitsijat käyvät läpi erilaiset motivaatiovaiheet 

ennen kuin pystyvät lopettamaan tupakoinnin (Prochaska & DiClemente 1983, Cahill ym. 

2010, Absetz & Hankonen 2011, Dombrowski ym. 2014). Näitä vaiheita ovat harkintaa 

edeltävä precontemlation eli välinpitämättömyys-, contemplation eli harkinta-, prepara-

tion eli päätöksenteko-, action eli lopettamis- sekä maintenance eli ylläpitovaihe. (Cahill 

ym. 2010, Absetz & Hankonen 2011, Jhun & Seo 2006). 

 

Käypä hoito-suosituksessa (2016c) esitellään myös käyttäytymisen muutoksen vaihe- ja 

prosessimallin yhdistämistä kuuden K:n malliin. Lisänä pelkkään kuuden K:n menetel-

mään on pyrkimys kohdistaa keskustelu asiakkaan tilanteen mukaisesti. Asiakkaalta it-

seltään kysytään, mikä muutosvaiheen tilanne parhaiten kuvaa senhetkistä tupakointiti-

lannetta. Asiakkaan vastaanottanut terveydenhuollon ammattilainen määrittelee asiak-

kaan lopettamisvalmiuden, kirjaa myös nikotiiniriippuvuuden, aiemmat lopettamisyrityk-

set ja niissä esiin tulleet ongelmat. Nikotiiniriippuvuuden kirjaaminen edellyttää nikotii-

niriippuvuustestin tekemistä. Käypä hoito -suosituksissa mainitaan Fagerströmin nikotii-

niriippuvuustesti (Liite 1), THL esittelee myös nuuskatestin (Liite 2). Käypä hoito -suo-

situksissa on myös kuvattuna tupakoinnin lopettamisvaiheita esittävä taulukko, kuuden 

K:n toteuttamisesta eri vaiheeseen sopivalla interventiolla. Ohjeen on laatinut Leena Les-

kinen Klas Winelliä mukaillen. (Käypä hoito 2016c.) 
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3.3 Keskustelu 5 R:n mukaan ja motivoiva haastattelu 

 

Mikäli potilas ei ole halukas lopettamaan tupakointia, Käypä hoidon (2016) mukaan voi-

daan käydä motivoiva keskustelu 5 R:n mukaan, joita ovat Relevance eli tärkeys, Risks 

eli riskit, Rewards eli palkinnot, Roadblocks eli esteet sekä Repetition eli toisto. Rele-

vance pitää sisällään kysymyksiä tupakoinnin merkityksestä potilaalle ja laittaa pohti-

maan mitä, hyötyä olisi tupakoinnin lopettamisesta. Risks sisältää kysymyksiä siitä, mitä 

vaaroja ja välittömiä haittoja tupakoitsija on huomannut tapaan liittyvän ja mitä haittaa 

lopettamisesta voisi seurata. Rewards suuntaa keskustelua siihen, mitä hyötyä tupakoin-

nin jatkamisesta on, tai vastaavasti sen lopettamisesta voisi seurata. Potilasta pyydetään 

nimeämään hänelle itselle tärkeimmät hyödyt. Roadblocks suuntaa keskustelun siihen, 

mitkä asiat estävät lopettamasta ja miten esteitä voisi poistaa. Repetition pitää sisällään 

toiston, seurannan ja tavoitteellisuuden. Keskusteluun pyritään palaamaan seuraavilla ta-

paamiskerroilla, jotta nähdään myös, onko suhtautuminen tupakointiin mahdollisesti 

muuttunut ja lopettamisvalmius lisääntynyt. (Käypä hoito 2016a, 2016c.) 

 

Motivoiva haastattelu on puolestaan Millerin luoma menetelmä, jonka avulla pyritään 

löytämään ja vahvistamaan motivaatiota elämäntapamuutokseen. (Käypä hoito 2016d, 

Dombrowski ym. 2014). Perusmenetelmänä siihen kuuluu avoimet kysymykset (Absetz 

& Hankonen 2011, Käypä hoito 2016d) ja tavoite saada potilas itse aktiivisesti ajattele-

maan. Mitä, miten, miksi, kuinka ja kerro ovat tyypillisiä kysymysten aloituksia, joilla 

potilas saadaan puhumaan enemmän kuin ammattilainen. (Käypä hoito 2016d.) Motivoi-

vaan haastatteluun kuuluu heijastava kuuntelu (Absetz & Hankonen 2011, Käypä hoito 

2016d), jossa kuuntelija varmistaa onko hän ymmärtänyt, mitä puhuja todella tarkoittaa. 

Taitavalla kommunikaatiolla motivaatiota voidaan herättää, kasvattaa ja vahvistaa. 

(Käypä hoito 2016d.) Muutokseen sitoutumista vahvistetaan, muutosvastarintaa käsitel-

lään ja muutospuhetta tuetaan (Asbetz & Honkonen 2011).  

 

 

 



10 

 

Vieroituksessa tämä tarkoittaa, että pyritään selvittämään tupakoitsijan omat arvot ja ta-

voitteet. Tähän kuuluu esimerkiksi savuttomuuden merkityksen selvittäminen ja asiak-

kaan käytettävissä olevat resurssit. Keskeistä on empatian ja kiinnostuksen osoittaminen; 

katsekontakti ja tarkkaavainen asiakkaan kuuntelu. Potilaan itseluottamusta ja omia ky-

kyjä pyritään vahvistamaan. Lisäksi nykyisen ja tavoiteltavan tilanteen ristiriitaa pyritään 

voimistamaan, niin että potilas itse havaitsee ristiriidan. (Käypä hoito 2016d.) Motivoi-

vaan haastatteluun kuuluu tavoitteiden asettaminen ja keinojen vahvistaminen (Absetz & 

Honkonen 2011) sekä asiakkaan pientenkin edistysaskeleiden löytäminen, väittelyn vält-

täminen ja vastarinnan myötäileminen. Potilasta ei tule kritisoida, vaan hänen reaktioillee 

tulee osoittaa ymmärrystä. Vastarinta ei estä asiaan palaamista myöhemmin tilanteen ol-

lessa sopiva. (Käypä hoito 2016d.) 
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4. TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkielman tarkoituksena on kartoittaa eri tietokannoista ajantasaista tutkimustietoa tu-

pakasta vieroituksen yksilöohjauksellisista keinoista näkökulmana suomalainen työter-

veyshuolto. Tavoitteena on tuottaa selkeä käytännön työterveyshuoltoa palveleva koko-

naisuus, joka lisää ymmärrystä vieroituksen tärkeydestä ja tuo esiin myös mahdollisia 

ohjaustyön puutteita.  

 

Yksilöohjauksellisiksi keinoiksi tässä tutkielmassa luetaan erilaiset menetelmät ohjauk-

sen toteuttamisessa, kuten suosituksissakin esitellyt motivoiva haastattelu, muutosvaihe-

malli, 5 A:ta, 5 R:ää ja kuusi K:ta ovat. Yksilöohjauksellisiksi keinoiksi luetaan myös eri 

ohjauskeinot, jotka tapahtuvat käyttäen kommunikaatiossa jotakin apuvälinettä, kuten pu-

helinta tai tietokonetta. Lisäksi yksilöohjaus on aina kahden välistä eli asiakkaan ja ter-

veydenhuollon ammattilaisen välillä tapahtuvaa toimintaa. Tutkielman ulkopuolelle ra-

jautuvat tutkimukset, jotka koskevat lapsia, nuoria tai raskaana olevia henkilöitä, lääk-

keellisiä vieroituskeinoja, lainsäädäntöä sekä työnantajan tai yrityksen ohjausta. Tutkiel-

massa esiintyy ohjauksen yhteydessä käsitteenä sekä potilas että asiakas. Työterveyshuol-

lossa puhutaan kuitenkin yleisimmin asiakkaasta.  

 

Tutkielman tutkimuskysymykset:  

 

1. Mitä tupakasta vieroituksen yksilöohjauksellisista keinoista on tiedossa?  

2. Miten tupakasta vieroituksen yksilöohjauksellisia keinoja voi tarkastella työterveys-

huollossa? 

3. Mitä mahdollisia lisätutkimusta vaativia aihealueita liittyy tupakasta vieroituksen yk-

silöohjaukseen?
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5. TIEDONHAUN TOTEUTUS JA MENETELMÄT 

 

Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Sisällönanalyysi puolestaan toteutettiin 

deduktiivisesti käyttäen päättelyssä taustakehikkona (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2013) Professori Maria Kääriäisen (2007) potilasohjauksen laadun hypoteettista mal-

lia ja Käypä hoito -suositusta tupakasta vieroituksesta. Luokittelu tapahtui kuvailevalla 

luokittelulla valitsemalla luokittelumuodon taustaksi Kääriäisen (2007) hypoteettinen 

malli, koska tämän avulla saatiin muodostettua kokonaisuus tutkielman tarkoituksen ja 

tavoitteen suuntaisesti jäsennellen ja ryhmitellen aineistoa (Stolt ym. 2016). Tiedon-

haussa päädyttiin 59 tulokseen, jotka koostuivat tutkimusraporteista, -artikkeleista ja tie-

teellistä artikkeleista. Tiedonhaku suoritettiin vuoden 2016 touko- ja elokuussa tietokan-

noista: CINAHL, PubMed, Scopus, Medic, Medline, Cochrane database Systematic Re-

views ja Cochrane Central Register of Controlled trials. Tietoa haettiin myös manuaali-

sesti aiemman tietämyksen ja saatujen hakutulosten viitteiden perusteella. Aineiston ana-

lyysiä tehtiin samanaikaisesti aineiston arvioinnin kanssa sisällön yhtäläisyyksien ja eroa-

vaisuuksien sekä tutkielman tavoitteen suuntaisesti.  

 

5.1 Tiedonhaku, arviointi ja analyysitavat 

 

Tiedonhaku on kuvattuna taulukossa 1. Tietokannat sisälsivät viitteitä hoitotieteeseen ja 

sen lähialoihin liittyen. Yhteensä 2732 tuloksen hakusanoina toimivat erilaiset tupakkaa 

kuvaavat sanat, eri ohjauskäsitteet, tupakasta vieroitus, interventio ja työterveys. Kääriäi-

nen (2007) toteaa, että ohjaus- käsitettä on käytetty rinnakkain tiedon antamisen, neuvon-

nan, opetuksen, opastuksen ja informoinnin käsitteiden kanssa. Myös englanninkielisiä 

käsitteitä counselling, guidance, advice ja education on käännetty eri tavoin suomen kie-

lelle. Näistä käsitteistä erityisesti counselling, guidance ja education-käsitteet vastaavat 

suomenkielisitä ohjaus-käsitettä. (Kääriäinen 2007.)  

 

Haettuja tuloksia arvioitiin aluksi tiivistelmien ja otsikoiden perusteella, jonka lisäksi ul-

kopuolelle rajattiin ne tutkimusartikkelit ja -raportit, mitkä eivät sivunneet tupakasta vie-

roituksen yksilöohjauksellisia keinoja tai käsittelivät lapsia, nuoria tai raskaana olevia 

henkilöitä tai koskivat lähinnä lääkkeellisiä vieroituskeinoja. Katso Taulukko 1.   
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Taulukko 1. Tulososaa koskeva tiedonhaku 

Tietokanta/ 

tiedonhaun 

menetelmä 

Hakusanat/ha-

kutapa 

Rajaukset Tulokset  

(n) 

Alkuvalin-

nassa hyväk-

sytyt 

Hyväksytyt 

(n) 

Cinahl 

 

”cigaret**” or 

”smok*” or 

”tobacco” or 

”smokeless to-
bacco” or 

”snus” or 

”snuff” and 

”counsel*” or 

”guid*” or 

”educat*” or 

”information 

given” or ”ad-

vice” and ”oc-

cupational” 

2000-2016 toukokuu: 418 

ja elokuu: 421 

41 11 (3 kpl 

myös Med-

line:ssä ja 1 

kpl Pub-
Med:ssä) 

Scopus 

 

”educat*” or 

”guid*” or 

”information 

given” or 

”counsel*” or 

”advice” and 

”smoking ces-

sation” or 

”stop smo-

king” or ”quit 
smoking” or 

”smoking in-

tervention” 

and ”occupati-

onal” 

Document 

search 

2000-2016 

toukokuu: 355 

ja elokuu: 370 

91 4 

Cochrane da-

tabase Syste-

matic Review 

”smoking ces-

sation” 

 

2005-2016 274 37 4 

Controlled 

trials 

Cochrane 

”smoking ces-

sation” 

2000-2016 310 71 8 

Medic ”smoking ces-

sation” or 

”stop smo-

king” or ”quit 

smoking” or 

”smoking in-

tervention” or 

”smoke free” 

2000-2016 277 141 2 

PubMed smoking ces-
sation and oc-

cupational 

viimeiset 10 
vuotta 

422 33 7 (1 myös 
Medline:ssa ja 

1 Cinahl:ssa) 

Medline smoking ces-

sation occupa-

tional 

limit full text 

an topic re-

view 2000-

current 

649 73 13 (3 kpl 

myös 

Cinahl:ssa ja 1 

PubMed:ssä) 
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Tulosten luotettavuuden arviointia varten viitteistä selvitettiin, niiden julkaisufoorumit, 

julkaisufoorumitasot ja impaktiluvut. Impaktiluku on lehden kaikkien artikkelien sitaa-

tiomäärien matemaattinen keskiarvo, joka julkaistaan vuosittain SCI Journal Citation Re-

ports -luettelossa (Saxen 2004). Julkaisufoorumitasoluokitus on puolestaan suomalaisen 

tiedeyhteisön toteuttama tieteellisten lehtien laadunarviointi menetelmä (Julkaisufoorumi 

2016).  

 

Tulosten arvioinnissa ja analyysissä pyrittiin ottamaan huomioon tulosten hyödynnettä-

vyys työterveyshuollon kontekstissa. Koska työterveyshuoltoa tai työpaikkaa koskevia 

tutkimuksia oli vähän, hyödynnettiin tulokset yleisesti hoitajien ja lääkäreiden toteutta-

masta tupakasta vieroituksesta. Vieroituksen eri yksilöohjaukselliset keinot olivat pitkälti 

samoja, mitä myös Käypä hoito -suosituksissa mainittiin. Lisäksi eri keinoissa oli kuiten-

kin myös aiheita, mitä Käypä hoito -suosituksessa ei oltu käsitelty lainkaan, kuten tieto-

konevälitteinen ohjaus. Tässä kandidaatintutkielmassa luokiteltiin aineistoa ja etsittiin 

siitä samankaltaisuuksia sekä eroja (Stolt ym. 2016). Tutkielmaa varten pyrittiin löytä-

mään mahdollisimman paljon satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia ja alkuperäistut-

kimuksia. Aineistonkeruu oli eri tutkimuksissa tapahtunut usein kyselyinä, mutta tietoa 

oli myös kerätty haastatteluin ja interventiotutkimuksin.  Tutkielmaan mukaan otetut tut-

kimusartikkelit ja -raportit olivat kokonaisuudessaan joko suomen- tai englanninkielisiä. 

Poissulkukriteerinä toimi tällöin se, ettei suomen tai englannin kielellä ollut saatavissa 

kokonaista artikkelia tai raporttia. Mukaanottokriteereihin kuului julkaisuajankohta, mikä 

oli rajattu joko viimeiselle kymmenelle vuodelle tai vuosien 2000 – 2016 välille. 

 

Alkuun tutkimusartikkelit ja -raportit ryhmiteltiin eri yksilöohjauksellisiin ryhmiin, kuten 

motivoiva haastattelu ja puhelinohjaus jne. Eri yksilöohjauksellisia keinoja koskevat tu-

lokset jaoteltiin edelleen siten, että ne koskivat ohjauksen resursseja, riittävyyttä, toteu-

tusta ja vaikutuksia. Ryhmittelyn jälkeen käytiin tarkemmin läpi tutkimusasetelmia. Ai-

neistosta tarkasteltiin otosjoukot, erilaiset interventiot, menetelmät, tutkimuksien tarkoi-

tukset, tutkimuskysymykset, tutkimusmaat, julkaisufoorumit, julkaisuajankohdat, kirjoit-

tajat, julkaisufoorumitasot, impaktiluvut, keskeiset tulokset ja eroavuudet sekä yhtäläsyy-

det. Arvioinnin ja analyysin edetessä luokat toteutus ja vaikutukset yhdistyivät yhdeksi, 

resurssien ja riittävyyden jäädessä omiksi luokikseen. Katso Liite 3 ja aineiston kuvaus 

Liite 4-6. 
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6. TULOKSET  

 

Ohjauksen resursseissa esitellään terveydenhuoltohenkilöstön tupakoinnin esiintyvyyttä, 

vieroitusosaamista ja asenteita vieroitustyöhön. Riittävyys luokassa käsitellään vieroitus-

suositusten toteutumista. Lisäksi näkökulmana tupakoinnin yleisyyteen tietynlaisissa työ-

tehtävissä kuuluu tupakoinnin haitat liittyen työhön ja vaaratekijöihin. Vieroituksen vai-

kutuksia tarkastellaan eri toteutuskeinojen sekä menetelmien kautta vieroituksen toteut-

tajien sekä lopputuloksen eli savuttomuuden kannalta.  

 

6.1 Yksilöohjauksen resurssit tupakasta vieroituksessa  

 

Kääriäisen (2007) mukaan ohjauksen resursseihin kuuluvat hoitohenkilöstön tiedot, tai-

dot, asenteet sekä ohjausmenetelmien hallinta ja ohjauksen toimintamahdollisuudet. 

WHO:n (2016b) mukaan terveydenhuollossa työskentelevä ei usein edes koe tupakoinnin 

vieroitustyön kuuluvan aiheena heidän omaan työhönsä. Tässä tutkielmassa resurssit 

luokkana sisälsi tietoa terveydenhuollon ammattilaisten vieroitusosaamisesta, asenteita 

vieroitustyöhön, heidän saamaa vieroituskoulutusta, mutta myös tietoa ammattilaisten tu-

pakoinnin esiintyvyydestä. Resurssit yläluokkana käsitti terveydenhuollon, ja alaluokat 

vieroitusosaamisen sekä terveydenhuollon ammattilaisten asenteet. Vieroitusosaaminen 

ja asenteet yhdistyvät toisiinsa kaksisuuntaisesti. Osaaminen on toisaalta yhteydessä 

asenteisiin ja asenteet osaamiseen. Asenne kertoo ajattelutavasta ja suhtautumisesta jo-

honkin (Nurmi 2004). Katso Liite 3 ja Liite 4. 

 

6.1.1 Vieroitusosaaminen ja siihen liittyvä koulutus, asenteet 

 

Vuonna 2006 kolmannes suomalaisista lääkäreistä ei tuntenut tupakointia koskevaa 

Käypä hoito-suositusta lainkaan ja vain noin kolme prosenttia oli lukenut suosituksen 

huolellisesti. Lääkärit avoterveydenhuollossa olivat lukeneet suosituksen useammin kuin 

sairaalalääkärit. 13 prosenttia lääkäreistä oli käyttänyt tupakointia koskevaa Käypä hoito 

-suositusta työssään. (Hokkinen ym. 2009.) Vuonna 2012 suurin osa työterveyshoitajista 

Yhdysvalloissa kertoi, että heillä ei ollut kunnollista koulutusta tupakasta vieroituksen   



16 

 

toteuttamiseen eikä myöskään ohjeita työterveyshuollossa sen toteuttamiseen (Ganz ym. 

2015). Myös Berry ym. (2005) toteavat, ettei tupakasta vieroituksen opetus ole sisältynyt 

Yhdysvalloissa usein edes lääketieteen tai hoitotyön opetusohjelmaan. La Torren ym. 

(2014) tulosten mukaan italialaisista lääkäriopiskelijoista vain 17 prosenttia sai erityistä 

tupakasta vieroituksen harjoitusta yleislääketieteen jaksollaan. Wu ym. (2016) totesivat, 

että tupakasta vieroituskäytännöt ovat vasta kehittymässä Kiinassa eikä tehokkaista tupa-

koinnin vieroitusinterventioista ole ollut terveydenhuollon työntekijöillä riittävästi tietoa.  

 

Lääkäreitä oli estänyt puuttumasta tupakointiin aikapula (Hokkinen ym. 2009, Keto ym. 

2015c) ja tästä raportoi 64 prosenttia lääkäreistä (Keto ym. 2015c). Lisäksi tunne neu-

vonnan tehottomuudesta ja vähäinen luottamus omiin kykyihin olivat syynä siihen, ettei 

tupakointiin oltu puututtu vastaanotolla (Hokkinen ym. 2009). Hoitoketjun puutteellisuus 

rajoitti 26 prosenttia ja välineiden puute 11 prosenttia lääkäreistä keskustelemasta tupa-

koinnista. Alle 10 prosenttia vastaajista koki myös omilla asenteilla, uskomuksilla ja tot-

tumuksilla olevan rajoittava vaikutus tupakoinnista puhumiseen. (Keto ym. 2015c.) 

 

6.1.2 Terveydenhuoltohenkilöstön tupakoinnin yleisyys 

 

Vaikka terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli tupakoinnin vähentämisessä, tu-

pakointi on yleistä etenkin hoitajien keskuudessa (Mujika ym. 2014). Yhdysvalloissa, 

vuoden 2008 – 2012 tilastojen mukaan, 16 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon työn-

tekijöistä on tupakoitsijoita. Lisäksi tupakointi näissä työntekijäryhmissä on yleisempää 

naisten keskuudessa. (Syamlal ym. 2015.) Nakata ym. (2010) toteavat, että Yhdysval-

loissa työskentelevistä hoitajista 7-12 prosenttia on tupakoitsijoita. Vuoden 2002 tutki-

mustulosten mukaan 46 prosenttia Ateenan sairaaloissa työskentelevistä hoitajista on tu-

pakoitsijoita. Koko Kreikassa sen sijaan tupakoitsijoita on hieman vähemmän eli noin 43 

prosenttia. (Beletsioti-Stika ym. 2006.)  
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La Torren ym. (2014) tutkimukseen osallistuneista italialaisista lääkäriopiskelijoista 21 

prosenttia oli tupakoitsijoita. Berliinissä (2010) 42 prosenttia terveydenhuollon opiskeli-

joista oli päivittäin tai satunnaisesti tupakoivia. Suurin osa opiskelijoista Saksassa tehdyn 

tutkimuksen mukaan halusi lopettaa tupakoinnin. (Vitzthum ym. 2013.)  

 

McKennan ym. (2003) tulosten mukaan hoitajien tupakoinnin syitä olivat nautinto, työ-

paikan stressi, levottomuuden ja masennuksen hallitseminen, painonhallinta, perheen tai 

ystävien vaikutus sekä avainsyynä riippuvuus. Nakata ym. (2010) totesivat, että Yhdys-

valloissa työskentelevien hoitajien tupakointi oli yhteydessä korkeaan työstressin lisäksi 

vuorotyöhön, heikkoon työilmapiiriin ja lähipiirin tupakointiin. McKennan ym. (2003) 

tulosten mukaan akuuttisairaalan, yksityisten hoitolaitosten, vapaaehtoissektorin ja kun-

nan hoitajista 25,8 prosenttia oli tupakoitsijoita.  

 

Lääkäreitä koskevat tupakointitilastot ovat edellisiä paremmat, ainakin Suomessa. Vielä 

vuonna 2006 mieslääkäreistä 3,5 prosenttia ja 1,2 prosenttia naislääkäreistä tupakoi päi-

vittäin (Ylisaukko-Oja ym. 2014), mutta vastaavasti vuonna 2012 vain 2,2 prosenttia lää-

käreistä ilmoitti tupakoivansa päivittäin (Keto ym. 2015a).  

 

6.2 Yksilöohjauksen riittävyys tupakasta vieroituksessa 

 

Kääriäisen (2007) mukaan ohjauksen riittävyyttä voidaan selvittää koskien sairautta ja 

sen hoitoa (Kääriäinen 2007). Työterveyshuollon kontekstissa painopisteen voidaan kat-

soa olevan ennaltaehkäisevässä terveydenhoitotyössä, vaikka myös työterveyshuollossa 

kohdataan asiakkaita, joilla on jo jokin sairaus tai sairauden oire. Sairas henkilö ei myös-

kään aina ole työkyvytön. Keskeistä työterveyshuollossa on tietojen antaminen, neuvonta 

ja ohjaus (Palmgren 2008). Työterveyshuollossa tulee nähdä haitallisten elintapojen yh-

teys myös työhön liittyviin terveysriskeihin nähden. Tässä tutkielmassa yksilöohjauksen 

riittävyys yläluokkana sisälsikin ohjauksen laadun ja alaluokat vieroitukseen liittyvien 

suositusten noudattamisen ja tupakoinnin yhteyden riski- ja vaaratekijöihin. Tuloksissa 

käsiteltiin tupakoinnin yhteyttä työhön ja vaaratekijöihin, jolloin ohjauksen riittävyydessä 

esiin nousi tupakoinnin yleisyys tietynlaisissa työtehtävissä. Ohjauksen riittävyyttä voi- 
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daan näin arvioida sillä noudatetaanko vieroituksen suosituksia ja tunnistetaanko riski-

ryhmään kuuluvat, mikä puolestaan mahdollistaa myös laadukkaan ohjauksen ja lainsää-

dännön toteutumisen. Lainsäädäntö kaksisuuntaisesti yhdistää alaluokat. Työaltisteiden 

haitalliset vaikutukset ja terveyttä uhkaavat tekijät tiedetään, jolloin riskiryhmät tunniste-

taan. Lisäksi suosituksia noudattamalla myös tilannekohtaisuus ja konteksti määräävät 

ohjauksen kulkua, lainsäädännön vaikuttaen taustalla. Katso Liite 3 ja Liite 5. 

 

6.2.1 Kuusi K:ta ja 5 A:ta käytännössä - entä lopettamishalukkuus? 

 

Krugerin ym. (2016) mukaan 88 prosentilta tupakoitsijoista oli kysytty tupakoinnista ja 

43 prosentilta oli kysytty heidän haluaan lopettaa tupakointi. Keton ym. (2015a) tulosten 

mukaan suomalaisista lääkäreistä 65 prosenttia kysyi tupakoinnista ja 58 prosenttia kirjasi 

tupakointi-statuksen potilaskertomukseen. Parkin ym. (2015) tutkimuksessa, johon osal-

listui sekä tupakoitsijoita että tupakoinnin lopettajia, tupakoinnista oli tutkimukseen kuu-

luvan keuhkokuvauksen jälkeen kysytty 77 prosentilta osallistujalta. Eri tutkimusten mu-

kaan terveydenhuollon ammattilaisen tavanneista, tupakoinnin lopettamiskehoituksen oli 

saanut 66,4-75,6 prosenttia tupakoitsijoista (Kruger ym. 2016, Denny ym. 2003, Park ym. 

2015). Keton ym. (2015a) tulosten mukaan 55 prosenttia lääkäreistä suositteli tupakoin-

nin lopettamista, kun Hokkinen ym. (2009) totesivat lääkäreiden vain harvoin neuvovan 

lopettamaan tupakoinnin, jos potilaalla ei ollut tupakointiin liittyvää sairautta. 

 

Eri tutkimusten mukaan apua tupakoinnin lopettamisyritykseen oli saanut noin 39-56 pro-

senttia tupakoitsijoista (Kruger ym. 2016, Park ym. 2015). Piper ym. (2003) totesivat, että 

vaikka verenpaine, lämpö, pulssi ja hengitysteihin liittyvät mittaustulokset olivat lääkä-

rien käytettävissä, lisäsi tämä vain tupakoitsijoiden tunnistamista, muttei neuvontaa lo-

pettaa tupakointi, lopettamisyrityksen avustamista tai seurannan järjestämistä. Keto ym. 

(2015a) toteavat, että suomalaiset lääkärit antoivat harvemmin konkreettista vieroitus-

apua, kuten määräsivät tupakasta vieroituslääkkeen tai suosittelivat nikotiinikorvaushoi-

toa. Suomalaisista psykiatreista puolestaan 54 prosenttia ilmoitti, että antaa usein tupa-

koinnin lopettamiskehotuksen, mutta vain 34 prosenttia suositteli usein nikotiinikorvaus-

hoitoa. Lisäksi vain 12 prosenttia ilmoitti määräävänsä usein tupakasta vieroitukseen re- 
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septilääkkeen. (Keto ym. 2015b.) Eri tutkimusten mukaan terveydenhuollon ammattilai-

sen tavanneista järjestettyä seurantaa saivat vain 6,3-10,4 prosenttia tupakoitsijoista (Kru-

ger ym. 2016, Park ym. 2015). 

 

Päivittäin tupakoivista suomalaisista 80 prosenttia on huolissaan tupakoinnin vaikutuk-

sesta terveyteensä (Heldan & Helakorpi 2015). Yhdysvalloissa 69 prosenttia (Rice ym. 

2013) ja vastaavasti Suomessa 58 prosenttia aikuisista tupakoitsijoista haluaa lopettaa tu-

pakoinnin (Heldan & Helakorpi 2015). Keton ym. (2015b) tulosten mukaan myös mie-

lenterveyshäiriöistä kärsivät henkilöt ovat yhtä halukkaita, kuin muukin väestö, lopetta-

maan tupakoinnin.  

 

Avun saanti tupakoinnin lopettamisyritykseen lisää todennäköisyyttä lopettaa tupakointi 

(Zhu ym. 2000, Rice ym. 2013, Park ym. 2015). Tupakoitsijat, jotka käyttävät neuvontaa, 

opasmateriaalia tai nikotiinikorvaushoitoa eli saivat apua tupakoinnin lopettamisyrityk-

seensä, pystyvät lopettamaan todennäköisemmin kuin he, jotka eivät saa ollenkaan apua 

tupakoinnin lopettamiseen (Zhu ym. 2000). Myös seurannan järjestäminen lisää tupa-

koinnin lopettamista (Park ym. 2015, Stead ym. 2013a). 

 

6.2.2 Huomion arvoinen asia - etenkin fyysistä työtä tekevät  

 

Suomessa työikäisistä naisista 14 prosenttia ja miehistä 17 prosenttia tupakoi päivittäin 

(Heldan & Helakorpi 2015). Eri työntekijäryhmien ero tupakointitilastoissa vain kasvaa. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa fyysistä työtä tekevät tupakoivat muita työntekijöitä tavalli-

semmin. (Omowunmi ym. 2003.) Fyysisen työntekijät ovat todennäköisemmin tupakoit-

sijoita, kuin muut työntekijät. Myös nuuskaaminen on yleisempää fyysisen työntekijöillä. 

USA:ssa nuuskaaminen on yleistä rakennustyöläisillä, maataloustyöntekijöillä ja kaivan-

naisalalla, kuten kaivostyöläisillä. (Graber ym. 2016.) Vuorotyöläisten keskuudessa tu-

pakointi on myös yleistä. Työskentely merellä, rakennuksilla ja siivouksen parissa on yh-

teydessä korkeampiin tupakointilukuihin (Schulte ym. 2012). 
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Fyysistä työtä tekevillä on muita korkeampi riski altistua työpaikan haitallisille altisteille. 

Kaikkein suurin riski työperäiseen keuhkosyöpään on fyysistä työtätekevistä ryhmistä as-

bestityöntekijöillä. (Omowunmi ym. 2003.) Tupakoinnista vieroitus on erittäin tärkeää 

myös kvartsi-pölylle altistuville työntekijöille (Hochgatterer ym. 2013). Rakennustyöläi-

sillä on lisääntynyt riski saada hengitystie-, sydän- ja verisuoni-, ja mielenterveyssairauk-

sia, syöpä sekä selkävaivoja, jotka myös ovat suurimpia työkyvyttömyyden aiheuttajia 

tätä työntekijäryhmää ajatellen (Claessen ym. 2010). Pölyisissä töissä työskentelevien tu-

pakointitavoista on vain vähän tietoa saatavilla, vaikka heillä on suurentuneet riskit yh-

dessä pölyaltistumisen ja tupakoinnin vuoksi (Graber 2016). 

 

Myös melun ollessa tavallinen altiste työpaikoilla ja nopeuttaessa kuulon alenemista tu-

pakoitsijoilla, tulisi etenkin meluisissa työpaikoissa saada tupakasta vieroitusta (Pou-

ryaghoub ym. 2007). Tupakointi lisää myös loukkaantumisen vaaraa (Graber ym. 2016, 

Wen ym. 2005). Tupakointi on Taiwanissa yhteydessä vähintään yhdessä viidestä mies-

ten loukkaantumiskuolemista ja loukkaantuminen onkin toiseksi yleisin syy miesten kuo-

lemaan Taiwanissa. Ajoneuvoihin liittymättömissä onnettomuuksissa putoamiset, tulipa-

lot ja työhön liittyvät loukkaantumiset ovat merkittävästi yleisempiä tupakoitsijoilla, kuin 

tupakoimattomilla. (Wen ym. 2005.) 

 

6.3 Yksilöohjaus - toteutus ja vaikutukset tupakasta vieroituksessa 

 

Kääriäisen (2007) mukaan ohjauksen vaikutuksia voidaan selvittää potilaslähtöisellä oh-

jaustoiminnalla, ohjauksen kokonaislaadulla ja riittävyydellä. Ohjauksen toteutuksessa 

on puolestaan keskeistä potilaslähtöinen ohjaustoiminta ja vuorovaikutus. Tämän tutkiel-

man aineistossa vieroitusohjauksen vaikutuksia ei oltu tarkasteltu varsinaisesti ohjauksen 

potilas- tai asiakaslähtöisyyden, laadun tai riittävyyden osalta. Eri keinot ja menetelmät 

sisälsivät kuitenkin ohjaukselta vaadittavat oleelliset elementit. Aineistossa vieroituksen 

vaikutuksia oli tarkasteltu vain eri toteuttajien tai keinojen kautta lopputuloksen eli savut-

tomuuden kannalta. Tässä tutkielmassa toteutus ja vaikutukset luokat yhdistyivät yhdeksi 

luokaksi, koska tuloksissa nämä kaksi asiaa oli esitetty yleensä yhdessä. Tässä tutkiel-

massa keinoista ja menetelmistä muodostui toteutusta ja vaikutuksia kuvaava yläluokka. 

Yhdeksi alaluokaksi tuli vieroituksen toteuttajat ja toteutuspaikka ja toiseksi alaluokaksi   
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savuttomuustulokset. Tuloksissa tuli esille vieroituskeskustelun tarpeellisuuden ja tavoit-

teellisuuden merkitys ja nämä seikat on tuloksissa myös raportoitu. Alaluokat yhdistyvät 

toisiinsa kaksisuuntaisesti kuvaten vieroituksen tarvetta. Toteutuksella vastataan vieroi-

tuksen tarpeeseen, jonka tavoitteena on savuttomuus. Toteutettaessa vieroitustyötä myös 

toteuttajien savuttomuustulokset voivat muuttua. Katso Liite 3 ja Liite 6. 

 

6.3.1 Muutosvaihemalli ja motivoiva haastattelu 

 

Nykykäsityksen mukaan vieroitusta tulee tarjota kaikille tupakoitsijoille, olipa heidän 

muutosvaiheensa mikä tahansa (Cahill ym. 2010, West 2005). Muutosvaihemallin mu-

kaan päätöksenteko- tai lopettamisvaiheessa oleville tulisi tarjota erilaista tukea kuin har-

kintaa edeltävässä- tai harkintavaiheessa oleville. Muutosvaihemallin mukaan lopetuksen 

neuvonta ja tuki on kohdennettu vain päätöksenteko- sekä lopettamisvaiheeseen, kun sitä 

tulisi tarjota missä tahansa muutosvaiheessa olevalle tupakoitsijalle ja heillekin, jotka ei-

vät ole muutosvaiheessa ollenkaan. (Cahill ym. 2010.) Pisinger ym. (2004) toteavat myös, 

että on mahdollista edistää vahvasti nikotiiniriippuvaisten savuttomuutta, vaikka he oli-

sivat vasta vain varhaisella muutosvaiheen tasolla motivaation suhteen. West (2005) to-

teaa, että kaikkia tupakoitsijoita tulee kannustaa muutokseen ja tarjota apua, paitsi jos he 

selvästi kieltäytyvät siitä. 

 

Lääkärin toteuttamana motivoiva haastattelu lisää tupakoinnin lopettamisyrityksiä verrat-

tuna lääkärin toteuttamaan lyhyeen, kahden (Stead ym. 2013a) tai noin kolmen minuutin 

neuvontaan tupakasta vieroituksessa (Soria ym. 2006). Motivoiva haastattelu on tehok-

kaampi tupakasta vieroituksessa, kuin lyhyt neuvonta (Lindson-Hawley ym. 2015, Soria 

ym. 2006). Alle 20 minuuttia kestävä motivoiva haastattelu, on tehokkaampaa, kuin pi-

dempikestoisempi. Motivoiva haastattelu kasvotusten tai puhelinvälitteisesti tapahtuvana 

ohjauksena ovat tehokkaampia keinoja, kuin lyhyt neuvonta lopettaa tupakointi (Lindson-

Hawley ym. 2015). Motivoiva haastattelu syöpäpotilaalle ei ole tehokkaampaa tupakoin-

nista vieroittamisessa tai sen vähentämisessä, kuin lyhyt neuvonta lopettaa sisältäen opas-

materiaalin ja informaation puhelinvieroituspalveluista (Wakefield ym. 2004). 
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6.3.2 Puhelin ja tietokone vieroituksessa  

 

Matkapuhelin välitteinen, pääasiassa tekstiviesteihin perustuva tupakasta vieroitus on 

hyödyllistä tupakoinnin lopettamisessa kuuden kuukauden kohdalla tupakasta vieroituk-

sen aloittamisesta (Whittaker ym. 2016). Terveydenhuollon ammattilaisen tarjoama pu-

helinohjaus tupakasta vieroituksessa lisää savuttomuutta 12 kuukauden seurannassa (Bor-

land ym. 2001, Miguez ym. 2002, McAlister ym. 2004, Skov-Ettrup ym. 2015). Myös 

kasvokkain tapahtuvan ohjauksen lisäksi toteutettu lyhyt puhelinohjaus, käsittäen neljä 

puhelinohjauskertaa voi tuplata tupakoinnin lopettamisluvut (Wu ym. 2016). Rice ym. 

(2013) toteavat, että hoitajan puhelinohjaus voi lisätä tupakasta vieroitusta. Asbestityön-

tekijöille suunnattu puhelinohjaus oli tehokas kuuden kuukauden kohdalla intervention 

aloittamisesta (Omowunmi ym. 2003). Vähintään kolme puhelinohjauskertaa saaneilla, 

tupakoinnin lopettamisen mahdollisuus lisääntyy verrattuna standardiin opasmateriaaliin, 

lyhyeen neuvontaan tai lääkkeelliseen hoitoon pelkästään (Stead ym. 2013b). Tupakoivan 

mahdollisuus soittaa itse terveydenhuollon ammattilaiselle saadakseen puhelinohjausta 

tupakasta vieroitukseen, ei paranna tupakasta vieroituksen tuloksia opasmateriaaliin ver-

rattuna (Sood ym. 2009, Skov-Ettrup ym. 2015). Kasvotusten tapahtuva motivoiva haas-

tattelu ei lisää lopetusyrityksiä verrattuna puhelimitse tapahtuvaan (Lindson-Hawley ym. 

2015). 

 

Kuuden kuukauden kuluttua tupakoimattomien määrä ohjauksen aloituksesta on suu-

rempi tietokoneen välityksellä yksilöllistä ohjausta saaneilla verrattuna räätälöimättö-

mään standardiin ohjaukseen (Borland ym. 2004, Poel ym. 2009). Yksilöllisesti räätälöity 

tietokonevälitteinen tupakasta vieroituksen materiaali yhdessä nikotiinivieroitushoidon 

kanssa on huomattavasti tehokkaampaa verrattuna standardoituun tietokonevälitteiseen 

materiaaliin yhdessä nikotiinikorvaushoidon kanssa kuuden viikon ja kolmen kuukauden 

kohdalla (Strecher ym. 2005). 

 

6.3.3 Hoitajan, lääkärin, työterveyshuollon ja työpaikan vieroitusohjaus 

 

Ricen ym. (2013) tulosten mukaan hoitajan neuvonta ja tai ohjaus tupakasta vieroituk-

sessa on tehokasta, mutta teho heikkenee, jos interventio on lyhyt tai hoitajan päärooliin 

ei kuulu tupakasta vieroitus. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hoitajien neuvonta voi   
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moitivoida lopettamaan tupakoinnin (Ott ym. 2005) ja lisätä todennäköisyyttä lopettaa 

tupakointi verrattuna siihen, ettei tupakoitsija saa mitään apua (Rice ym. 2013). 

 

Lääkärin neuvonta tupakoinnin lopettamisessa on tehokasta (Rice ym. 2013, Stead ym. 

2013a) ja lyhyetkin lopettamiseen tähtäävät keskustelut auttavat (Stead ym. 2013a, Bjur-

lin ym. 2013) sekä lisäävät todennäköisyyttä, että on tupakoimaton vielä vuosi neuvonnan 

jälkeenkin. Myös järjestetty seuranta neuvonnan jälkeen voi lisätä tupakoinnin lopetta-

neiden määrää. (Stead ym. 2013a.) Myös urologin lyhyt yksinkertainen neuvonta tupa-

koinnin lopettamisessa on tehokasta (Bjurlin ym. 2013). 

 

Tupakoitsijoille suunnattu interventio työpaikalla on tehokasta (Kadowaki ym. 2000, 

Rodriguez-Aralejo ym. 2003), vaikka halua (Kadowaki ym. 2000) tai valmiutta (Tanaka 

ym. 2006) tupakoinnin lopettamiseen ei olisikaan. Työpaikalla yksinkertainen ja helposti 

yleistettävissä oleva interventio on tehokasta tupakasta vieroituksessa (Rodriguez-Ara-

lejo ym. 2003). Työpaikka on hyödyllinen paikka auttaa tupakoinnin lopettamisessa (Ca-

hill & Lancaster 2014). Työpaikan kautta voi tavoittaa suuren joukon tupakoitsijoita 

(Fishwick ym. 2013, Cahill & Lancaster 2014). Korkean riskin työntekijät, kuten raken-

nustyöläiset, jotka vaihtavat työpaikkaa ja joilla on rajattu mahdollisuus osallistua työ-

paikan terveyden edistämispyrkimyksiin, tarvitsevat vieroitusohjauksessa erityisiä lähes-

tymistapoja (Sorensen ym. 2007). 
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7. POHDINTA  

 

Tupakasta vieroituksen yksilöohjauksellisia keinoja ei ole juuri työterveyshuollon kon-

tekstissa tutkittu, mutta eri keinoista on olemassa silti hyödynnettävää tutkimustietoa, jo-

ten aihetta voi tarkastella työterveyshuollonkin näkökulmasta. Pohdinta esittelee keskei-

set tulokset ja johtopäätökset, tulosten luotettavuuden arvioinnin sekä lisätutkimusaiheet. 

 

7.1 Keskeisten tulosten tarkastelua 

 

Kansainvälisestikin katsottuna tupakasta vieroituksen toteuttamisessa oli puutteita (Kru-

ger ym. 2016, Keto ym. 2015a, Keto ym. 2015b, Park ym. 2015, Wu ym. 2016, Denny 

ym. 2003, Hokkinen ym 2009). Vieroituskoulutus ei aina myöskään kuulunut terveyden-

huollon opetussuunnitelmiin (Berry ym. 2005) eikä siihen saanut riittävää harjoitusta 

opintojen aikana (Ganz ym. 2015, La Torre ym. 2014). Terveydenhuollon työntekijät tar-

vitsevat tupakasta vieroituksen koulutusta ja apua pystyäkseen myös itse lopettamaan tu-

pakoinnin. Tupakasta vieroituksessa tulee vähintäänkin käyttää WHO:n suosittelemaa 5 

A:n menetelmää: ask, advise, assess, assist ja arrange (Berry ym. 2005). Vieroitustyö si-

sältää usein nykyään vain tupakoinnista kysymisen (Kruger ym. 2016, Keto ym. 2015a, 

Park ym. 2015) sekä kehotuksen lopettaa tupakointi (Kruger ym. 2016, Denny ym. 2003, 

Park ym. 2015, Keto ym. 2015a, Keto ym. 2015b, Hokkinen ym. 2009). Tupakasta vie-

roituksessa tulisi myös huomioida työntekijät, joiden keskuudessa tupakointi on yleisem-

pää ja jotka jo työnsä takia kuormittuvat terveyttä vaarantaville altisteille. Suomalaisen 

työterveyshuollon näkökulmasta riskiryhmiin kuuluvat ovat jo laisäädännönkin puolesta 

seurannassa säännöllisissä terveystarkastuksissa. Heidän tavoittaminen tupakasta vieroi-

tustyön kannalta ei siis ole hankalaa. 

 

Tulosten mukaan osassa maailmaa, kuten Kiinassa, vieroituskäytännöt ovat vasta kehit-

tymässä (Wu ym. 2016). Suomessa sen sijaan tupakasta vieroitukseen on olemassa kan-

sallinen Käypä hoito -suositus. Vaikka tutkittua tietoa on huomattavasti enemmän niko-

tiinikorvaushoidon ja vieroituslääkkeiden osalta, myös tupakasta vieroituksen yksilöoh- 
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jauksellisista keinoista on olemassa tutkimustietoa. Puhelinohjaus tupakasta vieroituk-

sessa voi esimerkiksi lisätä savuttomuutta (Borland ym. 2001, Miguez 2002, McAlister 

ym. 2004, Skov-Ettrup ym. 2015, Wu ym. 2016) ja lääkärin (Stead ym. 2013a, Rice ym. 

2013) sekä hoitajan (Rice ym. 2013) tupakasta vieroitustyö on todettu tehokkaaksi. Työ-

terveyshuollon kontekstissa, olemassa oleva tieto on hyödynnettävissä, vaikkei se suo-

raan liittyisikään työterveyshuoltoon. Tupakasta vieroituksen tulisi olla työterveyshuol-

lon arkipäivää. Tulokset osoittavat, että suuri osa tupakoitsijoista haluaa lopettaa tupa-

koinnin (Keto ym. 2015b, Rice ym. 2013, Heldan & Helakorpi 2015, Ott ym. 2005, Ganz 

ym. 2015, Vitzthum 2013,) ja avun saaminen lopettamiseen lisää myös todennäköisyyttä 

siinä onnistumiseen (Zhu ym. 2000, Rice ym. 2013, Park ym. 2015).  

 

Yleisimpinä syinä pidempiin sairauspoissaoloihin tiedetään olevan tuki- ja liikuntaelin-

vaivat ja mielenterveysongelmat (TTL 2016c). Tupakoinnin tiedetään aiheuttavan sai-

rauksia, mutta myös vaikeuttavan niiden hoitoa ja ennustetta (Käypä hoito 2016a). Työ-

terveyshuollossa on noin 6 miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa (Leino ym. 2014) ja sen 

tehtäviin kuuluu jatkuva työkyvyn arviointi, joten työterveyshuolto tunnistaa sekä tavoit-

taa suuren joukon riskiryhmään kuuluvista. Tiedettäessä tupakoinnin haittavaikutukset, 

vieroituskeskustelun tulisi olla tavallista niin terveys- kuin työpaikkakäynneillä sekä ter-

veystarkastuksessa ja sairausvastaanotollakin. Työterveyshuollossa on päivittäin useita 

tilaisuuksia ottaa tupakointi puheeksi. Keskustelun voi käydä kuulontutkimuksen yhtey-

dessä, keuhkojentoimintakokeessa sekä vastaanotolla flunssapotilaan ja tuki- ja liikunta-

elinvaivaisen kanssa. Tupakointi tulee ottaa puheeksi työntekijöiden kanssa, jotka kuor-

mittuvat työssään terveydelle haitallisille altisteille tai joilla on jo jokin sairaus tai sairau-

den oire, kuten korkea verenpaine. Tupakoitsijoille tulee antaa kehotus lopettaa tupakointi 

sekä riittävästi tietoa lisääntyneistä terveysriskeistä, riskeiltä suojautumiseen ja apua tu-

pakoinnin lopettamiseen. Terveyden ja työkykyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä 

sairauksien ennaltaehkäisyssä työterveyshuollon tehtävänä on tietojen antaminen, neu-

vonta ja ohjaus. 

 

Tupakasta vieroituksen suosituksissa: motivoiva haastattelu, Kuuden K:n, 5 A:n ja 5 R:n 

menetelmät sisältävät ohjauksen oleelliset elementit. Ohjauksen tulee olla aktiivista ja 

tavoitteellista (Kyngäs ym 2007). Tupakointi otetaan aktiivisesti puheeksi, tupakointi ke-

hotetaan lopettamaan, lopettamiseen tarjotaan apua ja vierotuksen etenemistä seurataan   
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(Käypä hoito 2016a). Ohjauksen tulee olla ongelman ratkaisua, jossa asiakasta autetaan 

päättämään muutoskeinoista tarkkailemalla itseään, elämäänsä, mahdollisuuksiaan ja ra-

joituksiaan (Kyngäs ym. 2007). Palvelujen asiakaskeskeisyyttä tulee vahvistaa (Tervey-

denhuoltolaki 1326/2010). Eri menetelmissä aktivoidaan asiakas itse pohtimaan mitä vaa-

roja ja haittoja tupakointiin liittyy sekä mitä hyötyä tai haittaa lopettamisesta olisi. Laa-

dukas ohjaus on potilaslähtöistä ja vuorovaikutuksellista (Kääriäinen 2007) ja terveyden 

edistäminen on yksilön kannalta prosessi, johon kuuluu mahdollisuus tehdä terveyttä yl-

läpitäviä ja parantavia valintoja (Pietilä 2012). Kaikissa yksilöohjauksellisissa keinoissa 

vuorovaikutus ja potilaslähtöisyys korostuu. Terveyskasvatus ei ole enää yksipuolista ter-

veystiedon jakamista, vaan vuorovaikutuksellisuus on osa sen keskeistä sisältöä. 

 

Tuloksissa ohjauksen riittävyys ja resurssit liittyivät lopputuloksen kannalta läheisesti toi-

siinsa. Näyttöön perustuvat suositukset ovat todettu tehokkaiksi ja näyttäisivät lisäävän 

ohjauksen onnistumista. Ohjauksessa tulisi ottaa huomioon, että joidenkin työntekijäryh-

mien keskuudessa tupakointi on tavallisempaa ja he tarvitsevat erityishuomiota savutto-

muuden edistämisessä. Ohjauksen tuleekin olla kohdennettua ja tavoitteellista. Ohjaus on 

työterveyshuollossa yhdestä näkökulmasta riittävää, kun suosituksia noudatetaan ja tupa-

koinnin yhteys riski- ja vaaratekijöihin tunnistetaan. Näin tapahtuessa myös lainsäädän-

nön noudattaminen toteutuu sekä laadukas ohjaus on mahdollista. Jos selittävänä tekijänä 

ohjauksen riittämättömyyteen on koulutuksen ja osaamisen puute tai henkilökunnan asen-

teet, on tähän asiaan panostettava.  

 

Työterveyshuoltolain 3. luvun 12§:n mukaan hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluu 

laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta (Työterveyshuoltolaki 1383/2001) ja Val-

tioneuvoston asetuksen luvun 1. 15§ mukaan työterveyshuollon tulee arvioida muun mu-

assa omia toimintatapojaan (Valtioneuvoston asetus 1484/2001). Vain toimimalla itse esi-

merkillisesti ohjaustyössään, voi ammattihenkilö itsekin saada apua tupakasta vieroittu-

miseen. Suositukset perustuvat tutkittuun tietoon ja niiden tehokkuus on jo todettu. Asi-

akkaalla on oikeus ohjaukseen ja ammattihenkilöllä velvollisuus toteuttaa sitä (Kyngäs 

ym. 2007). Kääriäinen (2007) toteaa, että laadukas ohjaus perustuu hoitohenkilöstön am-

matilliseen vastuuseen, on sidoksissa potilaan ja hoitohenkilökunnan kontekstiin, vuoro-

vaikutuksessa rakentuvaa, aktiivista ja tavoitteellista, asianmukaisin resurssein toteutet-

tua, riittävää sekä vaikuttavaa. (Kääriäinen 2007.)  
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7.1.1 Tulosten luotettavuus 

 

Tiedonhaku oli tässä tutkielmassa aikaa vievä vaihe. Tietokantahaku sijoittui touko- ja 

elokuulle 2016 ja hakujen toteuttamisesta oli vain vähän aiempaa kokemusta. Vähäinen 

tiedonhaun kokemus on syytä ottaa huomioon pohdittaessa tiedonhaun kattavuutta. Ha-

kujen toimivuutta tarkasteltiin myös yliopiston informaatikon kanssa. Kokeellisia tiedon-

hakuja suoritettiin useita. Tulosjoukko oli suuri ajatellen tutkielman laajuutta. Tupakasta 

vieroituksen yksilöohjauksellisista keinoista on vain vähän tutkimustietoa koskien työter-

veyshuoltoa ja tämä teki myös tiedonhausta haastavaa sekä vaikutti hakutermien asette-

luun.  

 

Vaikka hakutuloksissa oli vain vähän tietoa valittua kontekstia ajatellen, tuli niissä esille 

eri yksilöohjaukselliset keinot, niiden vaikutus savuttomuuslukuihin sekä itse ohjaustyön 

tärkeys. Tuloksien esittämisessä käytettiin samoja ilmaisutapoja kuin tutkimuksissakin; 

kuten interventio oli tehokas tai hyödyllinen. Työterveyshuollon näkökulma pyrittiin tuo-

maan esiin teoriaosuudessa, löytämään analyysin edetessä vastauksia siihen ja pohdin-

nassa esittämään tulosten johtopäätökset. Tutkielma pyrkii vastaamaan asetettuihin tutki-

muskysymyksiin. Lisää tutkimustietoa tarvitaan kuitenkin, jotta näyttö olisi johtopäätös-

tenkin osalta vahvempi. Tutkielma kokoaa kuitenkin tiedon yksilöohjauksellista kei-

noista, jotka ovat hyödynnettävissä suomalaisessa työterveyshuollossa. Työterveyshuol-

lon ja työpaikkojen näkökulmasta tupakasta vieroitus vaatii silti vielä lisätutkimusta.  

 

Tulosten rajaaminen ajalle 2000-2016, voi jättää tutkielman ulkopuolelle aiemmin tärke-

äksi todettua tietoa, jota sittemmin julkaistuissa tutkimuksissa on jäänyt esittämättä tai 

joihin on jätetty viittaamatta. Lisäksi lääkkeellisten interventioiden jäädessä tutkielman 

ulkopuolelle, on samalla niissä käytettyjä yksilöohjausmenetelmiä voinut jäädä pois tu-

loksista. Vaikka valituissakin tutkimuksissa eri ohjausmenetelmät olivat kuvattu vaihte-

levasti esimerkiksi niiden keston ja sisältöjen osalta. Tutkimusasetelmien osalta luotetta-

vuutta tulee pohtia, koska itse asiakasnäkökulma tuli esille yleensä vain lopputuloksen eli 

savuttomuuden osalta. Vieroitusosaamista ja suositusten noudattamista oli kysytty ter-

veydenhuollon ammattilaisilta jättäen ulkopuolelle asiakkaan kokemukset ohjaustilan-

teesta.  
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Tulosten luotettavuuden arvioinnissa käytiin läpi myös julkaisufoorumitasoja ja impakti-

lukuja. Eri luvut eivät kuitenkaan toimineet tutkielmassa varsinaisesti poissulkukritee-

reinä. Toisaalta esimerkiksi impaktiluvusta on todettu sen laskutavan suosivan erityisesti 

pitkiä artikkeleita ja katsauksia, jotka keräävät myös runsaasti viitteitä. Tämän perusteella 

lopullinen impaktiluku, ei kerro myöskään paljon artikkeleiden tasosta. (Saxen 2004.) 

Tuloksissa hyväksyttävään tasoon ei tutkielman tekijän arvioimana kuitenkaan kuuluneet 

eettisesti arveluttavat tutkimusasetelmat, kuten nuuskaamisen käyttö vieroitusmenetel-

mänä. Ajankohtaista eettistä keskustelua tutkielman teon aikana on julkisesti käyty myös 

sähkösavukkeiden käytöstä vieroituskeinona.  

 

Poisjätetyistä tuloksista ei tehty raporttiin omaa taulukkoa, mikä olisi lisännyt mahdolli-

suutta arvioida tutkielman luotettavuutta tästä näkökulmasta. Tutkielman eteneminen ha-

kutermeineen eri tietokannoista on tutkielmassa pyritty kuitenkin kuvaamaan, joten tut-

kielman luotettavuutta voi tältä osin tarkastella kriittisesti ja tietokantahaun toistetta-

vuutta voi halutessaan testata. Myös Hirsjärvi ym. (2014) toteavat, että luotettavuutta 

vahvistaa tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkielmassa onkin pyritty esittä-

mään sen eteneminen kuvaten tutkielman eri vaiheet. 

 

Koska tutkielman alussa oli jo tiedossa tietynlainen kehikko siitä, millä tavalla tuloksia 

voisi luokitella, voi tätä pitää joko tutkielman heikkoutena tai vahvuutena. Nieminen 

(1998) toteaa, että aineistoa ei tule pakottaa ennalta määrättyyn kehikkoon, vaan tutkijan 

tulee itse löytää luokitus aineistosta.  Käypä hoito -suositukset ja Professori Maria Kää-

riäisen ohjauksen laadun hypoteettinen malli toimivat tärkeänä kehikkona tarkasteltaessa 

aluetta, jota ei juurikaan aiemmin ole tutkittu. Oletuksena myös oli, että näin toimittaessa 

mahdolliset jatkotutkimusaiheetkin voivat tarkentua. Lisäksi aineistosta muodostuivat 

luokat sen sisältämien tulosten perusteella, vaikka käytössä olikin tietynlaiset raamit. Rat-

kaisut myös perusteltiin. Tutkielman analyysissä ja koko raportissa näkyy luultavasti tut-

kielman tekijän henkilökohtainen kiinnostus tupakasta vieroitustyöhön ja kymmenen 

vuoden kokemus siitä työterveyshuollon näkökulmasta. Nämä taustatekijät eivät ole voi-

neet olla vaikuttamatta myös lopputulokseen. 
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7.1.2 Jatkotutkimusaiheet 

 

Mitä tupakasta vieroituksen yksilöohjauksellisista keinoista on tiedossa? Suosituksien to-

teuttamisen näkökulmasta eri menetelmistä, esimerkiksi 5 A:sta ja motivoivasta haastat-

telusta oli tehty tutkimuksia. Lisäksi kävi ilmi, että nykypäivänä ohjauksessa suositaan 

ennemmin kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Tietoa löytyi myös puhelin- ja tietokonevä-

litteisistä vieroituskeinoista. Sen sijaan älypuhelimen käyttö tai sosiaalista mediaa hyö-

dyntävät vieroituskeinot, vaatisivat lisää tutkimusta ja puuttuvat vielä ainakin Käypä 

hoito -suosituksista. Lisäksi eri keinoja oli tutkittu toteuttajien näkökulmasta lähinnä lää-

käreiden osalta, eikä moniammatillisuutta tuloksissa tullut esille. Jälkimmäinen vaatisi 

selvästi lisää tutkimusta. Tuloksissa oli vähän tietoa hoitajien vieroitustyöstä, eikä Ricen 

ym. (2013) tulosten mukaan heidän neuvonnan tehokkuutta juuri olekaan tutkittu. Myös 

nuuskaamiseen liittyvää vieroitusta, tuloksissa esiintyi vain vähän, vaikka nuuska sisältyi 

myös hakusanoihin. Nuuskaaminen on Suomessa lisääntynyt ja se olisikin siksi myös tär-

keä tutkimusalue. Erilaisia ohjauskeinojen ja menetelmien vaikutuksia oli tarkasteltu sa-

vuttomuuslukujen valossa, mutta itse ohjauksen sisältöjä oli tutkimuksissa harvemmin 

tarkemmin kuvattu. Ohjauskäytäntöjä voisi tutkia lisää laatuun liittyvien elementtien 

osalta ja tuoda tutkimusraporteissa myös ohjauksen sisällöt tarkemmin esille. Ohjauksesta 

tulisi kysyä myös itse asiakkailta. 

 

Miten tupakasta vieroituksen yksilöohjauksellisia keinoja voi tarkastella työterveyshuol-

lossa? Yksilöohjauksellisista keinoista ei juuri ole tutkittu työterveyshuollon näkökul-

masta, ei Suomessa eikä ulkomailla. Smedslund ym. (2004) löysivät vain 19 ja Cahill ja 

Lancaster (2014) vain 31 tutkimusta koskien työpaikkojen tupakasta vieroitusta. TANO 

vaatisi lisää tutkimusta ja tupakoivat fyysisen työntekijät, joilla on jo lisääntynyt sairas-

tumisen vaara, olisi hyödyllinen lisätutkimuksen paikka. Miten ohjaus toteutuu, miten 

sitä toteutetaan ja onko se riittävää? Millaista ohjausmateriaalia vastaanotoilla käytetään? 

Onko esimerkiksi Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti ja nuuskatesti käytössä vastaan-

otoilla? Huomionarvoista on myös se seikka, ettei työterveyshoitajaa mainita lainkaan 

tupakasta vieroituksen Käypä hoito -suosituksessa. Mielenkiintoista olisi lisäksi selvittää 

onko työterveyshuolloissa perustettu niin sanottuja tutkimusklubeja, jotka ovat ainakin 

yliopistollisten sairaaloiden arjessa jo olemassa. Vain suunniteltu ja säännöllinen tutki-

mustiedon äärelle kokoontuminen vie asioita eteenpäin.   
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Liite 1 

Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti  

 

1. Kuinka pian heräämisen jälkeen tupakoit ensimmäisen kerran? 5. Poltatko aamun ensimmäisinä tunteina enemmän kuin loppupäivän aikana? 

a) Viiden minuutin kuluessa  3 p  a) Kyllä   1 p 
b) 6-30 minuutin kuluessa  2 p  b) En   0 p 

c) 31-60 minuutin kuluessa  1 p 

d) 60 minuutin jälkeen  0 p 

2. Onko sinusta vaikeaa olla tupakoimatta tiloissa, joissa se on kiellettyä? 6. Tupakoitko, jos olet niin sairas, että joudut olemaan vuoteessa suurimman osan päivää? 

a) Kyllä   1 p  a) Kyllä   1 p 

b) Ei    0 p  b) En   0 p 

3. Mistä tupakointikerrasta sinun olisi vaikeinta luopua?     

a) Aamun ensimmäisestä  1 p 

b) Jostain muusta   0 p 

 

4. Kuinka monta savuketta poltat vuorokaudessa? 

a) 1-10 savuketta   0 p 

b) 11-20 savuketta   1 p 

c) 21-30 savuketta   2 p 

d) 31 savuketta tai enemmän  3 p 

 

Tulkinta: 0-2 p vähäinen nikotiiniriippuvuus, 2-6 p. kohtalainen nikotiiniriippuvuus, 7-10 p. voimakas nikotiiniriippuvuus 

 

 

Lähde: THL 2016c 
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Nuuskatesti 

 

 
1. Kuinka pian heräämisen jälkeen otat ensimmäisen nuuska-annoksesi?  2. Kuinka monta kertaa vuorokaudessa käytät nuuskaa? 

 

a) 5 minuutin kuluessa  3 p  a) 1-7 kertaa   0 p 

b) 6-30 minuutin kuluessa  2 p  b) 8-12 kertaa   1 p 

c) 31-60 minuutin kuluessa  1 p  c) 13 tai enemmän kertaa  2 p 

d) 60 minuutin jälkeen  0 p 

 

 

3. Pidätkö nuuskaa suussasi suurimman osan ajasta?   4. Nieletkö tarkoituksellisesti nuuskansekaista sylkeä? 

 

 a) Kyllä   1 p  a) Kyllä   1 p 

 b) En   0 p  b) En   0 p 

 

5. Montako minuuttia pidät nuuska-annosta suussasi?   6. Käytätkö nuuskaa jos olet sairaana vuoteessa? 

 
 a) 0-20 minuuttia  0 p  a) Kyllä   1 p 

 b) 21-35 minuuttia  1 p  b) Ei   0 p 

 c) yli 35 minuuttia  2 p 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: THL 2016d. Nuuskatestin on kehittänyt K Fagerström ja se perustuu Fagerström Test of Nicotine Dependence- (FIND)-mittariin (Heatherton ym. 1991) ja 

Boylen ym. (1995) FIND-sovellukseen.  
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Kuvio 1. Ohjauksen luokat

  

Ohjauksen riittävyys - yläluokka: laadukas ohjaus 

Alaluokka: suositusten noudattaminen

Vieroituksen suosituksia noudatetaan/ei noudateta

lainsäädäntö

Alaluokka: Tupakoinnin yhteys riski- ja vaaratekijöihin

Tunnistetaan riskiryhmiin kuuluvat/ei tunnisteta

lainsäädäntö

Ohjauksen toteutus ja vaikutukset - yläluokka: keinot ja menetelmät

Alaluokat: Toteuttajat ja toteutuspaikka

vieroituksen tarve

Alaluokka: savuttomuustulokset

vieroituksen tarve

Ohjauksen resurssit - yläluokka: terveydenhuolto, alaluokat: vieroitusosaaminen ja asenteet

Kunnollisen koulutuksen puute vieroituksen toteuttamiseen

Vieroituskoulutusta ei ammatillisessa opetussuunnitelmassa

Ammatillisen koulutuksen aikana ei juuri harjoitusta vieroituksen toteuttamiseen

Ei  tutustumista vieroitukseen liittyvään suositukseen

Vieroitustyön ei mielletä kuuluvan omaan työhön

Aikapula, tunne neuvonnan tehottomuudesta

Vähäinen luottamus omiin kykyihin

Itsekin tupakoitsija/tarvitsee itsekin apua vieroittumiseen

Hoitoketjun puutteellisuus
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Taulukko 2. Ohjauksen resurssit  

 

                             Sivu 1/7 

Tutkimuksen/artikkelin 

nimi 

Tekijä(t) 

julkaisuvuosi 

valtio 

Tietokanta Julkaisufoorumi 

impaktiluku 

julkaisufoorumin 

taso 

Tutkimuksen/artikkelin 

tarkoitus 

Tutkimusyksikkö 

ja/tai menetelmä 

Päätulos 

Motivational intervie-

wing as a smoking ces-

sation strategy with 
nurses: An exploratory 

randomized controlled 

trial 

Mujika A, Forbes 

A, Canga N,de Irala 

J, Serrano I, Gasco 
P & Edwards M 

2013 

Espanja 

 

Cinahl International Journal 

of Nursing Studies 

impaktiluku: 3,561 

5 vuoden impakti-

luku: 3,642 

3=korkein taso 

 

 

 

Alkuperäistutkimus. In-

terventiotutkimus. Moti-

voiva haastattelun tehok-
kuus, hyväksyttävyys ja 

toteutettavuus tupakoi-

ville hoitajille. 

Interventioryhmä: 4x yk-

silöohjausta käyttäen mo-

tivoivaa haastattelua. 

Kontrolliryhmä: 5 A:ta 

Tutkimussairaala Poh-

jois-Espanjassa 

Yhteensä 30 tupa-

koivaa hoitajaa. 

Kokeellinen, satun-

naistettu kontrolloitu 

tutkimus. 

Interventio: motivoi-

vahaastattelu. Kontrol-

liryhmä tavallinen ly-

hyt neuvonta. 

Savuttomuus varmis-

tettiin 3 kk:n kohdalla 

kotiniini mittauksin 

virtsasta. 

Motivoiva haastattelu 

tehokkaampaa 

Hoitajien mielestä hy-

väksyttävä keino  

Toteutettavissa oleva 

interventio hoitajille 

 

Smoking Cessation – 

Part II: Counseling in 

the Workplace 

Berry J K, Cor-

bridge S J &Simp-

son S 

2005 

USA 

Cinahl AAOHN Journal 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

Tieteellinen artikkeli. Ku-

vata tupakasta vieroituk-

sen keinot ja tarve: 5 A:n 

menetelmä 

Tieteellisen artikkelin 

julkaisu 

5 A:n menetelmä mini-

mivaatimus 

Tupakasta vieroitus ei 

kuulu useinkaan ope-

tussuunnitelmaan 
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Sivu 2/7 

Cigarette Smoking 

Prevalence Among 

Adults Working in the 

Health Care and Social 

Assistance Sector, 

2008 to 2012 

 

 

Syamlal G, Ma-

zurek J M, Storey E 

& Dube S R 

2015 

USA 

Scopus JOEM Journal of 

Environmental Me-

dicine 

impaktiluku 1,627 

5 vuoden impakti-

luku 1,990 

1=perustaso 

 

Alkuperäistutkimus. Ku-

vata tupakoinnin esiinty-

mistä sosiaali- ja tervey-

denhuollon työntekijöiden 

keskuudessa 

89 728 sosiaali- ja ter-

veydenhuollon työnte-

kijää USA:ssa 

Kansallinen terveys-

tutkimuksen haastatte-
lutilasto ajalta 2008-

2012, 

poikittaistutkimus. 

Tupakoitsijaksi tulkit-
tiin henkilö, joka oli 

polttanut vähintään 

100 savuketta elä-

mänsä aikana ja il-

moitti tupakoivansa 

joka päivä tai satun-

naisesti. 

Noin 19 miljoonaa 

(16%) sosiaali-ja ter-

veydenhuollon työnte-

kijää tupakoi. 

Smoking among Greek 

nurses and their rea-
diness to quit 

Beletsioti-Stika P & 

Scriven A 

2006 

Kreikka 

Cinahl International Nur-

sing Review 

Impaktiluku: 1,073 

5 vuoden impakti-

luku: 1,441 

1=perustaso 

 

 

Alkuperäistutkimus. Sel-

vittää hoitajien asenteita 
tupakointiin, tupakoinnin 

syitä, halua lopettaa ja 

motivaatiota toimia ter-

veyden edistäjinä 

yhteensä 402 hoitajaa 

(308 vastaajaa) Ky-
sely. Satunnaistettuna 

otoksena Ateenan sai-

raaloista. Suurin osa 

vastaajista oli naisia 

(81%) ja nuoria 25-34 

v. (62%). Poikittaistut-

kimuksena tehty ky-

sely. 

 

46% oli tupakoitsijoita. 

11 prosenttia näistä tu-
pakoitsijoista halusi lo-

pettaa tupakoinnin seu-

raavan kuukauden ai-

kana ja 12 prosenttia 

seuraavan kuuden kuu-

kauden aikana. Tupa-

koinnin jatkumiseen 

vaikutti tupakoinnista 

saatava nautinto ja sen 

käyttö stressinhallin-

nassa. Suurin osa oli 
sitä mieltä, että he voi-

vat toimia tärkeinä 

roolimalleina tervey-

denedistämisessä 
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                             Sivu 3/7 

Smoking behavior and 

attitudes among Ger-

man nursing students 

 

 

Vitzthum K, Koach 

F, Groneberg D A, 

Kusma B, Mache S, 

Marx P, Hartmann 

T & Pankow W 

2013 

Saksa 

PubMed Nurse Education in 

Practice 

Impaktiluku: 0,964 

1=perustaso 

 

Alkuperäistutkimus. Sel-

vittää terveydenhuollon 

harjoittelijoiden tupakoin-

tia sekä, asenteita ja am-

matillisia uskomuksia tu-

pakointia kohtaan hoito-

työssä 

152 hoitajaopiskelijaa/ 

kyselyyn vastaajaa 

Berliinissä 

Kyselytutkimus 2010 

 

Noin 42 prosenttia hoi-

tajaopiskelijoista päi-

vittäin tai satunnaisesti 

tupakoivia. Suurin osa 

tupakoitsijoista halusi 

lopettaa tupakoinnin ja 

oli jo yrittänytkin 

useamamman kerran 

tätä. 

Effectiveness of additi-

onal follow-up te-

lephone counseling in 

a smoking cessation 

clinic in Beijing and 

predictors of quitting 

among Chinese male 

smokers 

 

Wu L, He Y, Jiang 

B, Zuo F, Liu Q, 

Zhang L, Zhou C, 

Liu M, Chen H, 

Cheng KK, Chan S 

S C & Lam T H 

v.2016 

Kiina 

PubMed BMC Public Healt 

Impaktiluku 2,209 

5 vuoden impakti-

luku 2,746 

1=perustaso 

 

Alkuperäistutkimus. Ver-

rata keskenään kahden eri 

interventioryhmän: kas-

votusten saadun ohjauk-

sen ja 

kasvotusten + puhelinoh-

jauksen (4 puhelinohajus-

kertaa) 

saaneiden tupakoinnin lo-

pettamistuloksia. 

Tupakoinnin lopettami-

nen selvitettiin viikon, 6 

kk ja 12 kk seurannassa. 

Menetelmänä käytettiin 

muutosvaihemallia, 5 

A:ta, motivaation vahvis-
tamiseksi 5 R-kirjainta ja 

neuvontaa riippuvuuteen 

liittyen. Vieroituslääki-

tystä ei tarjottu. Ohjauk-

sen kesto oli 30 min+15-

20 min. + puhelinohjaus 

2-3 min. 

 

547 miespuolista tupa-

koitsijaa, 

satunnaistettu, kont-

rolloitu interventio-

tutkimus Pekingissä 
vuosien 2008-2013 

välillä tupakasta-

vieroitusta hakeneille 

tupakoitsijoille. Lää-

kärit olivat saaneet 

koulutuksen tupakasta 

vieroitukseen ja hy-

väksytysti suorittaneet 

siihen liittyvät kokeet 

ja heillä oli yli 5 vuo-

den työkokemus. 

Puhelinohjaus kasvo-

tusten tapahtuneen oh-

jauksen lisänä tuplasi 

tupakoinnin lopetta-

misluvut.  

Muut esitetyt tiedot: 

Vieroituspalvelut ovat 

vasta kehittymässä Kii-

nassa. Terveydenhuol-

lon työntekijöillä on 

vähän motivaatiota 

auttaa tupakoitsijoita 

lopettamaan. Kiinassa 

on 1/3 maailman tupa-

koitsijoista 
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Sivu 4/7 

Exploring Smoking 

Cessation Attitudes, 

Beliefs, and Practices 

in Occupational Health 

Nursing 

 

 

Ganz O, Fortuna G, 

Weinsier S, Cam-

bell K, Cantrell J & 

Furmanski W L 

v. 2015 

USA 

Cinahl/Pub-

Med/Medline 

Workplace Health & 

Safety 

Impaktiluku: 0,545 

5 vuoden impakti-

luku: 0,554 

1=perustaso 

 

Alkuperäistutkimus. Tut-

kia työterveyshoitajien 

asenteita, uskomuksia ja 

käytäntöjä tupakoinnista 

vieroittamistyössä 

707 työterveyshoitajaa 

vuonna 2012 päätty-

neessä kyselytutki-

muksessa. 

Tupakoitsijaksi tulkit-
tiin henkilö, joka oli 

polttanut vähintään 

100 tupakkaa elämän 

aikana ja olivat joko 

päivittäin tai satunnai-

sesti tupakoivia. 

3,7% vastaajista tupa-

koitsijoita. 

Työterveyshoitajat: 

näyttöön perustuvia 

käytännöt vähintäänkin 
tehokkaita. 

Ei kunnolisia ohjeita 

tai koulutusta tupa-

koinnin vieroitukseen  

Suomalaisten lääkärien 

tupakointi ja tupakasta 

vieroitusta koskevan 
Käypä hoito – suosi-

tuksen tuntemus 

vuonna 2006 

Hokkinen L, Sand-

ström P, Jormanai-

nen V, Patja K & 
Myllykangas M 

v. 2009 

Suomi 

manuaali Suomen Lääkärilehti 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

 

Alkuperäistutkimus, 

jonka tarkoituksena oli 

kuvata tutkimustuloksia. 
Selvittää suomalaisten 

lääkärien tupakoinnin 

yleisyyttä ja sitä missä 

määrin he käyttivät 

omassa työssään tupa-

kasta vieroituksen käypä 

hoito -suositusta 

Perusjoukon muodosti 

Suomen Lääkäriliiton 

jäsenrekisterissä 
vuonna 2005 olleet 

15937 alle 65-vuoti-

asta lääkäriä. Lääkärit 

edustivat vain Suo-

messa asuvia lääkä-

reitä. Ja lopullinen pe-

rusjoukko käsitti 

13898 lääkäriä, joista 

satunnaisotokseen va-

littiin 3000 lääkäriä. 

Tästä joukosta  

1805 lääkäriä vastasi 

vuonna 2006 kyselyyn 

6 % miehistä, 2 % nai-

sista tupakoi päivittäin. 

3 prosenttia oli lukenut 
suosituksen huolelli-

sesti ja 1/3 ei tuntenut 

suositusta lainkaan. 

Lääkäreistä harva neu-

voi tupakoitsijoita lo-

pettamaan, jos tupa-

kointiin liittyvää sai-

rautta ei ollut. Tupa-

kointiin ei puututtu ai-

kapulan vuoksi, tun-

teesta, että neuvonta on 
tehotonta ja siksi ettei  

omiin kykyihin luo-

tettu. 
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                     Sivu 5/7 

The role of stress, peer 

influence and educa-

tion levels on the smo-

king behavior of nur-

ses 

McKenna H, Slater 

P, McCance T, Bun-

ting B, Spiers A & 

McElwee G 

2003 

Irlanti 

Cinahl International Journal 

of Nursing studies 

Impaktiluku: 3,561 

5 vuoden impakti-

luku: 3,642 

3=korkein taso 

Alkuperäistutkimus. Sel-

vittää Pohjois-Irlannin 

hoitajien tupakointia, 

asenteita ja syitä tupa-

kointiin. 

Otos 2000 hoitajaa, 

joista 1074 vastasi ky-

selyyn 

Vastaajista 25,8 % oli 

tupakoitsijoita. Pääsyy 

tupakointiin: riippu-

vuus, mutta myös tupa-

koinnista saatu nau-

tinto, työstressi, tapa 

hallita levottomuutta, 

kontrolloida painoa ja 

perhe/ystävät  

Tupakasta vieroitus – 

siirtyvätkö suositukset 

käytäntöön 

 

Ylisaukko-Oja T, 

Keto J, Jokelainen J, 

Timonen M & Lin-

den K 

v.2014 

Suomi 

Medic Suomen Lääkärilehti 

Impaktiluku: - 

1=Perustaso 

 

Katsausartikkeli, joka 

kertoo kahden Suomessa 

tehdyn, lääkäreille suun-

natun kyselyn tuloksista 

koskien tupakasta vieroi-

tuksen Käypä hoito – suo-

situksen tuntemusta 

vuonna 2006 ja 2012. Li-

säksi artikkelissa esitetään 
tupakoinnin yleisyys lää-

käreiden keskuudessa. 

Katsausartikkeli kah-

desta kysely tutkimuk-

sesta vuosilta 2006 ja 

2012 

Käypä hoito -suosituk-

sen tuntemus oli sel-

västi suurempaa lääkä-

rien keskuudessa 

vuonna 2012 kuin 

vuonna 2006.  

Vuonna 2006 mieslää-

käreistä tupakoi päivit-

täin 3,5 prosenttia, 

naislääkäreistä 1,2 pro-

senttia. Päivittäin 

nuuskaa käytti 0,5 pro-

senttia vastaajista 

 

Physicians discuss the 

risks of smoking with 

theis patients, but sel-

dom offer practival 

cessation support 

 

Keto J, Jokelainen J, 

Timonen M, Linden 

K & Ylisaukko-oja 

T 

2015 

Suomi 

manuaali Substance Abuse 

Treatment, Preven-

tion, and Policy 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

Alkuperäistutkimus. Tar-

koituksena selvittää tupa-

kasta vieroitukseen liitty-

viä asenteita & kokemuk-

sia ja käytäntöjä ja selvit-

tää onko näiden kahden 

välillä yhteyttä. 

Yhteensä 1141 lääkä-

riä, jotka vastasivat 

nettikyselyyn 

Lähes kaikki kysyivät 

tupakoinnista ja kirja-

sivat tupakointi-statuk-

sen. Keskustelu tupa-

koinnista tavallisem-

paa kuin käytännön 

avun tarjoaminen vie-
roitukseen. 
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                            Sivu 6/7 

Yleislääketieteen eri-

koislääkäreiden koke-

mat esteet tupakasta 

vieroituksessa 

Keto J, Jokelainen J, 

Linden K, Yli-

saukko-oja T & Ti-

monen M 

2015 

Suomi 

manuaali Yleislääkäri 

Impaktiluku:- 

1=perustaso 

Alkuperäistutkimus. Tar-

koituksena selvittää suo-

malaisten yleislääketie-

teen erikoislääkäreiden 

kokemia esteitä tupakka-

vieroitustyölle. Asenteet, 

tiedot ja käytännöt vieroi-

tuksessa 

Yhteensä 270 yleislää-

ketieteen erikoislääkä-

riä, sähköinen kysely 

Esteinä vieroitukselle: 

aikapula, puutteellinen 

hoitoketju, välineiden 

puute, omat asenteet, 

uskomukset ja tottu-

mukset 

Knowledge, Attitudes, 

and Smoking Beha-

viours among Physici-

ans Specializing in 

Public Health:  A Mul-

ticentre Study 

La Torre G, Saulle 

R, Unim B, Ange-

lillo I F, Baldo V, 

Bergomi M, Cac-

ciari P, Castaldi S, 

Del Corno G, Di 

Stanislao F, Pana A, 

Gregorio P, Pelis-

sero G, Quarto M, 

Ricciardi W, Ro-
mano G, Schioppa F 

S, Fallico R, Sili-

quini R, Triassi M, 

Vitale F & Boccia A 

2014 

Italia 

manuaali BioMed Research 

International 

Impaktiluku 2,134 

5 vuoden impakti-

luku 2,149 

1=perustaso 

Alkuperäistutkimus. Sel-

vittää erikoistuvien lääkä-

riopiskelijoiden tupakoin-

nin yleisyyttä, tietotaitoa, 

asenteita ja käyttäyty-

mistä vuonna 2012 

Yhteensä 459 

(388=vastanneiden 

määrä) Lääkäriopiske-

lijaa kahdestakymme-

nestäneljästä italialai-

sesta terveydenhuol-

lon koulusta. Poikki-

leikkaustutkimus 

20,9 % oli itse tupa-

koitsijoita. 96,6 % 

myönsi; heillä on rooli 

neuvonnassa tai infor-

moinnissa. 17 % sai 

käytännön harjoitusta 

tupakasta vieroituk-

seen koulutuksen ai-

kana. 
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                           Sivu 7/7 

Nurses, Smoking and 

Immunity: A Review 

Nakata A, Swanson 

N G & Caruso C C 

v. 2010 

USA 

Cinahl Rehabilitation Nur-

sing 

Impaktiluku: 1,156 

5 vuoden impakti-

luku: 1,205 

1=perustaso 

 

 

Katsausartikkeli, joka kä-

sittelee USA:n hoitajien 

tupakoinnin yleisyyttä ja 

syitä tupakointiin. Lisäksi 

kerrotaan, miten passiivi-

nenkin tupakointi vaikut-

taa terveyteen ja immuu-

nijärjestelmään. 

USA:n hoitajat USA:n hoitajista 7-12 

prosenttia, lääkäreistä 

1 prosenttia on tupa-

koitsijoita. Hoitajat 

roolimalleja. Hoitajien 

tupakointiin vaikutta-

vat useat syyt: työ-

stressi, työn fyysinen 

ja psyykkinen kuorma, 
sosiaalisen tuen puute, 

huono työilmapiiri ja 

vaativat työajat. Tupa-

kointi häiritsee nor-

maalia immuunijärjes-

telmää ja johtaa sitä 

kautta syöpään, sydän-

sairauksiin, kohtauk-

siin ja hengitystiesai-

rauksiin. 
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Taulukko 3. Ohjauksen riittävyys 

 

                                   Sivu 1/6 

Tutkimuksen/artikkelin 

nimi 

Tekijä(t), julkai-

suvuosi valtio 

Tietokanta Julkaisufoorumi 

Julkaisufoorumin 

taso 

impaktiluku 

Artikkelin/tutkimuksen 

tarkoitus  

Tutkimusyksikkö ja/tai 

mentelmä 

Päätulos 

Use of the Vital Sign 

Stamp as a Systematic 

Screening Tool 

Piper M E, Fiore 

M C, Smith S S, 

Jorenby D E, Wil-

son J R, Zehner M 

E & Baker T B 

2003 

USA 

Controlled Trials 

Cochrane 

Mayo Clin Proc 

Impaktiluku: 5,920 

5 vuoden impakti-

luku: 6,590 

1=perustaso 

Alkuperäistutkimus 

koskien elintoiminto-

jen mittaustyökalun 

vaikutusta. Lisääkö se 

tupakoivien tunnista-

mista, lääkärin neu-

vontaa lopettaa tupa-
kointi ja vieroituslu-

kuja. 

Yhteensä 9439 poti-

lasta 

Lääkärien neuvonta, avun 

järjestäminen vieroitukseen 

tai seurannan järjestäminen 

ei lisääntynyt, vaikka käy-

tössä oli esimerkiksi tieto 

potilaan korkeasta veren-

paineesta, korkeasta puls-
sista, lämpöilystä tai hengi-

tystieoireista. Tupakoinnin 

lopettamisyritykset ja sa-

vuttomien määrä pysyi sa-

mana. 

Physicians discuss the 

risks of smoking with 

theis patients, but sel-

dom offer practival 
cessation support 

Keto J, Jokelainen 

J, Timonen M, 

Linden K & Yli-

saukko-oja T 

2015 

Suomi 

manuaali Substance Abuse 

Treatment, Preven-

tion, and Policy, 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

Alkuperäistutkmius. 

Tarkoituksena selvittää 

tupakasta vieroituk-

seen liittyviä asenteita 
& kokemuksia ja käy-

täntöjä ja selvittää 

onko näiden kahden 

välillä yhteyttä. 

Yhteensä 1141 lääkä-

riä, jotka vastasivat 

nettikyselyyn 

Lähes kaikki kysyivät tu-

pakoinnista, kirjasivat tu-

pakointi-statuksen. Kes-

kustelu tupakoinnista oli 
tavallisempaa kuin käytän-

nön avun tarjoaminen vie-

roitukseen. 

Physician Advice 

About Smoking and 

Drinking Are U.S. 

Adults Being Infor-
med? 

Denny C H, Ser-

dula M K, Holtz-

man D & Nelson 

D E, 2003, USA 

manuaali American Journal of 

Preventive Medicine, 

Impaktiluku: 4,465, 5 

vuoden 5,590, 2=joh-
tava taso 

Alkuperäistutkimus. 

Lääkärin neuvonta tu-

pakoinnin lopettami-

sessa ja alholinkäyt-
tössä 

Yhteensä 26 629 vas-

taajaa. Puhelinhaastat-

telu. Lyhyt tukimusra-

portti. 

Valtaosa tupakoitsijoista 

oli viimeisen vuoden ai-

kana rutiiniterveystarkas-

tuksessa saanut neuvon lo-
pettaa tupakointi. 
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                                  Sivu 2/6 

Physician advice for 

smoking cessation 

(Review) 

Stead LF, 

Buitrago D, Pre-

ciado N, Sanchez 

G, Hartmann-

Boyce J & Lan-

caster T 

2013 

 

Cochrane data-

base Systematic 

Review 

The Cochrane Lib-

rary 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

Arvioida lääkärin neu-

vontaa tupakasta vie-

roituksen tukijana, ver-

rata minimaalisia inter-

ventioita tehokkaam-

piin interventioihin, ar-

vioida erilaisten neu-

vontatapoja tupakasta 

vieroituksessa ja vah-
vistaa savuttomuus 

neuvonnan vaikutus 

sairauskohtaisuus ja 

kuolleisuus huomioi-

den. 

Systemaattinen/ 

järjestelmällinen kat-

saus 

Lääkärin neuvonta auttaa 

ihmisiä lopettamaan tupa-

koinnin. Myös lyhyt neu-

vonta lääkärin toimesta on 

tehokasta tupakasta vieroit-

tumisessa ja tämä lisää to-

dennäköisyyttä sille, että 

tupakoitsija onnistuneesti 

lopettaa ja pysyy tupakoi-
mattomana vuoden jäl-

keenkin. Intensiivisempi 

neuvonta voi hiukan myös 

lisätä lopettamislukuja. 

Seurannan järjestäminen 

neuvonnan jälkeen voi li-

sätä lopettamislukuja. 

Mielenterveyden häiri-

öistä kärsivien tupa-
kasta vieroitus 

Keto J, Rautio N, 

Ylisaukko-oja T, 
Linden K & Ko-

ponen H 

2015 

Suomi 

Medic Duodecim 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

 

Tarkoitus kuvata mie-

lenterveyden häiriöistä 
kärsivien henkilöiden 

tupakasta vieroitusta ja 

psykiatrien tupakasta 

vieroituskäytäntöjä. 

Tieteellinen katsausar-

tikkeli  

Mielenterveyden häiriöistä 

kärsivä ihminen on myös 
halukas lopettamaan tupa-

koinnin. Psykiatrit eivät 

välttämättä neuvo lopetta-

maan tupakointia eivätkä 

määrää tupakasta vieroi-

tukseen reseptilääkettä tai 

suosittele nikotiinirkor-

vaushoitoa. 

Excess injury mortality 

among smokers: a neg-

lected tobacco hazard 

Wen C P, Tsai S 

P, Cheng T Y, 

Chan H T, Chung 

W S I & Chen C J 

2005 

Taiwan 

Cinahl Tobacco Control 

Impaktiluku: 6,321 

5 vuoden impakti-

luku: 5,741 

2=johtava taso 

Alkuperäistutkimus/ra-

portti. Tupakoivien ja 

ex-tupakoitsijoiden 

kuolleisuusriskit liit-

tyen onnettomuuksiin 

verraten heihin, jotka 

eivät ole tupakoineet 

koskaan. 

64 319 miestä, jotka 

olivat iältään 12-18 -

vuotiaita. Kohortti. 

Onnettomuudet olivat sel-

västi tavallisempia tupakoi-

villa kuin ei-tupakoivilla. 

Tupakoitsijoilla oli myös 

suurentunut kuolleisuus-

riski liittyen putoamisiin, 

tulipaloihin ja työtapatur-

miin. 
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                                   Sivu 3/6 

Suomalaisen aikuisvä-

estön terveyskäyttäyty-

minen ja terveys, kevät 

2014  

Health Behavior and 
Health among the Fin-

nish Adult Population 

Sprin 2014 

Helldan A & He-

lakorpi S 

2015 

Suomi 

manuaali Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen jul-

kaisu 

Alkuperäistutki-

mus/Tutkimusraportti. 

Selvittää Suomalaisen 

aikuisväestön terveys-

käyttäytymistä ja ter-

veyttä 

5000 henkilön satun-

naisotos väestörekiste-

ristä. Lopullinen vas-

taajamäärä 2630 henki-

löä. Postikyselytutki-

mus 

Tupakointiin liittyvät tu-

lokset: Suuri osa tupakoit-

sijoista on huolissaan tupa-

koinnin haittavaikutuksista 

ja haluaa lopettaa tupa-

koinnin. Tupakoivien 

määrä on vähentynyt Suo-

messa. 

Receipt of evidence-

based brief cessation 

interventions by health 

professionals and use 

of cessation assisted 

treatments among cur-
rent adult cigarette-

only smokers: National 

Adult Tobacco Survey, 

2009-2010 

Kruger J, O`Hal-

loran A, Rosen-

thal A C, Babb S 

D & Fiore M C 

2016 

USA 

PubMed BMC Public Health 

impaktiluku: 2,209 

5 vuoden impakti-
luku: 2,746 

1=perustaso 

 

Alkuperäitutkimus. 

Selvittää tupakasta vie-

roituksen toteutumista 

terveydenhuollon am-

mattilaisen vastaan-

otolla viimeisen vuo-
den aikana käynneiltä 

tupakoitsijoilta. 

 

Yhteensä 118 581 kan-

salliseen tupakka tutki-

muksen aikuista, jotka 

osallistuivat haastatte-

luun ja muodostivat 

2009 - 2010 kerätyn 

tiedoston. 

 

5 A:ta: Ask, Advice, As-

sess, Assist ja Arrange ei 

toteutunut kaikilta osin, 

vaikka se lisäsi ohjauksen 

ja lääkityksen, tai näiden 

yhdistelmän käyttöä tupa-
koitsijoilla, jotka saivat 

vastaanotolla 5 A:n mukai-

sen intervention. 

Interaction of Occupa-

tional and Personal 

Risk Factors in Work-

force Health and Sa-
fety 

Schulte P A, Pan-

dalai S, Wulsin V 

& Chun H 

2012 

USA 

Cinahl American Journal of 

Public Health  

Impaktiluku: 4,138, 5 

vuoden impaktiluku: 

5,252, 2=johtava taso  

Tieteellinen artikkeli 

neljästä kombinatori-

sesta mallista liittyen 

työpaikan altisteisiin ja 
henkilökohtaisiin riski-

tekijöihin. 

Tieteellinen artikkeli-

Työntekijät taustateki-

jöineen ja, jotka altistu-

vat työperäisille altis-
teille  

Artikkelissa esiteltiin neljä 

mallia, joiden avulla arvi-

oitiin työperäisten riskien 

ja henkilökohtaisten riski-
tekijöiden myötävaikutusta 

sairauksiin. 

Smoking habits and 

occupational disability: 

a cohort study of 

14 483 construction 

workers 

Claessen H, Arndt 

V, Drath C & 

Brenner H 

2010 

Saksa 

manuaali Journal of Occupati-

onal and Environ-

mental Medicine 

Impaktiluku: 1,627 

5 vuoden: 1,990 

1=perustaso 

Alkuperäistutkimus. 

Selvittää tupakoinnin 

yhteys työkyvyttömyy-

teen. 

14 483 miespuolista ra-

kennustyöläistä yli 10 

vuoden seurannassa, 

kohorttitutkimus 

Tupakointi on yhteydessä 

lisääntyneeseen työkyvyt-

tömyyteen rakennustyöläi-

sillä. Erityisesti hengitys-

tie-, sydänverisuoni-, mie-

lenterveys-, syöpä ja selkä-

sairauksiin.                            
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Primary Care Provider-

Delivered Smoking 

Cessation Interventi-

ons and Smoking Ces-

sation Among Partici-

pants in the National 

Lung Screening Trial 

Park E R, Gareen 

I F, Japuntich S, 

Lennes I, Hyland 

K, DeMello S, 

Sicks J D & Ri-

gotti N A 

2015 

USA 

Controlled Trials 

Cochrane 

JAMA Internal Me-

dicine 

Impaktiluku: 14,000 

5 vuoden impakti-

luku: 14,063 

1=perustaso 

Alkuperäistutkimus. 

Vahvistaa yhteys klii-

nikon 5 A:n menetel-

män toteutuminen 

keuhkokuvauksen jäl-

keen ja tupakointi ta-

pojen muutokset. 

Yhteensä 3336 tutkitta-

vaa, jotka kävivät 

keuhkokuvauksessa. 

Yhdistetty tapaus-kont-

rolli tutkimus, jossa ta-
paukset olivat tupa-

koinnin lopettaneita ja 

kontrollit tupakointia 

jatkaneita. 

 

5 A:sta kysyminen tupa-

koinnista ja neuvonta tupa-

koinnin lopettamiseen to-

teutui melko hyvin. Loput 

A:t huonommin ja etenkin 

seurannan osalta: vain 10,4 

prosentille järjestettiin seu-

ranta. 

A Pilot Study of Te-

lephone-Based Smo-

king Cessation Inter-

vention in Asbestos 

Workers 

Omowunmi Y O 

O, Moline J, Rov-

ner E, Sinha S, 

Perez-Lugo M, 

Demissie K & Ki-

pen H M 

2003 

USA 

Medline JOEM Journal of Oc-

cupational and Envi-

ronmental Medicine 

Impaktiluku: 1,627 

5 vuoden impakti-

luku: 1,990 

1=perustaso 

 

Alkuperäistutkimus. 

Testata puhelinoh-

jausta tupakasta vieroi-

tukseen asbesti-työnte-

kijöillä. 

59 osallistujaa. Satun-

naistettu kontrolloitu 

tutkimus 

Interventio oli tehokas 6 kk 

intervention aloittamisesta.  

Smoking Cessation 

With and Without As-

sistance 

A Population-Based 
Analysis 

Zhu S-H, Melcer 

T, Sun J, Ros-

brook B & Pierce 

J P 

2000 

USA 

manuaali American Journal of 

Preventive Medicine 

Impaktiluku: 4,465 

5 vuoden impakti-

luku: 5,590 

2=johtava taso 

Alkuperäistutki-

mus.Tutkia tupakasta 

vieroituslukemia 

heillä, jotka käyttivät 

apukeinoja: opasmate-

riaalia, ohjausta, ja /tai 

nikotiinikorvaushoitoa 

verraten heihin, jotka 
eivät saaneet mitään 

apua vieroitukseen. 

 

4480 henkilöä jotka 

yrittivät lopettaa vuosi 

ennen tutkimusta. sa-

tunnaistettu tutkimus 

tupakka tutkimukseen 

osallistuneille 

Apua saaneista tupakoi-

mattomia oli vuoden kulut-

tua enemmän  
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Cigarettes, Smokeless 

Tobacco, and Poly-To-

bacco Among Workers 

in Three Dusty Indust-

ries 

Graber J M, Del-

nevo C D, Bover 

Manderski M T, 

Wackowski O A, 

Rose C S, Ah-

luwalia J S & Co-

hen R A 

2016, USA 

PubMed JOEM Journal of Oc-

cupational and Envi-

ronmental Medicine 

Impaktiluku: 1,627 

5 vuoden impakti-

luku: 1,990 

1=perustaso 

Alkuperäitutkimus. 

Tupakoinnin yleisyys. 

Kohteena pölyisissä 

töissä olevat miehet. 

Maatalous-, rakennus-, 

kaivannaisalan työnte-

kijät ja muut työnteki-

jät. (miehet) 

Tupakointi oli yleisintä 

kaivannais- ja rakennus-

alan työntekijöillä. 

Interaction of smoking 

and occupational noise 

exposure on hearing 

loss: a cross-sectional 

study 

Poyryaghoub G, 

Mehrdad R & 

Mohammadi S 

2007 

Iran 

Scopus BMC Public Health 

impaktiluku: 2,209 

5 vuoden impakti-

luku: 2,746 

1=perustaso 

 

Alkuperäistutkimus. 

Selvittää tupakoinnin 
vaikutusta melun ai-

heuttamaan kuulon 

alenemiseen. 

Yhteensä 412 miespuo-

lista melutyöntekijää, 

joista 206 oli tupakoit-

sijoita ja 206 ei-tupa-

koitsijoita. 

Poikkileikkaustutkimus 

Tupakointi oli selvästi yh-

teydessä kuulon alenemi-

seen. 

Dust Is in the Air: Ef-

fects of Occupational 

Exposure to Mineral 

Dust on Lung Function 

in a 9-year Study 

 

 

 

Hochgatterer K, 

Moshammer H & 

Haluza D 

2013 

Itävalta 

Scopus Springer 

Science+Business 

Media: Lung 

Impaktiluku: 2,000 

5 vuoden impakti-

luku: 2,058 

2=johtava taso 

 

Alkuperäistutkimus. 

Selvittää v. 2002-2010 

tilastoista keuhkojen 

toiminnan yhteyttä 

muuttujien :ikä, suku-
puoli, BMI, tupakointi-

tavat ja keuhkojentoi-

mintamittausten tulok-

set avulla. 

3229 mies ja naistyön-

tekijää. 

Yksilöllisillä tupakointita-

voilla sekä työpaikan altis-

tumisella oli keuhkojen toi-

mintaa heikentävä vaiku-

tus, etenkin kvartsipölylle 
altistuneilla. 
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                            Sivu 6/6 

Nursing interventions 

for smoking cessation 

(Review) 

Rice VH, Hart-

mann-Boyce J, 

Stead LF 

2013 

 

Cochrane data-

base Systematic 

Review 

The Cochrane Lib-

rary 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

Vahvistaa hoitajan tu-

pakasta vieroituksen 

tehokkuus 

Systemaattinen/ 

järjestelmällinen 

katsaus 

Hoitajan neuvonta ja/tai 

ohjaus tupakasta vieroituk-

sessa voi lisätä tupaksta 

vieroittumislukuja.  

Suomalaisten lääkärien 

tupakointi ja tupakasta 

vieroitusta koskevan 

Käypä hoito – suosi-

tuksen tuntemus 
vuonna 2006 

Hokkinen L, 

Sandström P, Jor-

manainen V, Patja 

K & Myllykangas 

M 

v. 2009 

Suomi 

manuaali Suomen Lääkärilehti 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

 

Alkuperäistutkimus, 

jonka tarkoituksena oli 

kuvata tutkimustulok-

sia. Selvittää suoma-

laisten lääkärien tupa-
koinnin yleisyyttä ja 

sitä missä määrin he 

käyttivät omassa työs-

sään tupakasta vieroi-

tuksen käypä hoito -

suositusta 

Perusjoukon muodosti 

Suomen Lääkäriliiton 

jäsenrekisterissä 

vuonna 2005 olleet 

15937 alle 65-vuotiasta 

lääkäriä. Lääkärit edus-

tivat vain Suomessa 

asuvia lääkäreitä. Ja lo-

pullinen perusjoukko 

käsitti 13898 lääkäriä, 

joista satunnaisotok-

seen valittiin 3000 lää-

käriä. Tästä joukosta  

1805 lääkäriä vastasi 

vuonna 2006 kyselyyn 

Joka päivä tupakoi 6 pro-

senttia miehistä, 2 prosent-

tia naisista. Suosituksen 

huolellisesti oli lukenut 

vain 3 prosenttia 1/3 ei tun-

tenut suositusta lainkaan. 

Lääkäreistä harva neuvoi 

tupakoitsijoita lopetta-

maan, jos heillä ei ollut tu-

pakointiin liittyvää sai-

rautta. Miksi ei puututtu? 

Aikapula, tunne neuvonnan 

tehottomuudesta ja vähäi-

nen luottamus omiin ky-

kyihin. 
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Taulukko 4. Ohjauksen toteutus ja vaikutukset 

  

                                         Sivu 1/11 

Tutkimuksen/artikke-
lin nimi 

Tekijä(t) jul-
kaisuvuosi 

valtio 

Tietokanta Julkaisufoorumi 

Julkaisufooru-

min taso 

impaktiluku 

Artikkelin/tutkimuksen 
tarkoitus  

Tutkimusyksikkö ja/tai men-
telmä 

Päätulos 

Motivational Intervie-

wing as a Smoking 

Cessation Intervention 

for Patients With Can-

cer 

Wakefield M, 

Olver I, Whit-

ford H & Ro-

senfeld E 

2004 

Australia 

Controlled 

trials 

Cochrane 

Nursing Re-

search 

Impaktiluku: 

1,856 

5 vuoden impak-

tiluku: 2,335 

2=johtava taso 

Alkuperäitutkimus.Tut-

kia lisääkö motivoiva 

haastattelu tupakasta 

vieroituksen yrityksiä 

syöpäpotilailla verrat-

tuna tavanomaiseen 

hoitoon. 

Yhteensä 137 syöpäpotilasta, 

joista internventioryhmässä 74 

ja kontrolliryhmässä 63. 

Satunnaistettu, kontrolloitu tut-

kimus 

Interventio ei ollut tehok-

kaampi. Motivoiva haastattelu 

ei ollut tavanomaista hoitoa te-

hokkaampi syöpäpotilailla. 

Efficacy of a single 

computer-tailored e-

mail for smoking ces-

sation: results after 6 

months 

 

 

 

 

 

 

 

Poel F T, Bol-

man C, 

Reubsaet  A & 

de Vries H 

2009 

Hollanti 

Medline Health Educa-

tion Research 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

Alkuperäistutkimus. 

Testata intervention te-

hokkuutta, ymmärrettä-

vyyttä, uskottavuutta ja 

henkilökohtaisuuden 

merkitystä tietokonevä-

litteisessä räätälöidyssä 

tupakasta vieroituk-

sessa. Verrata yksilölli-

sesti räätälöityä ja räätä-

löimätöntä ohjausta. 

Yhteensä 438 osallistujaa. 

Satunnaistettu, kontrolloitu tut-

kimus 

Kuuden kuukauden kohdalla in-

terventioon osallistuneilla oli 

merkittävästi suuremmat tupa-

koinnin lopettamisluvut. 
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                                        Sivu 2/11 

The effectiveness of 
personally tailored 

computer-generated 

advice letters for smo-

king cessation 

Borland R, 
Balmford J & 

Hunt D 

2004 

Australia 

Medline Addiction 

Impaktiluku: 

4,972 

5 vuoden impak-

tiluku: 5,489 

3=korkein taso 

 

Alkuperäistutkimus/ra-
portti. Yksilöllisesti rää-

tälöity tupakasta vieroi-

tuksen neuvontakirje 

tietokonevälitteisesti 

versus tulostettu yksi-

löimätön standarineu-

vontakirje. 

Tupakoimattomuuslu-
vut 12 kk kohdalla. 

Kumpi interventio te-

hokkaampi.  

1058 henkilöä 

Tutkimusraportti 

satunnaistetusta tutkimuksesta 

Yksilöllisesti räätälöity tietoko-
nevälitteinen neuvontakirje oli 

tehokkaampi tapa vieroittaa tu-

pakasta. 

Effectiveness of additi-

onal follow-up te-

lephone counseling in 

a smoking cessation 

clinic in Beijing and 
predictors of quitting 

among Chinese male 

smokers 

 

 

 

 

 

Wu L, He Y, 

Jiang B, Zuo 

F, Liu Q, 

Zhang L, Zhou 

C, Liu M, 
Chen H, 

Cheng KK, 

Chan S S C & 

Lam T H 

2016 

Kiina 

PubMed BMC Public 

Health 

Impaktiluku: 

2,209 

5 vuoden impak-

tiluku: 2,746 

1=perustaso 

 

Alkuperäistutkimus. 

verrata keskenään kah-

den eri interventioryh-

män: kasvotusten saa-

dun ohjauksen ja 

kasvotusten + puhelin-

ohjauksen (4 puhelino-

hajuskertaa) 

saaneiden tupakoinnin 
lopettamistuloksia. 

Tupakoinnin lopettami-

nen selvitettiin viikon, 6 

kk ja 12 kk seurannassa. 

 

 

 

547 miespuolista tupakoitsijaa, 

satunnaistettu, kontrolloitu tut-

kimus Pekingissä vuosien 2008-

2013 välillä tupakastavieroi-

tusta hakeneille tupakoitsijoille 

Puhelinohjaus kasvotusten ta-

pahtuneen ohjauksen lisänä tup-

lasi tupakoinnin lopettamislu-

vut. 
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                                   Sivu 3/11 

The effectiveness of 

telephone counselling 

and internet- and text-

message-based support 

for smoking cessation: 

results from a rando-

mized controlled trial 

Skov-Ettrup L 

S, Dalum P, 

Bech M & 

Tolstrup J S 

2015 

Tanska 

PubMed Addiction 

Impaktiluku: 

4,972 

5 vuoden impak-

tiluku: 5,489 

3=korkein taso 

 

Alkuperäitutkimus/ra-

portti. 

Verrata proaktiivista, 

reaktiivista puhelinoh-

jausta ja internet- ja 
tekstiviesti välitteistä 

interventiota opasmate-

riaaliin perustuvaan tu-

pakasta vieroitukseen. 

Yhteensä 452 osallistujaa 

proaktiivisessa puhelinohjauk-

sessa, 453 osallistujaa reaktiivi-

sessa puhelinohjauksessa, inter-

net-ja tekstiviestivälitteisessä 

interventiossa 453 osallistujaa 

ja opasmateriaaliryhmässä 452 

osallistujaa. Satunnaistettu, 

kontrolloitu tutkimus 

Proaktiivinen puhelinohjaus oli 

tehokkaampaa verrattuna opas-

materiaalin perustuvaan vieroi-

tukseen vuoden seurannassa. 

Selvää näyttöä ei ollut reaktiivi-

sen puhelinohjauksen tai inter-

net-ja tekstiviestivälitteisen in-

tervention tehokkuudesta ver-

rattuna opasmateriaaliin. 

The effectiveness of 

callback counselling 

for smoking cessation: 

a randomized trial 

 

 

 

 

 

Borland R, Se-

gan C J, Li-

vingston P M 

& Owen N 

2001 

Australia 

Medline Addiction 

Impaktiluku: 

4,972 

5 vuoden impak-

tiluku: 5,489 

3=korkein taso 

 

Alkuperäistutkimus/ra-

portti. Takaisin soiton 

tehokkuutta puhelin oh-

jausinterventiona ver-

rattuna pelkkään opas-
materiaaliin. Interventi-

oon kuuluvat saivat 

useita lyhyitä puhelin-

ohjauskertoja ja tavan-

omaisen hoidon lisäksi. 

998 tupakoitsijaa. 

satunnaistettu, kontrolloitu tut-

kimus 

Takaisin soitto vahvisti tupa-

kasta vieroituksen ja tarjosi 

joustavan, kustannustehokkaan 

ja laajasti tarjolla olevan tupa-

kasta vieroituspalvelun. Inter-
ventioryhmään kuuluvat yritti-

vät useammin lopettaa tupa-

koinnin ja se vähensi relapsin 

mahdollisuutta. 

Physician advise for 

smoking cessation 

Stead LF, 

Buitrago D, 

Preciado N, 

Sanchez G, 

Hartmann-

Boyce J & 

Lancaster T 

2013 

 

Cochrane 

database 

Systema-

tic Review 

The Cochrane 

Library 

Cochrane data-

base Systematic 
Review 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

Arvioida lääkärin neu-

vontaa tupakasta vieroi-

tuksen tukijana, verrata 

minimaalisia interventi-

oita tehokkaampiin in-

terventioihin, arvioida 

erilaisten neuvontata-

poja tupakasta vieroi-
tuksessa ja vahvistaa sa-

vuttomuus neuvonnan 

vaikutus sairauskohtai-

suus ja kuolleisuus huo-

mioiden. 

Systemaattinen/ 

järjestelmällinen katsaus 

Lääkärin neuvonta auttaa tupa-

koitsijoita lopettamaan tupa-

koinnin. Myös lyhyt neuvonta 

lääkärin toimesta on tehokasta 

tupakasta vieroittumisessa ja 

tämä lisää todennäköisyyttä 

sille, että tupakoitsija onnistu-

neesti lopettaa ja pysyy tupa-
koimattomana vuoden jälkeen-

kin. Intensiivisempi neuvonta 

voi hiukan myös lisätä lopetta-

mislukuja. Seurannan järjestä-

minen neuvonnan jälkeen voi 

lisätä tupakoinnin lopettaneita. 
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                                        Sivu 4/11 

Telephone counselling 

for smoking cessation 

(Review) 

 

 

 

Stead LF, 

Haartman-

Boyce J, Pe-

rera R & Lan-

caster T 

2013 

Cochrane 

database 

Systema-

tic Review 

The Cochrane 

Library 

Cochrane datab 

Systematic Re-

view 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

 

 

Arvioida proaktiivista 

ja reaktiivista puhelin-

ohjausta tupakasta vie-

roituksessa 

Systemaattinen/ 

järjestelmällinen katsaus 

Proaktiivinen puhelinohjaus 

auttaa tupakasta vieroituksessa 

Stage-based interventi-

ons for smoking cessa-

tion (Review) 

Cahill K, Lan-

caster T & 

Green N 

2010 

 

Medline The Cochrane 

Library 

Cochrane datab 

syst. review 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

 

Selvittää muutosvaihe-

mallin tehokkuus; aut-

taako se lopettamaan tu-

pakoinnin. 

Systemaattinen/ 

järjestelmällinen katsaus 

Itseapu- ja yksilöllinen ohjaus 

muutosvaihemallia käytettäessä 

ei ole tehokkaampi/heikompi 

vieroituksessa, kuin muutosvai-

hemallin käyttämättä jättämi-

nen. Näyttö muutosvaihemallin 

käytössä ei ole selvä. Näyttö ei 

tue neuvonnan rajoittamista ja 

tuen tarjoamista vain tupakoit-
sijoille, jotka ovat valmistelu- 

ja päätöksenteko tai toiminta- ja 

lopettamisvaiheessa. 

It is possible to help 

smokers in early moti-

vational stages to quit. 

The Inter99 study. 

 

 

 

 

 

Pisinger C, 

Vestbo J, 

Borch-Johnsen 

K & Jorgensen 

T 

2004 

Tanska 

Medline Preventive Me-

dicine 

Impaktiluku: 

2,893, 5 vuoden 

impaktiluku: 

3,748 

2=johtava taso 

Alkuperäistutkimus. Eri 

motivaatiovaiheissa ole-

vien tupakasta vieroitus 

elämäntapavalmennuk-

sella/+ lisäksi intensii-
visempi interventio. 

Satunnaistettu väestöpohjainen 

interventio yhteensä 18280 tu-

pakoitsijalle 

On mahdollista edesauttaa tupa-

kasta vieroitusta myös varhai-

sessa motivaatiovaiheessa ole-

ville tupakoitsijoille. 



Liite 6 

 

                                        Sivu 5/11 

Telephone assistance 

for smoking cessation: 

one year cost effecti-

veness estimations 

 

 

 

 

 

 

McAlister A 

L, Rabius V, 

Geiger A, 

Glynn T J, 

Huang P & 

Todd R 

2004 

USA 

Controlled 

trials 

Cochrane 

Tobacco Control 

Impaktiluku: 

6,321 

5 vuoden impak-

tiluku: 5,741 

2=johtava taso 

Alkuperäistutkimus. 

Puhelinohjauksen apu 

vieroituksessa vuoden 

kestävässä tutkimuk-

sessa. Interventio: posti-

tetut opasmateriaalit ja 

puhelinohjaus (5 x oh-

jausta perustuen muu-

tosvaihemalliin, sosiaa-
lis-kognitiivisesta teori-

asta ja motivoivaan 

haastatteluun) ja kont-

rollit vain opasmateri-

aalin 

Yhteensä 1014 osallistujaa. Sa-

tunnaistettu kontrolloitu tutki-

mus. 

Puhelinohjauksesta on apua tu-

pakasta vieroituksessa ja suuri 

osa soittajista haluaa käyttää 

ohjausta, jos sitä tarjotaan. Oh-

jaus voi melkein tuplata savut-

tomuusluvut vuodessa. 

 

 

 

”Real-World” Effecti-

veness of Reactive Te-

lephone Counseling 

for Smoking Cessation 

Sood A, An-

doh J, Verhulst 

S, Ganesh M, 

Edson B & 
Hopkins-Price 

P 

2009 

USA 

Controlled 

trials 

Cochrane 

Chest 

Impaktiluku: 

6,136 

5 vuoden impak-

tiluku: 6,823 

2=johtava taso 

Alkuperäistutkimus. 

Reaktiivinen puh. oh-

jaus + postitettua opas-

materiaali, ja reaktiivi-
nen puh.ohjaus, jonka 

lisänä yksilöllinen reaa-

liaikainen ohjaus, mihin 

kuului suunnitelma lo-

pettaa tupakointi. Oh-

jauksen taustalla oli 

muutosvaihemalli, sosi-

aalis-kognitiivinen teo-

ria, potilaskeskeinen 

ohjaus strategia ja suo-

situkset. 

Yhteensä 990 osallistujaa. Inter-

ventiossa 494 ja kontrolleissa 

yht. 496 osallistujaa. 

Satunnaistettu kontrolloitu tut-

kimus. 

Tupakasta vieroitusluvut eivät 

eronneet merkittävästi 1-12 

kuukauden seurannassa. Yksi-

löllinen puhelinohjaus ei ole te-
hokkaampaa tupakasta vieroi-

tuksessa tupakasta vieroituksen 

puhelinlinjoille soittavilla ver-

rattuna pelkkään opasmateriaa-

lin  
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Time for a change: 

putting the Transtheo-

retical (Stages of 

Change) Model to rest 

West R 

2005 

Englanti 

Manuaali 

(Käypä 

hoito -

suositus) 

Addiction 

Impaktiluku: 

4,972, 5 vuoden: 

5,489 

3=korkein taso 

 

Tieteellinen artikkeli.  

Kriittinen tarkastelu 

Prochaskan & DiCle-

menten muutosvaihe-

mallista. 

Tieteellisesti perustella, mitä 

ongelmia muutosvaihemallissa 

on. 

Tupakasta vieroitusta tulisi tar-

jota kaikille, olivat he sitten 

missä muutoksen vaiheessa ta-

hansa. 

Motivational intervie-

wing for smoking ces-

sation 

(Review) 

 

 

Lindson-Haw-

ley N, Thomp-

son TP & 

Begh R 

2015 

Medline The Cochrane 

Library 

Cochrane datab 

syst. review 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

 

Vahvistaa edistääkö 

motivoiva haastattelu 

tupakasta vieroitusta 

Systemaattinen/ 

järjestelmällinen katsaus 

Motivoiva haastattelu tupakasta 

vieroituksessa voi auttaa tupa-

koitsijoita lopettamaan tupa-

koinnin.  

A randomised control-

led trial of motivati-

onal interviewing for 

smoking cessation 

Soria R, Le-

gido A, Esco-

lano C, Lopez 

Yeste A & 

Montoya J 

2006 

Espanja 

Medline British Journal 

of General Prac-

tice, Impakti-

luku: 2,741 

5 vuoden impak-

tiluku: 2,978 

1=perustaso 

Alkuperäitutkimus. 

Verrata motivoivaa 

haastattelua ja neuvon-

taa lopettaa tupakointi;  

kumpi on tehokkaampi 

tapa vieroittaa tupa-

kasta. 

Yhteensä 200 tupakoitsijaa. 

Neuvontaa lopettaa tupakointi 

interventioon kuului yht. 81 ja 

motivoivaan haastatteluryh-

mään yht. 114 tupakoitsijaa. 

Satunnaistettu kontrolloitu tut-
kimus 

Motivoiva haastattelu oli 5,2 x 

tehokkaampaa kuin neuvonta 

lopettaa tupakointi 6 kk:n ja 

vuoden tupakoimattomuus mit-

tauksissa, joissa käytettiin häkä-

mittausta tupakoimattomuuden 

varmistamiseksi. 

Mobile-phone-based 

interventions for smo-

king cessation (Re-
view) 

Whittaker R, 

McRobbie H, 

Bullen C, Rod-
gers A & Gu Y 

2016 

 

Cochrane 

database 

Systema-
tic Review 

The Cochrane 

Library 

Cochrane datab 

syst. review 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

 

Vahvistaa matkapuhe-

lin-puhelinperustaisen 

tupakasta vieroitusinter-
vention tehokkuus tupa-

kasta vieroituksessa ih-

misillä, jotka polttavat 

ja haluavat lopettaa. 

Systemaattinen/ 

järjestelmällinen katsaus 

Matkapuhelinvälitteinen tupa-

kasta vieroitus on hyödyllinen 

tupakasta vieroituskeino kuu-
den kuukauden seurannan koh-

dalla. 
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Nursing intervention 

for smoking cessation 

(Review) 

Rice VH, 

Hartmann-

Boyce J & 

Stead LF 

2013 

Cochrane 

database 

Systema-

tic Review 

The Cochrane  

Library 

Cochrane data-

base Systematic 

Review 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

Vahvistaa hoitajan tu-

pakasta vieroituksen te-

hokkuus 

Systemaattinen/ 

järjestelmällinen katsaus 

Hoitajan neuvonta ja/tai ohjaus 

tupakasta vieroituksessa voi li-

sätä tupakasta vieroittumislu-

kuja. 

Effectiveness of te-

lephone contackt as an 

adjunct to a self-help 

program for smoking 

cessation A rando-

mized controlled trial 

in Spanish smokers 

 

Miguez Ma. C, 

Vazguez F L 

& Becona E 

2002 

Espanja 

Medline Addictive Beha-

viors 

Impaktiluku:- 

1=perustaso 

Alkuperäistutkimus. 

Selvittää puhelinoh-

jauksen vaikutusta tupa-

kasta vieroituksen it-

seapuohjelmassa 

Yhteensä 200 osallistujaa, joista 

100 osallistui standardiin it-

seapuohjelmaan ja 100 itseapu-

ohjelmaan osallistujaa sai puhe-

linohjausta. 

Satunnaistettu kontrolloitu tut-

kimus 

Puhelinohjaus oli tehokata tu-

pakoinnista vieroitusohjelmassa 

Smoking cessation in 

the workplace 

Fishwick D, 

Carroll C, 

McGregor M, 

Drury M, 

Webster J, 

Bradshaw L, 

Rick J & Lea-
viss J 

2013 

Englanti 

 

 

 

PubMed Occupational 

Medicine  

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

Katsaus tupakasta vie-

roituksesta työpaikalla. 

Syväkatsaus tupakasta vieroi-

tuksesta työpaikalla: kirjalli-

suuskatsaus, joka sisältää syste-

maattisista katsauksista ja meta-

analyyseistä tehdyn synteesin ja 

erillisen laadulliseen näyttöön 

perustuvan katsauksen, tapatu-
tutkimuksia ja asiantuntijapa-

neelin käytön arvioinnissa 

Tupakasta vieroitusohjelmat 

voivat olla hyödyllisiä tupa-

koinnin lopettamisessa. Ne ovat 

tehokkaita vain, jos osallistujien 

henkilökohtainen päätavoite on 

tupakoinnin lopettaminen ja tu-

pakoitsijat ovat siirtyneet har-
kintavaiheeseen. 
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Effectiveness of a 

Low-Intensity Intra-

Worksite Intervention 

on Smoking Cessation 

in Japanese Employ-

ees: A Three-Year In-

tervention Trial 

Tanaka H, Ya-

mato H, Ta-

naka T, Ka-

dowaki T, 

Okamura T, 

Nakamura M, 

Okayama A & 

Ueshima H 

2006 

Japani 

Medline Journal of Occu-

pational Health 

Impaktiluku: 

1,446, 5 vuoden 

impaktiluku: 
1,668, 1=perus-

taso 

 

Alkuperäitutkimus. Ma-

talan intensiteetin vie-

roitusohjelma työpai-

kalla työntekijöillä, 

joilla on heikko valmius 

lopettaa tupakointi. 

Kontrolliryhmä ei mi-

tään interventiota, mutta 

hekin kävivät vuosittai-
sessa terveystarkastuk-

sessa, missä saivat lää-

kärin neuvontaa tervey-

teen liittyen 

Yhteensä 2307 tupakoitsijaa 

3-vuoden interventiotutkimus 

Interventio-ohjelma oli tehokas 

ja sovellettavissa vastaavanlai-

sissa työpaikoissa. 

One year effectiveness 

of an individualised 

smoking cessation in-

tervention at the 

workplace: a randomi-
sed controlled trial 

 

 

 

 

 

 

 

Rodriguez-Ar-

talejo F, La-

fuente Urdin-

guio P L, 

Guallar-Castil-
lon, Gareizaur-

rekoa Dublang 

P, Martinez O 

S, Diez Azca-

rate J I, Foj 

Aleman M & 

Banegas J R 

2003 

Espanja  

Medline, 

Cinahl 

JOEM Journal of  

Occupational 

and Environ-

mental Medicine 

Impaktiluku: 

1,627 

5 vuoden impak-

tiluku: 1,990 

1=perustaso 

Alkuperäistutkimus. 

Minimaalinen ohjaus 1. 

vastaanotolla (5-8 

min.), nikotiinikorvaus-

tuotteet 3 kk ja 3x oh-
jaus (2-3 min.) 3 kk:n 

aikana. Kontrollit: ly-

hyen 30 sek.-1min. kes-

tävän suullinen ei struk-

turoidun neuvonta tai ei 

sitä ollenkaan. Ei tiettyä 

aikataulua vuosittaisen 

terveystarkastuksen ai-

kana eikä yhteyden-

otoissa terveysongel-

miin liittyen seurannan 
aikana.  

 

 

217 tupakoitsijaa molempien 

sukupuolten edustajaa iältään 

20-63-vuotiaita. 

Satunnaistettu kontrolloitu tut-

kimus 

Intervention saaneet lopettivat 

tupakoinnin vuoden seuran-

nassa kontrolleja todennäköi-

semmin. Yksinkertainen hel-

posti toteutettava interventio 
työpaikalla on tehokasta myös 

vuoden kuluttua intervention 

aloituksen jälkeen. 
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Tools for health: the 

efficacy of a tailored 

intervention targeted 

for construction labo-

rers 

Sorensen G, 

Barbeau E M, 

Stoddard A M, 

Hunt M K, 

Goldman R, 

Smith A, 

Brennan A A 

& Wallace L 

2007, USA 

Controlled 

trials 

Cochrane 

Cancer Causes 

Control 

1=perustaso 

Alkuperäistutkimus. 

Testata käyttäytymiseen 

liittyvää interventiota 

rakennustyöläisillä. 

Verratane yksilöllisesti 

räätälöityä puhelinvälit-

teistä ja postitettua in-

terventiota tupakasta 

vieroituksessa, kasvis-
ten ja hedelmien käy-

tössä. 

Yhteensä 582 osallistujaa 

Satunnaistettu kontrolloitu tut-

kimus 

Yksilöllisesti räätälöity inter-

ventio voi tehokkaasti lisätä tu-

pakasta vieroittuneiden määrää 

sekä hedelmien ja kasvisten 

käyttöä rakennustyöläisillä. 

Brief Smoking Cessa-

tion Intervention: A 

Prospective Trial in 

the Urology Setting 

Bjurlin M A, 

Cohn M R, 

Kim D Y, 

Freeman V L, 

Lombarde L, 

Hurley S D & 

Hollowell C M 
P, 2013, USA 

 

Controlled 

trials 

Cochrane 

The Cochrane 

Library 

Impaktiluku: -
1=perustaso 

The Journal of 

Urology 

Alkuperäistutkimus. 

Urologit saavat vain vä-

hän harjoitusta tupa-

kasta vieroitukseen. 

Tarkoituksena arvioida 

lyhyttä urologin tupa-

kasta vieroituksen inter-
ventiota avohoidon kli-

nikalla 

2009-2011 välillä tehty kontrol-

loitu tutkimus yhteensä 179 po-

tilaalle, joista osa sai tavan-

omaista hoitoa ja osa lyhyen 5 

minuutin intervention lopettaa 

tupakointi 

Vuoden kuluttua interven-

tioryhmästä 12,1 prosenttia oli 

lopettanut tupakoinnin, kun 

kontrolleista 2,6 prosenttia. 

Urologin lyhyt, yksinkertainen 

neuvonta lopettaa tupakointi oli 

tehokasta. 

Workplace interventi-

ons for smoking cessa-
tion 

(Review) 

 

 

 

Cahill K & 

Lancaster T 

2014 

Cinahl The Cochrane 

Library 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

Arvioida työpaikan oh-

jelmia tupakasta vieroi-
tuksessa näkökulmana 

työntekijöiden tupa-

koinnin lopettaminen 

sekä ohjelmien kustan-

nukset ja hyödyt. 

 

 

 

Systemaattinen/järjestelmälli-

nen katsaus 

Yksilöille suunnatut interven-

tiot lisäsivät onnistumista tupa-
koinnin lopettamisessa. 
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Randomized control-

led trial of a web-ba-

sed computer-tailored 

smoking cessation 

program as a supple-

ment to nicotine patch 

therapy 

 

 

 

Strecher V J, 

Shiffman S & 

West R 

2005 

Englanti ja Ir-

lanti 

Contolled 

trials 

Cochrane 

Addiction 

Impaktiluku: 

4,972 

5 vuoden impak-

tiluku: 5,489 

3=korkein taso 

Alkuperäistutkimus. 

Arvioida tietokone- vä-

litteistä tupakasta vie-

roituksen ohajusmateri-

aalia nikotiinikorvaus-

hoitoa käyttävillä poti-

lailla. Yksilöllisesti rää-

tälöidyn ja räätälöimät-

tömän ohjausmateriaa-
lin tehokkuuden ver-

tailu  

Satunnaistettu kontrolloitu tut-

kimus 

Tulokset vahvistivat yksilölli-

sesti räätälöidyn tietokonevälit-

teisen ohjausmateriaalin hyö-

dyn yhdistettäessä nikotiinikor-

vaushoitoon. 

 

 

 

 

A Pilot Study of Te-

lephone-Based Smo-

king Cessation Inter-

vention in Asbestos 

Workers 

Omowunmi Y 

O O, Moline J, 

Rovner E, 

Sinha S, Pe-

rez-Lugo M, 

Demissie K & 

Kipen H M 

2003 

USA 

Medline JOEM Journal of 

Occupational 

and Environ-

mental Medicine 

Impaktiluku: 

1,627 

5 vuoden impak-

tiluku: 1,990 

1=perustaso 

Alkuperäitutkimus. 

Testata puhelinohjausta 

tupakasta vieroitukseen 

asbesti-työntekijöillä. 

89 tupakoivaa asbesti-työnteki-

jää, joista 59 osallistujaa ja 

heistä 40 vastasi 6 kk:n koh-

dalla puhelinhaastatteluun. 

Satunnaistettu kontrolloitu tut-

kimus 

Interventio oli tehokas tapa tu-

pakoinnin lopettamisessa. 

Effectiveness of Smo-

king-Cessation Inter-

vention in All of the 

Smokers at a Worksite 

in Japan 

 

 

 

 

 

Kadowaki T, 

Watanabe M, 

Okayama A, 

Hishida K & 

Ueshima H 

2000 

Japani 

Scopus Industrial Health 

Impaktiluku: 

1,057 

5 vuoden impak-

tiluku: 1,227  

1=perustaso 

Alkuperäitutkimus. In-

terventiotutkimus, jossa 

tarkoituksena testattiin 

lääkärin yksilöohjausta 

(5 kk) versus viivästy-

nyttä interventiota. 

Yhteensä 263 miespuolista teh-

taan työntekijää. Satunnaistettu 

kontrolloitu tutkimus 

Interventio oli tehokas huoli-

matta siitä, oliko halua lopettaa. 
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Smoking-Related 

Health Behaviors of 

Employees and Rea-

diness to Quit 

Ott C H, Plach 

S K, 

Beauchamp 

Hewitt J, 

Cashin S E, 

Kelber S, Cis-

ler R A & 

Weis J M 

2005 

USA 

Medline, 

Cinahl 

AAOHN Journal 

Impaktiluku: - 

1=perustaso 

AlkuperäistutkimusRa-

portoida tupakointi ja 

kiinnostus terveyden 

edistämistutkimukseen 

kunnan ja yksityispuo-

len työntekijöiden kes-

kuudessa. 

Yhteensä 14 000 yksityispuolen 

ja 6000 kunnan työntekijää, 

joista 622 terveyden edistämis-

ohjelmaan osallistujaa ja joista 

110 tupakointiin liittyvää henki-

löä 

yli 1/3 oli kiinnostunut tupa-

kasta vieroitusohjelmasta ja 18 

prosenttia oli tupakoivia. Tupa-

kointi oli kunnan työntekijöillä 

tavallisempaa ja he polttivat 

päivässä myös enemmän sekä  

arvioivat oman terveytensä hei-

koimmin. 


