
Haluatko altistaa lapsesi 
tupakoinnille ja 

heikentää lapsesi terveyttä? 

 

 

 

KEUHKOJA

 

 

 
pienille ihmisille

 

Ei mustiaEi mustiaEi mustia

Perheessä tupakointi heikentää lapsien 
vastustuskykyä sekä aiheuttaa silmien, kurkun ja 

hengitysteiden ärtyisyyttä. Riski sairastua 
tulehdussairauksiin on suuri.

 
 

VANHEMPIEN 
ASENTEELLA ON 

MERKITYS!

 

Kerttu ja Milla



1.MIKÄ ON TUPAKKA?
VUOSITTAIN LÄHES 5000 IHMISTÄ KUOLEE TUPAKANKÄYTTÖÖN.SIIHEN VOI
JÄÄDÄ KOUKUUN JA VUOSITTAIN SIIHEN KULUU PALJON RAHAA. TUPAKKA
HEIKENTÄÄ ERILLAISTEN LÄÄKEHOITOJEN TEHOA. 

2.MIKÄ ON TUPAKKALAKI?
TUPAKKALAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEENA ON SAVUTTOMAN YMPÄRISTÖN
AIKAAANSAAMINEN NIIN, ETTEI KUKAAN JUOUDU VASTOIN TAHTOAAN
TUPAKAN SAVULLE. LISÄKSI HALUTAAN EHKÄISTÄ NURTEN TUPAKOINNIN
ALOITTAMISTA. 

3.MITKÄ ON TUPAKAN HAITAT?
TUPAKOINTI VOI VAIKUTTAA LÄÄKKEENTEHOON JA SE VOI AIHEUTTAA EREKTIO
ONGELMIA, HEDELMMÄLLISYYDEN VÄHENEMISTÄ, SUPISTAA VERISUONIA JA
VAHINGOITTAA KAIKKIA ELIMIÄ. YLEISIN TUPAKKA SAIRAUS ON
KEUHKOSYÖPÄ.TUPAKOINTI LYHENTÄÄ ELINIKÄÄ.TUPAKOINTI VAHINGOITTAA MYÖS
MUITA 

4.KUINKA PALJON KUSTANNUKSIA?
TUPAKKA AIHEUTTAA LISÄSAITAUKSIA JA SITÄ KAUTTA LISÄ
KUSTANNUKSIA.TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS ARVIO LISÄ KULUJA TULLEEN
290-294 MILJOONAA EUROA, NIISTÄ SUURIN OSA SYNTYY TERVEYDENHUOLLON JA
LÄÄKEKUSTANNUKSIEN TAKIA.SUORAT TERVEYDEN HUOLLON KUSTANNUKSET
OLIVAT NOIN 277 MILJOONAA EUROA VUODESSA.

TUPAKKA
TIETOA TUPAKASTA
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TUPAKKA   
TIETOA TUPAKASTA 

    

1. MITÄ ON TUPAKKA? 

Tupakka on isolehtinen kasvi, jonka lehdet sisältävät myrkyllistä nikotiinia. Tupakka aiheuttaa 

riippuvuutta. Tupakansavu on vaarallista myös ympärillä oleville ihmisille. 

2. MITKÄ OVAT TUPAKAN HAITAT? 

Tupakansavu sisältää n. 4000 kemikaalia. Kemikaaleista 50 aiheuttaa syöpää. Tupakkaan myös 

lisätään muita aineita, esimerkiksi ammoniakkia. Ammoniakki tehostaa nikotiinin imeytymistä ja 

siten vahvista riippuvuutta. 

• Riippuvuus – vieroitusoireita: hermostuneisuus, unettomuus, päänsärky ja voimakas 

tupakanhimo. 

• Psyykkiset vaikutukset: psyykkisiä ongelmia, univaikeuksia, ahdistuneisuutta ja 

masennusta. 

• Fyysiset terveyshaitat: aivoinfarkti, syöpätaudit ja krooniset keuhkosairaudet. 

• Terveysvaikutukset:  

Nikotiini kohottaa verenpainetta ja lisää sydämen sykettä. Suurina annoksina tupakka 

aiheuttaa: pahoinvointia, pääsärkyä, huimausta, mahakipuja ja muita myrkytysoireita. 

 

  Lähihoitajaopiskelija ryhmä soteJS20Aviki. 

 

Haluatko lopettaa tupakoimisen?                                                                                  

Tässä seitsemän parasta vinkkiä: 

• Tiedä, miksi haluat lopettaa. 

• Yritä nikotiinituotteita. 

• Älä lopeta yksin. Yritä perheen tuella.  

• Hallitse stressiä. 

• Yritä uudestaan ja uudestaan. 

• Lopeta vähitellen. 

• Syö hedelmiä ja vihanneksia. 

• Valitse palkintosi, kun olet pystynyt lopettamaa 



 

یک کیسه حاوی نوعی نکوتین است که درسوئدتولیدمی شودوقابل  
 استفاده بین لثه ولب باالیی میباشد. 

یافت می شود.نوسکا حاوی   دربازار به دو شکل فله ای یاکیسه ای
 مواد سرطان زاست که عبارتنداز
 نیتروزامین های مخصوص تنباکو
 ب ا ه یعنی هیدروکربن های اروماتیک چندحلقه ای
. ترکیبات الی فرار  
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 عوارض جانبی نوسکا

   سالمت دهان ودندان ✓

وعروقی بیماریهای قلبی ✓  

 دیابت ✓

سرطان مری بانکراس  ✓

 ودهان

تاثیرمنفی دررشدکودک  ✓

دردوران شیردهی 

 وحاملگی

 وابستگی به نکوتین ✓

اماراستفاده نوجوان 

 ازنوسکادرمدارس فنالند

%16بسرها      

%6.8دخترها  

 
 

 
 

 ارو



Tupakka 

 

Savukkeet ovat maailmanlaajuisesti käytetyin tupakkatuote. Savukkeet voivat olla 

tehdasvalmisteisia tai itse käärittyjä. Savukkeita poltettaessa eli tupakoidessa 

syntyvä tupakansavu sisältää yli 4000 yhdistettä, joista noin 70 on syöpää 

aiheuttavia.  

 

Suomessa valtaosa kulutetusta tupakasta poltetaan savukkeina. Vuonna 2020 

savukkeita kulutettiin 675 kappaletta 15 vuotta täyttänyttä henkilöä kohden.  

Miehistä päivittäin tupakoi 14 % ja naisista 11 %.   

 

Tupakoinnin terveyshaitat ovat moninaiset vaikuttaen koko kehoon. 

Merkittävimmät tupakoinnin aiheuttamat sairaudet ovat syöpä-, hengityselin- ja 

verenkiertoelimistön sairaudet.   

Tupakointi heikentää merkittävästi monien sairauksien hoitojen tehoa. Se myös 

suurentaa hoitoihin ja toimenpiteisiin, kuten leikkauksiin, liittyvien 

komplikaatioiden riskiä ja hidastaa haavojen ja murtumien paranemista. 

 

 

 

 



Nuuska 

Yhdessä grammassa nuuskaa on 7-8mg nikotiinia. Nuuskassa on 

syöpävaarallisia aineita kuten raskasmetalleja sekä hiilivetyä. Nuuska 

valmistetaan jauhetusta tupakasta, lisä -ja säilöntäaineista sekä muista 

lisäaineista. Nuuskan haitalliset aineet imeytyvät suun limakalvojen läpi 

mutta pääsee elimistöön myös syljen mukana.  

Nuuskaaminen aiheuttaa ienrajojen vetäytymistä ja syöpymistä, 

hampaiden kulumista ja värjäytymistä sekä limakalvovaurioita. 

Nuuska ei ole hyvä keino lopettaa tupakointia, koska nuuskan korkea 

nikotiinipitoisuus voi voimistaa riippuvuutta ja vaikeuttaa tupakoinnin 

lopettamista. Kun harkitsee lopettamista kannattaa selvittää nuuskan 

haitat, alkaa harrastaa liikuntaa, ja muistaa ettei lopettamisessa 

tupakkatuotetta kannata korvata tupakkatuotteella.  

 

 

 



 

RUOTSALAISTYYPPISTÄ KOSTEAA NUUSKAA 
(SNUS) KÄYTETÄÄN SUUSSA, IKENEN JA 
YLÄHUULEN VÄLISSÄ. NUUSKAA ON 
ANNOSPUSSISSA TAI IRTONUUSKANA. 

Nuuskassa on aineita, jotka aiheuttavat 
syöpää. Niitä ovat muun muassa: 

• tupakkaspesifiset nitrosamiinit 
• PAH-yhdisteet eli polysykliset 

aromaattiset hiilivedyt 
• haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
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Nuuskan 

haittavaikutukset 

• Suun terveys (ien 

ongelmat) 

• Sydän ja verisuonitaudit 

• Diabetes 

• Syöpä (ruokatorven, 

haima ja suu syöpä) 

• Nuuskaaminen raskaus-

ja imetysaikana 

(vaikuttaa vauvan 

kehitykseen) 

• Nikotiiniriippuvuus 

Nuorten nuuskaan 

käyttö  

Pojat 16 prosenttia 

Tytöt 6,8 prosenttia 

 
 

 
 







YLEISTÄ
Sähkötupakka on akulla toimiva
tupakan korvike. Jotkut käyttävät
sitä vähentääkseen tai
lopettaakseen tupakoinnin.
Sähkötupakassa on kolme osaa
akku, nestesäiliö ja neste. Neste
voi sisältää nikotiinia tai voi olla
nikotiinitonta. Sähkötupakka
merkkejä on monenlaisia ja
jokainen on suunniteltu tiettyyn
käyttötarkoitukseen tai -tapaan. 

- Räjähdysriski
- Riippuvuus
- Terveyshaitat esimerkiksi hengitysteiden
ärsytysoireet ja yskä sekä heikentää
keuhkojen toimintaa.
- Altistaa sydän- ja verisuonitaudeille
- Vaikuttaa kehon puolustuskykyyn
- Ilmasto kärsii sauhuttelusta

SÄHKÖTUPAKKA

NESTEETVAARAT
Nesteet sisältää useita tuntemattomia

aineita, joiden tiedetään olevan haitallisia.
Lisäksi nesteistä on löydetty useita

metalleja ja pienhiukkasia. Höyrystät
laitteen sisällä olevaa propyleeniglykoli-
tai glyserolinestettä johon on liuoitettu

nikotiinia. Nesteitä on lukuisia eri makuja
esim. mansikka ja vesimeloni jne. Nesteitä
voi tilata netistä tai ostaa liikkeestä Turun

Vape roomista.

Tekijät : Lähihoitajaopiskelijat Sotes21F



Sähkötupakka 
Sähkösavuke on sähköllä toimiva laite, sitä höyrystetään säiliössä olevaa 

vaarallista nestettä. Sähkösavukehöyryssä on monia terveydelle haitallisia 

yhdisteitä, joista niistä on samanlaisia kuin tupakan savussa. 

 

 

Sähkötupakat eivät sisällä tupakkakasvia, mutta niistä säädetään silti 

tupakkalaissa, esimerkiksi lain mukaan myyntirajoitukset ja tupakointikiellot 

koskevat myös sähkösavukkeita. Nikotiinineste ei saa sisältää kiellettyjä lisäaineita 

tai mitään erilaista makua. 

 

Sähkösavukehöyry heikentää jatkuvasti keuhkojen toimintaa ja edesauttaa sydän- 

ja verisuonitaudeille altistavien muutosten synnylle. Tutkimusten mukaan 

Sähkötupakan käyttö on myös vähentänyt antibioottien tehoa ja lisännyt 

vaarallisia ja vakavia infektioiden riskiä. 

Lähihoitajaopiskeljat 

 







SÄHKISTUBACCA
Yli 18v. olisi hyvä tietää sähkötupakista!

K A I K K I  T I E T Ä V Ä T  S Ä H K Ö T U P A K A N ,
M U T T A  K A I K K I  E I V Ä T  T I E D Ä  N I I D E N
T E R V E Y S H A I T T O J A .

Kaikkia sähkötupakan terveyshaittoja ei vielä tiedetä.



OHJEET SEN
LOPETTAMISEEN

Näin se onnistuu!

 Perustele itsellesi lopettamispäätös, esim. sähkötupakan

sisältämä nikotiini on haitallista terveydelle.

Merkkaa sähkötupakan plussat ja miinukset, näin huomaat

että tarviitko sitä. 

Liiku seurassa jossa ei käytetä nikotiinituotteita.

Pyydä tukea lopettamiseen ystäviltäsi ja läheisiltäsi.

Hae tietoa.

1.

2.

3.

4.

5.

Muista huomioida lähellä liikkuvat henkilöt, sillä höyryn

hengittäminen on haitallista erityisesti astmaatikoille.

Sähkötupakat ei koeta niin vaarallisiksi kun taas tavallinen tupakka.

Sähkötupakan saa nikotiinittomana ja nikotiinillisenä, osa ottaa

nikotiinittomana jolloin he ymmärtävät ettei siitä ole vaaraa.

Kuitenkaan asia ei ole näin. 

Sähkötupakasta kuitenkin irtoaa mikrohiukkasia jotka eivät ole

terveellisiä keuhkoille. 

Sähkötupakan haittoja ovat hengitysteiden ärsytysoireet ja yskä, se voi

myös nostaa verenpainetta ja syketasoa.

tekijät: Lähihoitajaopiskelijat



 

 

 

Tupakoinnin lopettaminen on yksi merkittävimmistä päätöksistä, jonka voit tehdä 

terveytesi eteen. Kun lopetat tupakoinnin, elimistössäsi tapahtuu nopeasti 

myönteisiä muutoksia. Tärkeitä tukijoita lopettamisessa ovat usein omat läheiset 

ja toiset saman kokeneet.  

 

Tupakoinnin lopettamiseen ei ole yhtä ainoaa tai oikeaa tapaa.  Kaikkien 

menetelmien tehosta ei ole tutkimuksellista näyttöä. 

 Silti tärkeintä on kokeilla jotain tapaa eli siirtyä aikomisesta toteutukseen. 

Mieti etukäteen mitä etuja ja haittoja tupakasta sinulle on. Ole rehellinen itsellesi 

ja muista tasapuolisesti sekä hyvät että huonot puolet. 

 

Hankaloita tupakointiasi. Älä polta yhtään tupakkaa harkitsematta sitä ensin. 

Muuta tupakointitapojasi, sillä muutokset murtavat rutiinin, eikä lopettaminen 

tunnu enää yhtä isolta asialta. Vaihda merkkiä joka kerta kun ostat savukkeita. 

Vaihda tapaasi polttaa, esimerkiksi nouse seisomaan tupakoidessasi tai istu 

tupakoimaan, jos tapaat polttaa seisten. 

 

Polta vähemmän jokaista savuketta tai rajoita savukkeiden määrää. Jo muutaman 

savukkeen vähentäminen voi olla iso askel kohti savuttomuutta. Osta savukkeita 

vähän, vain aski kerrallaan. Rajoita paikkoja, joissa poltat. 

 

Lopeta tupakointi ihan kokeeksi. Kokeile, miltä tuntuu olla esimerkiksi yksi 

vuorokausi ilman tupakkaa. Sekin alentaa lopettamiskynnystä! 

 

 


