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Tausta ja sidonnaisuudet 2012-14	

•  Koulutus: LT, terveydenhuollon el, dosentti, johtamisen ammattitutkinto, lääkärikouluttajan 

erityispätevyys, johdon ja esimiesten työnohjaaja STO ry.	


•  Työnantaja: Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Pro Medico	

o  Sivutoimi:  työnohjaaja ja vapaa tutkija ja ajattelija	


•  Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa	

o  Savuton Suomi 2040 tieteellinen neuvottelukunta ja politiikkatyöryhmä 2013	


o  Työnohjaajat alaosaston varapj.	


o  Doctors Against Tobacco, DAT työvaliokunta	


o  Henkinen sidonnaisuus:  tupakkateollisuuden vastustaminen ja näyttöön perustuva lääketiede	




Aiheita	

•  Uutta ja vanhaa tietoa fysiologisesta, psykologisesta 
ja sosiaalisesta riippuvuudesta 

•  Elintapamuutosten haikea vaikeus: mitä se 
tarkoittaa nikotiiniriippuvuudessa ja 
tupakkariippuvuudessa 

•  Pohdin, miten ne vaikuttavat asenteisiimme ja 
mahdollisuuksiimme hoitaa tätä yleisintä  
kuolleisuutta lisäävää kemiallista riippuvuutta. 



Tupakkatuotteiden kemikaaleja 
Sisältää arviolta noin 4000 erilaista kemikaalia 

•  Terva: tupakan palaessa muodostuvaa 
pehmeää ruskeaa ainetta, pääasiassa 
hiilivetyjä  

•  50-60 syöpävaarallista ainesosaa 
(IARC) 

•  Häkä eli hiilimonoksidi  
•  Nikotiini 
•  Ammoniakki 
•  Asetoni 
•  Bentseeni 
•  Bentsopyreeni 
•  DDT 
 

•  Formaldehydi 
•  Kromi 
•  Metanoli 
•  Nikkeli  
•  Nitrosoamiinit  
•  Radioaktiivinen polonium-210 
•  Sinkki  
•  Syanidi 
•  Tolueeni 
•  Typen oksidit  
•  Vinyylikloridi 
•  Elohopea 



Tupakoijat 



Päivi,äisen  tupakoinnin  kehitys  Suomessa  1950-‐‑2010	

19	


13	


0,0	

10,0	

20,0	

30,0	

40,0	

50,0	

60,0	

70,0	

80,0	

1950	 1960	 1970	 1980	 1990	 2000	 2010	

Men	

Women	



Tobacco  Control  timeline  1950-‐‑2010	
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Päivi,äinen  tupakointi  koulutuksen  mukaan  2012    
(25–64-‐‑yrs.  Ikävakioidut  koulutustertiilit)  	
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Raskausajan  tupakointi:  Parturients  who  stopped  
smoking  during  the  first  trimester  and  parturients  who  
continued  smoking  after  the  first  trimester  in  2011,  %	
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Mistä tupakoijasukupolvet nousevat? 

Tupakkariippuvuus on lasten sairaus (Tellervo Korhonen 2014) 







Uusi  nikotiinituote!	

•  EU selvitys: Suomessa 92 % yläasteikäisistä pojista 
tunsi tuotteen vrt. 34% Ruotsissa 

•  Kun kokeilijoiden ja useamman kerran käyttäneiden 
osuudet yhdistetään, vähintään kerran 
sähkösavukkeita käyttäneitä oli 18-ja 16-vuotiaista 
pojista 29 %, 18-vuotiaista tytöistä 27 % ja 16 
-vuotiaista tytöistä 21 % 

•  14 % pojista ja 9 % tytöistä kokeilijoista tai käyttäjistä 
ei ollut kokeillut poltettavia savukkeita 



Miksi tupakoida: NIKOTIINI? 

Copyright Kristiina Patja 



Nikotiinin jakautuminen 
elimistössä 

•  Nikotiini on emäs, bentseenirengasrakenne 
•  Nikotiini imeytyy keuhkoverenkiertoon ja 

ylittää veri-aivoesteen sekunneissa 
•  5-10 sekunnissa aivojen reseptoreissa 
•  2-3 minuutissa tasapainotila 
•  Puoliintumisaika ≈ 2 tuntia 



Nikotiini elimistössä: 
•  Nikotiini on farmakologinen aine, joka 

vaikuttaa koko kehossa esim: 
o  Vasokonstriktio 
o  Veren hyytyminen 
o  Syketaso 

•  Nikotiini vaikuttaa kaikkialla aivojen 
alueella, sekä sitoutumispaikoissa (binding site) 
ja reseptoreissa  

•  Nikotiini ja tupakointi vaikuttavat lähes 
kaikkiin aivojen neuroendokriinisiin 
tekijöihin sekä keskushermostossa, että 
muualla.  

α4β2 
Nicotinic 
Receptor 



Nikotiiniriippuvuus syntyy nopeasti 
•  Nikotiinireseptorien aktivoituminen tapahtuu 

annosvasteisesti (Neuropharmacology 2000 Oct;39(13):2818-29 

•  Rakenteelliset muutokset havaitaan nikotiinille 
altistuneiden abortoitujen sikiöiden aivoissa (Neuroscience 
2001;105(3):527-34) 

•  3-6 viikon säännöllinen käyttö lisää aivojen 
nikotiinireseptorien määrää, muuttaa niiden rakennetta 
ja  lisää reseptorien herkkyyttä nikotiinille 

•  Nuoret raportoivat vierotusoireita 2 savukkeen 
viikkoannoksella 



Neurodapataatio: akuutit vaikutukset tupakoitaessa	

Dopamiini ! ! ! !Mielihyvä, ruokahakun väheneminen!
!     !

!
Noradrenaliin !i ! !Vireystila, ruokahalun väheneminen!
!
!
Serotoniini ! ! ! !Mieliala, ruokahalun vähentyminen!
!
!
Asetylkoliini ! ! ! Vireystila, kognitio, muisti!
!
!
Glutamaatti! ! ! ! Oppiminen, muistiparaneminen!
!
!
Endorfiini ! ! ! !Ahdistuksen ja jännityksen lieventyminen!
!
!
GABA ! ! ! !Ahdistuksen ja jännityksen lieventyminen!
!

Nikotiini!



Mustonen:  Duodecim  2004;120(2):145-‐‑52	

Tupakoivan  ”noitaympyrä	



Annostelutavat:  polte,u,  jauhe,u,  purtava	



Ei  toimi  
vierotustuo,eena,  	
3  tutkimusta  2014	



Perimä 

Ympäristö 

Vahvistavat  
tekijät	

Kokeilu,  
oppiminen	

Vakiintumin
en	

Jatkuu	

Kriisiytymin
en	 Muutos	

Terveysvaikutukset	  Elintapa	  

Käyttäytyminen:  
opittua, elettyä ja perittyä 



Tupakointiin vaikuttavia 
tekijöitä 

•  Ympäristö  

•  Fysiologinen tausta 

•  Henkilöhistoria  

•  Käyttäytyminen 

Ø  sosiaaliset suhteet, stressi, 
ehdollistuminen 

Ø  geenit, sukupuoli, sairaudet 
Ø  kokemukset, odotukset, 

oppiminen 
Ø  toiminnan toisto, annostus, 

nautintotapa 



Nikotiinin palkitsevat vaikutukset 

•  Nikotiiniriippuvainen tarvitsee nikotiinia, jotta 
keskushermoston normaalitoimintavalmius säilyy: 
psyykkinen kokemus vahvistuu 

•  Tupakoivalla nikotiinin nauttiminen parantaa kognitiivista 
suoriutumista, kun sitä saa vierotusoireisiin, mutta ei 
ilman: psyykkinen kokemus vahvistuu 

•  Vain osa toiminnoista paranee: esim. ulkoisen häiriön 
haitta vähenee 

•  Ilmeisesti tarkkaavaisuuden intensiteetti kasvaa (attentio) 
 
 
Patja ja Verkkoniemi Duodecim 2006 



Tilannesidonnaisuus ja motorinen 
aktiivisuus 

•  Tupakointi vihjeet (paikat, kuvat) aktivoivat motoriset hermopäätteet 
(e.g. Bevins 2001) 

•  Vaste vahvempi ympäristössä, johon tupakointi yhdistyy kuin 
sellaisessa jossa ei aiemmin tupakoinut 

•  Vaste säilyy vahvana keskimäärin 28 päivää ( Miller 2003) 
•  Dopamiini-3- reseptorin antagonisti estää eläinkokeissa tämän 

altisteisen ja opitus vasteen motorisella aivokuorella (Le Foll 2003) 



Nikotiiniriippuvuuden vierotusoireiden mekanismeja	


Dopamiini ! ! ! !Mielihyvä, ruokahakun väheneminen  !Makeanhimo!
!     !

!
Noradrenaliin !i ! !Vireystila, ruokahalun väheneminen! !Keskittymiskyky!
!
!
Serotoniini ! ! ! !Mieliala, ruokahalun vähentyminen ! !Masennus!
!
!
Asetylkoliini ! ! ! Vireystila, kognitio ! !Keskittymiskyky laskee!
!
!
Glutamaatti! ! ! ! Oppiminen, muistiparaneminen ! !Suoriutuminen!
!
!
Endorfiini ! ! ! !Ahdistuksen ja jännityksen lieventyminen      Ärtyneisyys!
!
!
GABA ! ! !Ahdistuksen ja jännityksen lieventyminen  ! Jännittyneisyys!
!

Nikotiini!



Vierotusoireet  ja  kesto  keskimäärin:  neuroadaptaatio  
nikotiini,omaan  keskushermostoon	

Oire Yleisyys Pahimman vaiheen kesto keskimäärin 
Ärtyvyyden lisääntyminen 80% 2 viikkoa 
Ahdistuneisuus 87 % 1 viikko 
Keskittymisvaikeudet 73 % 1-2 viikkoa 
Levottomuus 73 % 1 viikko 
Alakuloisuus 39 % a 
Kärsimättömyys 76 % 1-2 viikkoa 
Univaikeudet 80 % Muutamia öitä 
Tupakanhimo 62 % 2-3 viikkoa 
Painonnousu 1-3 kuukautta 

Päänsärky 33 % 3 päivää 
Huimaus 11 % 7 päivää 



Nikotiinin sosiaalinen  riippuvuus: 

tupakkapolitiikan mahdollisuudet 

•  Nikotiiniton nuoruus: hinta, saatavuus, savuton ja tupakaton ympäristö, 
tupakaton normi 

•  Nikotiiniton lapsuus: aikuisten (tulevien ja nykyisten vanhempia) 
tupakoinnin lopettaminen 

•  Nikotiiniton aikuisuus: Luopumisen tuki: hoito, tuki ja asenne ilmasto, 
savuton työpaikka, koulu jne.  



Geneettinen alttius tupakoinnille 
•  Yksilöiden  välillä  on  genee,isiä  eroja,  jotka  vaiku,avat  

nikotiinitoleranssin  kehi,ymiseen  (nopeus  ja  
voimakkuus):  nikotiinin  kinetiikkaan  aivoissa  ja  
aineenvaihduntaan  maksassa.	

•  Genee,iset  erot  seli,äisivät  noin  50  %  tupakoinnin  
aloi,amisesta  ja  70  %  tupakoinnin  pysyvyydestä  
(vaihteluväli  eri  tutkimuksissa  28  ja  85  %)  	



Nikotiinin metabolia maksassa 
•  Hajoamista katalysoivat sytokromientsyymi P450:n (CYP) 

entsyymi CYP2A6 ja CYP2D6. 
•  Näiden entsyymien aktiivisuudessa on havaittu yksilöllisiä 

eroja  
•  Pienen CYP2D6-aktiivisuuden omaavat henkilöt tupakoivat 

vähemmän ja sairastuvat harvemmin keuhkosyöpään  
•  Nikotiinin yksilöllinen hajoamisnopeus vaihtelee 60-120 

minuutin välillä 
•  Arvio vaikutuksesta: Hidas nikotiinin metabolia =? 

kokeiluvaiheessa hankalammat myrkytysoireet =? riski 
jatkaa laskee 



Tupakoijan tupakointiuraan vaikuttavia 

tekijöitä 

Yksilön kokemus 
Tupakointiura 

Elämänkaari 
Tupakoivan 
identiteeetti 



Eri geneettiset tekijät vaikuttavat tupakointiuran 
erivaiheissa ja eri osatekijöissä 

Yksilöllinen kokemus 
Tupakointiura 

Elämänkaari 
Tupakoivan  
identiteetti 

Kokeilu Aloittaminen Jatkaminen Lopettaminen Onnistuminen Repsahdukset 

ATCGGCTACCGTTGGCCCCCAAAGCGCGTATATATGGCTAGTCGATCATGCCCAA            	



Lopettajan näkökulma:  

Miksi lopettaisin tupakoinnin? 
•  Tutki tupakointiasia: mistä nautit ja mitä inhoat? 
•  Poltatko nautinnottomia tupakoita? 
•  Miltä tupakointi tuntuu? 
•  Kenen kanssa tupakoit? 
•  Mikä tai kuka estää lopettamista? 
•  Keneltä saisit tukea? 

•  TYÖVÄLINE: TUPAKKAPÄIVÄKIRJA, saa mm. Stumppi.fi tai 
terveyskirjasto.fi tai Pystyt kyllä (Patja, Iivonen, Aatela) 



Lopettajan näkökulma: 

Mistä motivaatio? 
•  Mikä tekee toisesta päätöksestä motivaation ja toisesta 

ohimenevän hetken ? 
•  Motivaatioon  liittyy päämäärä 
•  Motiivit voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia, ulkoisia tai 

sisäisiä, biologisia tai sosiaalisia 
•  Tupakointitapojen tunteminen auttaa etsimään omat lopettamisen 

syyt 

•  TYÖVÄLINE: TUPAKOINNIN EDUT JA HAITAT,  esim. 
stumppi.fi tai terveyskirjasto.fi 

 



Lopettajan näkökulman haastaminen: 

Suunnittele lopettaminen 
•  Tupakointi kestää vuosia, vuosikymmeniä, joten lopettamiseen 

tulee valmistautua 
•  Lopettaminen on luopumista, jota saa surra 
•  Mieti sopivat kannustimet arkeen ja juhlaan 
•  Älä tee lakkoa: Tupakkalakko on rajattu aika olla polttamatta 
•  Tupakoinnin lopettaminen on elämäntapa muutos: kuinka riidellä 

tupakatta, mitä tehdä bussipysäkillä, missä pidän käsiä 



Tupakoijan näkökulman haastaminen: 

Ajan investoiminen 
•  Keskimäärin yhden tupakan polttamiseen saa menemään 10 

imukertaa. Se tekee 200 käden liikettä päivässä, 200 imua, 200 
suunsuipistusta, 200 mukavaa tunnetta kurkussa ja 200 savukiehkuraa 
puhallettuna 

•  Kun on tupakoinut 12 vuotta askin vauhtia, on käyttänyt kokonaisen 
vuoden tupakointiin  

•  Miten paljon aikaa on valmis käyttämään lopettamiseen? 

Copyright ristiina Patja KTL 



Mitä sitten kun 
NOTKAHTAA? 

•  Tupakoiva lohduttautuu pettymyksessä tupakalla: tuleeko 
notkahduksesta repsahdus? 

•  Keskimäärin tupakoitsijat yrittävät lopettaa tupakoinnin 3-4 kertaa 
ennen onnistumista (Helakorpi, 2000) 

•  Epäonnistuminen ei merkitse, että henkilö ei pääsisi eroon tupakasta 
•  Suomen aikuisväestössä noin 660 000 on entisiä 
•  Uusien motivaatio tekijöiden etsiminen seuraavaa yritystä varten 
•  Fyysisen riippuvuuden hoito käyttöön 2,2% käytti reseptilääkkeitä ja 

10 % NRT 

Copyright Kristiina Patja KTL 



Tupakoinnin lopettaminen 
oppimisprosessina 

•  Keskimäärin tupakoitsijat yrittävät lopettaa tupakoinnin 3-4 kertaa 
ennen onnistumista (Helakorpi, 2000) 

•  Epäonnistuminen ei merkitse, että henkilö ei pääsisi eroon tupakasta: 
relapsin jälkeen tupakan merkitys elämässä helpompi hahmottaa ja 
lopettamisen edut löytää 

•  Suomen aikuisväestössä noin 850 000 on entisiä tupakoijaa 



Vaikuttavuus syntyy palasista 
•  Kysy 
•  Keskustele arvioi potilaan voimavaroja 
•  Kirjaa aina 
•  Kehota muutokseen. 
•  Kannusta, auta ja anna myönteistä palautetta ja ohjaa tarvittaessa 

jatkohoitoon. 
•  Kontrolloi onnistumista seuraavilla käynneillä. 



Puuttuminen vaikuttaa: 
teho 

•  Suomessa 6-K (Käypä hoito –suositus 2006)  Ask, advise, assess, assist, arrange 

•  Tutkimusasetelma: 19 perusterveydenhuollon toimipistettä, aineisto: Klusterisatunnaistetut lääkärit ja heidän 
sähköinen potilastietokansa (30,000 potilaskäyntiä) 

•  Interventio: Koulutus tavoitteena sähköinen kirjaus (5 A´s) tai ohjaus vierotuspuhelimeen ja kontrollit ilman 
koulutusinterventiota 

•  Tulosmuuttuja: merkintä 5 A´s tietokannassa ja potilaiden soittotieto vierotuspuhelimeen  

•  Tulokset:  

•  Kysyminen (Asking) lisääntyi interventioryhmässä  (88% vrs 94 %) 

•  Tuki (Advise) 52 vrs 71 % 

•  Arviointi (Assess) 40 vrs 60 % 

•  Hoitoon ohjaus (Assist/Arranget) = vierotuspuhelin 11 vrs 20 % 

 Bentz CJ, Bayley KB, Bonin KE, Fleming L, Hollis JF, Hunt JS, et al.  
Provider feedback to improve 5A's tobacco cessation in primary care: a cluster randomized clinical trial. 
 Nicotine Tob Res 2007;9(3):341-9.  



Change  in  mental  health  after  smoking  cessation:  
systematic  review  and  meta-‐‑analysis    

BMJ  2014	
•  Ahdistuneisuus 

o  Lopettaneiden ahdistuneisuus väheni (standardised mean difference 
(SMD) −0.37, 95% CI−0.70 to −0.03; P=0.03, heterogenity in studies) 

•  Ahdistuneisuus ja masentuneisuus 
o  Lopettaneiden ahdistuneisuus väheni ja mielialassa tapahtui nousua  

(SMD −0.31, 95% CI−0.47 to −0.14; P<0.001; I2=0%; fig 2⇓). 

•  Masennus 
o  Lopettaminen vähensi masennusoireita (SMD −0.25, 95% CI −0.37 to −0.12; 

P<0.001; I2=30%; fig 2⇓). 

•  Stressi 
o  Lopettaneilla koettu stressi väheni (SMD −0.27, 95% CI −0.40 to −0.13; 

P<0.001) 

•  Psyykkinen elämänlaatu 
o  Elämänlaatu parani seurannassa jos tupakoinnin onnistui lopettamaan 

(SMD 0.22, 95% CI 0.09 to 0.36; P<0.001). 



Mitä  jokaisen  lääkärin  
tulee  tietää?	



Fyysisen riippuvuuden 
arviointi 
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Kuusi Koota 
•  Kysy – potilaan tupakoinnista vähintään kerran vuodessa 
•  Keskustele – tupakoinnin lopettamisesta ja arvioi potilaan lopettamishalukkuus 
•  Kirjaa – tupakointitapa, määrä ja kesto 
•  Kehota – potilasta lopettamaan tupakointi ja aloita tarvittaessa vieroitushoito 
•  Kannusta – ja auta lopettamisessa, anna myönteistä palautetta ja ohjaa tarvittaessa 

jatkohoitoon 

•  Kontrolloi – onnistumista seuraavilla käynneillä  
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Käytännön keinoja 
•  Häkämittaus 
•  Kirjalliset ohjeet (huomioitu myös käyttäytymisterapeuttisia näkökohtia) 

•  Nikotiinikorvaushoito 
•  Lääkehotio 
•  Aktiivinen seuranta = yksilöhoito 
•  Ryhmäohjaus 
•  Ohjaus puhelimeen tai verkkoon 
•  Virtuaaliyhteisöt 

•  Ei näyttöä tehosta: 
•  Akupunktio 
•  Suggestiivinen terapia 
•  Antidepresantit 
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Nikotiini korvaushoito (NRT) 
Purukumi 

•  Purukumi 2 mg ja 4 mg 
o  Pureskele hitaasti  
o  Kun maku muuttuu voimakkaaksi, anna purukumin  levätä poskessä minuutin, 

kaksi.  
o  Kun voimakas maku häviää, jatka pureskelua. 
o  Kaikki nikotiini on vapautunnut purukumista noin puolen tunnin pureskelun 

jälkeen 
o  Jos purukumin nielaisee, nikotiini ei imeydy mahalaukusta juuri lainkaan. 
o  Happamat tuotteet estävät imeytymisen esim.kKahvi, appelsiinimehu 

Copyright Kristiina Patja KTL 



Apteekki neuvoo lopettajia näin: 

6.5.2014 



Bupropion hydrochlorid, 
ZybanR 

•  Ei-nikotiinivalmiste, alunperin masennuslääke 
•  Dopamiinin takaisinoton estäjä, EI MAO-esto 
•  Annostus 150 mg, bioaktiivisuus 5-20% 
•  T50 noin 21 tuntia 
•  Alentaa kouristuskynnystä! 
•  Ei aiheuta riippuvuutta 
•  Tulokset NRT kombinaatiohoidon tasolla 
•  Lisätietoja 

Copyright Kristiina Patja KTL 

http://corp.gsk.com/products/prescriptionmedicines.shtml 



Varenikliini, ChampixR 
•  Varenikliini on osittainen nikotiniinireseptorin agonisti 
•  RCT: 

o  Tupakoinnin lopettaneita (continuous abstinence) oli 12 viikon hoitojakson lopulla 
varenikliiniryhmässä 44.0%, bupropioniryhmässä 29.5% , ja  lumelääkeryhmässä 17.7%  

o  Vuoden kuluttua vastaavat luvut olivat 21.9% varenikliiniryhmässä, 16.1% % 
bupropioniryhmässä, ja 8.4% lumelääkeryhmässä.  

•  Aloitus viikko ennen lopettamista 
•  Aloitus annos 0,5 mg 1-3 päivää 
•  Nostetaan 0,5 mg kahdesti vuorokaudessa 4-7 päivän ajaksi 
•  Hoitoannos 1 mg kahdesti vuorokaudessa, 12 viikkoa 

Copyright Kristiina Patja KTL 



Vierotushoitojen teho, 1 vuosi 

Vieroitusmuoto OR 95 % CI 

Lopetti 
(hoidetut) 

 (%) 

Lopetti 
(kontrollit) 

( %) NNT 
Yksilöllinen tuki 1,56 1,3-1,8 12,7 8,9 26 
Ryhmäohjaus 2,04 1,6-2,6 10,4 5,8 22 
Puhelinohjaus 1,56 1,4-1,8 9,4 6,8 38 
Hoitajan antama neuvonta 1,47 1,3-1,7 13,1 11,8 77 
Lääkärin antama neuvonta 1,74 1,5-2,0 5,8 4,0 56 
Itseapumateriaali 1,24 1,0-1,5 5,6 4,8 125 
Nikotiinikorvaushoito 1,77 1,7-1,9 16,9 10,2 7 
Purukumi 1,66 1,5-1,8 20,0 11,5 12 
Laastari 1,81 1,6-2,0 14,6 8,6 17 
Kielenalustabletit 2,05 1,6-2,6 16,4 8,8 13 
Inhalaattori 2,14 1,4-3,2 17,1 9,1 13 
Varenikliini 1,77 1.1-2.6 21,9 8,4 7 
Bupropioni 2,06 1,8-2,4 20,0 10,2 10 
Nortriptyliini 2,79 1,7-4,6 17,2 7,0 10 
SÄHKÖTUPAKKA (n=861/88) JAMA 2014 1.09 0.72-‐‑1.65   



Mihin terveydenhuolto vaikuttaa? 
•  Havaitsee riskejä ja toimii: kannustaa lopettamaan ja lopettaneita, 

määrittelee erityisryhmät ja niiden tarpeet 
•  Lisää terveellisemmän valinnan todennäköisyyttä: hinta, saatavuus, 

tupakoimattomat tilat  
•  Ehkäisee tupakointia: hinta ja saatavuus  
•  Ehkäisee altistumista: riskitietoisuus esim. lapsiperheet 
•  Muokkaa mielipideilmastoa: tupakoimattomuus on normi  
•  Mahdollisuudet lisääntyvät: lopettamisen taloudellinen tuki yksilölle, 

palvelujärjestelmän tuki, ehkäisyssä koulujärjestelmä  
•  Lisää mahdollisuuksia: tutkimus ja kehittäminen 
•  Tupakoivan fyysinen ja sosiaalinen tila kapenee.  
•  Eettinen dilemmako ? Miten pitäisi tukea? 
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Terveys edistyy jos: 
•  Yksilön mahdollisuus tehdä valinta 

lisääntyy 
o  Tietotila muuttuu 
o  Taitotila muuttuu 
o  Tahtotila muuttuu 

•  Terveyden edistymisen voi huomata 
jos: 
o  Kysyy tietoja, kirjaa kerrotun, havainnoi 

ymmärretyn 
o  Taitotila muuttuu jos tarjoat työvälineitä 
o  Tahtotila voi muuttua edellisten myötä, mutta ei 

välttämättä 


