
Tupakka, alkoholi ja suunterveys 
Tutkimukseen perustuvaa tietoa suunterveyden ammattilaisille

Tupakka on merkittävä riski  
suunterveydelle
Tupakalla on sekä  paikallisia  että systeemisiä 
haittavaikutuksia suunterveyteen.

Tupakan haittavaikutuksia suussa
Hampaiden kiinnityskudossairaudet, gingiviitti ja •	
parodontiitti

Tupakointi voi peittää ientulehdusta.•	
Värjäytymät, karvakieli, pahanhajuinen hengitys•	
Limakalvomuutokset, kuten leukoplakia•	
Suusyöpä•	
Tupakointi on jopa 8-kertainen riskitekijä hampaiden •	
kiinnityskudossairaudelle eli parodontiitille.

Myös nuorilla tupakoitsijoilla voidaan havaita •	
alkavaa hampaiden kiinnityskudossairautta.

Tupakointi  jopa  kymmenkertaistaa riskin sairastua •	
suusyöpään verrattuna tupakoimattomuuteen.

Tupakoinnin lopettamisesta huolimatta •	
suusyöpäriski on koholla vielä kymmenen vuoden 
ajan lopettamisesta.

Alkoholi on merkittävä riski  
suunterveydelle
Alkoholilla on sekä paikallisesti että systeemisesti 
välittyviä haittavaikutuksia suunterveyteen.

Alkoholin haittavaikutuksia suussa
Hammaseroosio•	
Limakalvomuutokset, kuten leukoplakia•	
Vähentynyt syljeneritys•	
Suusyöpä•	

Alkoholin käyttö lisää merkittävästi riskiä sairastua 
suusyöpään, lisäksi alkoholi ja tupakka yhdessä 
käytettynä lisäävät suusyöpäriskiä moninkertaisesti.

Viitteitä riskikäytöstä yleisterveydessä
Toistuvat vatsavaivat•	
Toistuvia tapaturmia•	
Kohonnut verenpaine•	
Rytmihäiriöt•	
Unettomuus•	
Masentuneisuus•	

Kysytään tupakan ja alkoholin  
käytöstä säännöllisesti

Kartoitetaan tupakointia ja alkoholin ongelmakäyttöä.•	
Kirjataan tupakointimäärä ja kesto (askivuodet) sekä •	
alkoholin kulutus potilasasiakirjoihin. 

Kehotetaan lopettamaan tupakointi ja vähentämään •	
alkoholin käyttöä.

Kerrotaan tupakoinnin ja alkoholin vaikutuksista •	
etenkin suunterveyteen.

Kannustetaan savuttomuutta.•	
Kontrolloidaan tupakointia ja alkoholin käyttöä. •	

Askivuosi lasketaan kertomalla päivittäin 
poltettujen askien määrä tupakoinnin kestolla 
vuosina. Esim. yksi askivuosi merkitsee, että henkilö 
on polttanut askin päivässä vuoden ajan tai kaksi 
askia päivässä puolen vuoden ajan.

Päivittäinen tupakointi ja alkoholin käyttö lisäävät
suusyöpäriskiä monikymmenkertaiseksi.

Tupakka koukuttaa
Tupakointiin liittyvää nikotiiniriippuvuutta 
voi  daan mitata alla olevalla testillä. Nikotiini
korvaushoitoa suositellaan käytettäväksi silloin, 
kun tupakoija polttaa yli 10 savuketta päivässä. 

Pyritään auttamaan tupakoinnin 
lopettamisessa ja alkoholin 
kohtuukäytössä

Otetaan tupakka ja alkoholi puheeksi ja •	
keskustellaan tupakoinnin lopettamisesta ja 
alkoholin kohtuukäytöstä.

Tarvittaessa voidaan käyttää apuna nikotiinikorvaus-•	
hoitoja tai reseptillä saatavia vieroituslääkkeitä  
ohjeen mukaan.

Kehotetaan alkoholin kohtuukäyttöön ja tarvittaessa •	
ohjeistetaan potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin tai 
ohjataan kouluterveydenhuoltoon.

Taulukko 1. Fagerströmin kahden kysymyksen 
nikotiiniriippuvuustesti ja riippuvuusasteen luokittelu.

Kysymys Määrä Pisteet
Kuinka pian herättyäsi (min.) 
poltat ensimmäisen tupakan

 alle 6 min. 3
 6–30 2
 31–60 1
 yli 60 0

Kuinka monta savuketta poltat 
päivittäin?

 yli 30 kpl 3
 21–30 2
 11–20 1
 alle 10 0

Tulkinta: yhteispisteet  0–1 =  vähäinen nikotiiniriippuvuus
 2  =  kohtalainen riippuvuus
 3  =  vahva riippuvuus
 4–6  =  hyvin vahva riippuvuus



Tupakka, alkoholi ja suunterveys 

Tupakoinnilla ja alkoholilla on haittavaikutuksia suunterveyteen 
–  potilaalla on oikeus tietää niistä. 

Tupakan haittavaikutuksia  
Hampaiden kiinnityskudossairaudet •	
(ks. kuva alla)

Värjäytymät, karvakieli, pahanhajuinen •	
hengitys

Limakalvomuutokset•	
Suusyöpä•	

Alkoholin haittavaikutuksia   
Hammaseroosio•	
Vähentynyt syljeneritys•	
Limakalvomuutokset•	
Suusyöpä •	

Alkoholi on yhdessä tupakan kanssa tärkein suusyövän aiheuttaja.
Jopa 70–80 % suusyövistä johtuu alkoholista ja tupakasta.

Tupakoivan hampaiden 
kiinnityskudossairaus 

eli parodontiitti voi 
näyttää tältä.

Tupakoinnin lopettamisen 
Käypä hoito -suositus:  
http://www.terveysportti.fi/xmedia/
hoi/hoi40020.pdf

Pienikään määrä päihteitä ei ole riskitön.

Riskirajat 
Annoksina

Mies:     kerralla   >  7
 viikossa  >  24

Nainen: kerralla  >  5
 viikossa  >  16

≥ 65vuotiaat: 
 kerralla  >  3
 viikossa  >  7

1 annos =

 tai tai

 33 cl 12 cl 4 cl 
 keskiolutta mietoa viiniä väkeviä

VärjäytymääIentulehdus

Plakkia ja 
hammaskiveä

Ienvetäytymä ja  
luukatoa

Suusyöpä


