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Tupakointi suurentaa riskiä 
sairastua vakavasti tai kuolla 
ennenaikaisesti, ja tupakoinnin 
lopettamisella riskiä voidaan 

merkittävästi pienentää, erityisesti nuo-
remmissa ikäryhmissä (1–3). Vuonna 
2013 suomalaisista 15–64-vuotiaista 
miehistä 19 % ja naisista 13 % ilmoitti 
tupakoivansa päivittäin (4). Miehistä  
54 % ja naisista 58 % ilmoitti halu-
avansa lopettaa tupakoinnin, ja noin 
40 % sekä miehistä että naisista yritti 
lopettaa (4). Usein tupakoinnin lopet-
tamiseen tarvitaan sen taustalla ole-
van nikotiiniriippuvuuden takia apua 
terveydenhuollon henkilöstöltä, jonka 
tehtävänä on potilaiden tupakoinnin 
tunnistaminen, lopetuskehotuksen 
antaminen sekä tupakasta vieroituk-
sessa auttaminen (5). Vuonna 2013 

päivittäin tupakoivista miehistä 42 % 
ja naisista 39 % oli viimeksi kuluneen 
vuoden aikana saanut lääkäriltään 
kehotuksen lopettaa tupakointi (4).

Jo lyhyt lääkärin ohjaus tupakoin-
nin lopettamiseen suurentaa toden-
näköisyyttä lopettaa tupakointi (6,7), 
ja todennäköisyys kasvaa ohjauksen 
keston kasvaessa (7). Tupakasta vieroi-
tuksen toteuttamisessa voi kuitenkin 
olla eroja lääketieteen erikoisalojen 
välillä (8–10). Yhdysvaltalaisessa tut-
kimuksessa 87 % yleislääketieteen, 93 
% sisätautien, 90 % naistentautien ja 
synnytysten sekä 62 % psykiatrian 
erikoislääkäreistä ilmoitti tavallisesti 
kehottavansa potilaitaan lopettamaan 
tupakoinnin (8). Toisen tutkimuksen 
mukaan 43 % kirurgeista ja 29 % psy-
kiatreista kehotti säännöllisesti poti-
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Yleislääketieteen erikoislääkärit ovat usein tupakasta vieroituksen toteut-
tajia, mutta myös muilla lääketieteen erikoisaloilla on tarvetta toteuttaa 
tupakasta vieroitusta. Vertailimme tupakasta vieroituksen toteuttamista 
yleislääketieteen ja muiden erikoisalojen (naistentaudit ja synnytykset, 
kirurgia (ml. urologia), keuhkosairaudet ja allergologia, sisätaudit (ml. 
kardiologia), psykiatria, syöpätaudit, työterveys ja muut) välillä avotervey-
denhuollossa ja sairaalassa työskentelevillä lääkäreillä. Keuhkosairauksien 
ja allergologian sekä työterveyden erikoislääkärit olivat yleislääketieteen 
erikoislääkäreitä aktiivisempia tupakasta vieroituksessa. Yleislääketieteen 
erikoislääkärit olivat kuitenkin aktiivisempia kuin naistentautien ja synny-
tysten, kirurgian, sisätautien, psykiatrian ja syöpätautien erikoislääkärit. 
Sairaalassa työskentelevät yleislääketieteen erikoislääkärit olivat aktiivi-
sempia tupakasta vieroituksessa kuin avoterveydenhuollossa työsken-
televät kollegansa. Tupakasta vieroituksen toteuttamista tulee korostaa 
kaikilla erikoisaloilla. 
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laitaan lopettamaan tupakoinnin (9). 
Myös muissa tutkimuksissa on psy-
kiatrien todettu varsin harvoin ohjaa-
van potilaitaan tupakoimattomuuteen 
(11,12). Sen sijaan keuhkosairauksien 
erikoislääkäreiden on todettu kehot-
tavan keskimäärin suurempaa poti-
lasmäärää lopettamaan tupakoinnin 
kuin kardiologien ja yleislääketieteen 
erikoislääkäreiden (10).

Eräässä tutkimuksessa syöpätautien 
erikoislääkäreistä vain 43 % kehotti 
potilaitaan lopettamaan tupakoinnin, 
alle 20 % antoi potilailleen tupakoin-
nin lopettamista koskevia itsehoito-
esitteitä ja vielä pienempi osa heistä 
keskusteli nikotiinikorvaushoidosta 
tai kirjoitti reseptilääkkeen tupakas-
ta vieroitukseen (13). Lääkäreiden 
onkin havaittu olevan aktiivisimpia 
tupakoinnin lopettamiskehotuksissa, 
mutta vähemmän aktiivisia tupakas-
ta vieroituksen tukitoimenpiteissä (8). 
Potilailleen nikotiinikorvaushoitoa 
on yleensä suositellut 30 % yleislää-
ketieteen, 39 % sisätautien ja 23 % 
naistentautien ja synnytysten sekä 
psykiatrian erikoislääkäreistä (8). 
Keuhkosairauksien erikoislääkärit 

suosittelevat enemmän nikotiinikor-
vaushoitoa ja reseptilääkkeitä tupa-
kasta vieroitukseen kuin kardiologit 
ja yleislääketieteen erikoislääkärit (10).  

Lääketieteen erikoisalojen lisäksi 
tupakasta vieroituksen toteuttamiseen 
voi myös vaikuttaa se, toimiiko lääkäri 
avoterveydenhuollossa vai sairaalassa 
(8,14). Tämän tutkimuksen tarkoituk-
sena on vertailla tupakasta vieroituk-
sen toteuttamista yleislääketieteen ja 
muiden erikoisalojen välillä avoter-
veydenhuollossa ja sairaalassa työs-
kentelevillä lääkäreillä. 

Aineisto ja menetelmät
Tupakasta vieroitusta koskeva kysely 
lähetettiin 7830 lääkärille joulukuussa 
2012. Kysely tehtiin käyttäen Webro-
pol-työkalua (www.webropol.com), ja 
otos kattoi 39 % kaikista suomalaisista 
lääkäreistä. Otokseen kuului yleislää-
käreitä sekä erikoislääkäreitä aloilta, 
joiden katsottiin olevan relevantteja 
tupakasta vieroittamisen kannalta. 

Lääkäreille lähetettiin sähköpostitse 
kutsu osallistua tutkimukseen kaik-
kiaan kolme kertaa, jos he eivät rea-
goineet aiempiin kutsuihin. Kutsuja 

lähetettiin yhteensä 22 495; kutsuista 
1084 (4,8 %) ei tavoittanut henkilöä ja 
2935 (13,0 %) kutsua oli avattu. Yh-
teensä kyselyyn osallistui 1390 lääkä-
riä, joista 1141 (82,1 %) täytti kyselyn 
loppuun asti. Heistä 1066 työskenteli 
avoterveydenhuollossa tai sairaalassa 
(hallinto-, opetus- ja tutkimustehtä-
vissä sekä muualla työskentelevät 75 
lääkäriä poistettiin analyyseistä). Eri-
koislääkäritutkinnon suorittaneita tai 
erikoistuvia oli 948 henkilöä.  Kahden 
tai useamman erikoislääkäritutkinnon 
suorittaneita oli 75 ja yksi henkilö ei 
ilmoittanut erikoisalaansa, joten hei-
dät poistettiin analyyseistä. Tämän tut-
kimuksen kohdejoukko oli täten 872 
erikoislääkäriä. Erikoislääkärit olivat 
yleislääketieteen, naistentautien ja 
synnytysten, kirurgian (ml. urologia), 
keuhkosairauksien ja allergologian, 
sisätautien (ml. kardiologia), psykiat-
rian, syöpätautien, työterveyden sekä 
muiden erikoisalojen lääkäreitä (mm. 
geriatria ja neurologia). 

Tupakasta vieroitukseen liittyvät 
toimenpidekysymykset pohjautuivat 
Pipen ja kollegoiden tutkimukseen 
(15), ja toimenpiteitä tiedusteltiin 

Taulukko 1. Lääkäreiden taustatiedot erikoisaloittain.

Taustatiedot

Yleislääke- 
tiede

Naistentaudit  
ja 
synnytykset

Kirurgia Keuhkosai-
raudet ja 
allergologia

Sisätaudit Psykiatria Syöpätaudit Työterveys Muut

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Sukupuoli

  Nainen 139 (66,2) 86 (86,9) 33 (28,4) 26 (54,2) 61 (52,1) 81 (55,9) 19 (76,0) 51 (63,0) 20 (64,5)

  Mies 71 (33,8) 13 (13,1) 83 (71,6) 22 (45,8) 56 (47,9) 64 (44,1) 6 (24,0) 30 (37,0) 11 (35,5)

Ikä (Ka, SD)1 47,5 (12,6) 49,6 (10,8) 51,7 (11,3) 49,1 (10,2) 48,5 (11,2) 50,7 (10,7) 45,4 (12,3) 49,7 (11,0) 43,8 (12,6)

Toimipaikka

  Avotervey-
denhuolto

201 (95,7) 42 (42,4) 24 (20,7) 6 (12,5) 24 (20,5) 60 (41,4) 3 (12,0) 80 (98,8) 15 (48,4)

  Sairaala 9 (4,3) 57 (57,6) 92 (79,3) 42 (87,5) 93 (79,5) 85 (58,6) 22 (88,0) 1 (1,2) 16 (51,6)

Tupakointi

  Ei 201 (95,7) 96 (97,0) 108 (93,1) 46 (95,8) 108 (92,3) 123 (84,8) 24 (96,0) 75 (92,6) 27 (87,0)

  Kyllä 9 (4,3) 3 (3,0) 8 (6,9) 2 (4,2) 9 (7,7) 22 (15,2) 1 (4,0) 6 (7,4) 4 (13,0)
1 Ka=keskiarvo, SD=keskihajonta
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seuraavasti: ”Kuinka usein käytte läpi 
seuraavia toimenpiteitä, kun keskus-
telette potilaanne kanssa tupakoinnin 
lopettamisesta?” Toimenpiteet olivat: 
1) kysytte kuinka paljon potilas tupa-
koi, 2) kirjaatte tupakointitilanteen 
potilastietojärjestelmään, 3) keskus-
telette tupakoinnin aiheuttamista 
terveysriskeistä, 4) kehotatte potilas-
ta lopettamaan tupakoinnin, 5) suo-
sittelette vähentämään tupakoinnin 

määrää, 6) autatte potilasta tekemään 
suunnitelman tupakoinnin lopetta-
miseksi, 7) annatte tietoa erilaisista 
tupakoinnin lopettamista tukevista 
menetelmistä, 8) suosittelette niko-
tiinikorvaushoitoa, 9) määräätte po-
tilaalle reseptilääkkeen (bupropioni, 
varenikliini, nortriptyliini) tupakasta 
vieroitukseen ja 10) ohjaatte potilaan 
muualle terveydenhuoltoon (hoitaja, 
apteekki, joku muu terveydenhuol-

lon ammattilainen). Vastaukset pis-
teytettiin seuraavasti: ”lähes aina” (3), 

”usein” (2), ”joskus” (1) ja ”en koskaan” 
(0). Aiemmin tehdyn eksploratiivisen 
pääkomponenttianalyysin mukaan 
tupakasta vieroitusta koskevista toi-
menpidekysymyksistä muodostui 
kaksi ulottuvuutta: keskustelu (ky-
symykset 1–5) ja tukitoimet (kysy-
mykset 6–9), ja näistä molemmista 
muodostettiin summapistemäärät 

Lääketieteen erikoisala

Toimenpide Yleislääketiede 
(n=210)
Ka (SD)1

Naistentaudit 
ja synnytykset 
(n= 99 ) 
Ka (SD)

Kirurgia 
(n=116)
Ka (SD)

Keuhkosairaudet
ja allergologia
(n=48)
Ka (SD)

Sisätaudit
(n=117)
Ka (SD)

Psykiatria
(n=145)
Ka (SD)

Syöpätaudit
(n=25)
Ka (SD)

Työterveys
(n=81)
Ka (SD)

Muu
(n=31)
Ka (SD)

Kysytte kuinka paljon 
potilas tupakoi

2,7 (0,5) 2,5 (0,7)     1,9 (1,0)*** 2,9 (0,3)** 2,6 (0,7) 2,3 (0,9)*** 2,4 (0,7)* 2,8 (0,4) 2,4 (0,7)*

Kirjaatte 
tupakointitilanteen 
tietojärjestelmään

2,6 (0,6) 2,5 (0,8)     1,9 (0,9)*** 2,9 (0,4)** 2,6 (0,5) 1,8 (1,0)*** 2,6 (0,7) 2,6 (0,6) 2,2 (1,0)*

Keskustelette tupakoinnin 
aiheuttamista 
terveysriskeistä

2,4 (0,6) 2,3 (0,7) 1,9 (0,9)*** 2,6 (0,5)** 2,5 (0,6) 1,8 (0,8)*** 2,0 (0,8)* 2,5 (0,6) 2,1 (0,8)

Kehotatte potilasta 
lopettamaan tupakoinnin

2,6 (0,6) 2,4 (0,7)* 2,1 (0,9)*** 2,9 (0,4)** 2,7 (0,5) 1,6 (0,8)*** 2,2 (0,8)** 2,7 (0,5) 2,2 (0,8)**

Suosittelette vähentämään 
tupakoinnin määrää

2,1 (0,9) 2,3 (0,8) 1,7 (1,0)** 2,3 (0,9) 2,0 (1,0) 1,8 (0,8)** 1,8 (1,1) 2,0 (0,8) 2,0 (0,8)

Keskustelupistemäärä 12,3 (2,1) 12,0 (2,9) 9,5 (3,5)*** 13,6 (1,6)*** 12,4 (2,4) 9,3 (3,3)*** 10,8 (2,6)** 12,6 (1,8) 10,9 (3,1)*

Autatte potilasta 
tekemään suunnitelman 
tupakoinnin lopettamiseksi

1,7 (0,8) 1,2 (0,7)*** 0,9 (0,9)*** 2,2 (0,8)*** 1,6 (0,8) 1,3 (0,8)*** 1,4 (0,8) 1,9(0,7)* 1,2 (0,8)**

Annatte tietoa erilaisista 
lopettamista tukevista 
menetelmistä

2,1 (0,7) 1,7 (0,8)*** 1,2 (0,9)*** 2,5 (0,6)*** 1,9 (0,8)** 1,5 (0,8)*** 1,8 (0,9) 2,4 
(0,6)***

1,6 (0,7)***

Suosittelette 
nikotiinikorvaushoitoa

1,7 (0,7) 1,3 (0,7)*** 1,0 (0,8)*** 2,1 (0,7)*** 1,7 (0,8) 1,3 (0,8)*** 1,6 (0,9) 1,5 (0,7) 1,4 (0,6)*

Määräätte potilaalle 
reseptilääkkeen 
(bupropioni, varenikliini, 
nortriptyliini) tupakasta 
vieroitukseen

1,5 (0,6) 0,9 (0,7)*** 0,6 (0,7)*** 1,9 (0,7)*** 1,1 (0,6)*** 0,9 (0,6)*** 1,1 (0,8)** 1,8(0,6)*** 1,1 (0,6)**

Tukitoimipistemäärä 6,9 (2,0) 5,1 (2,2)*** 3,7 (2,7)*** 8,6 (2,1)*** 6,2 (2,2)** 5,1 (2,3)*** 5,8 (2,9)* 7,6 (1,8)** 5,3 (2,0)***

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, 1 Ka=keskiarvo, SD=keskihajonta

Taulukko 2. Tupakasta vieroitukseen liittyvät aktiivisuuspisteet. Tilastolliset testaukset on tehty keskustelu- ja 
tukitoimipistemäärille erikoisalaryhmittäin, vertailuryhmänä on käytetty yleislääketieteen erikoisalaa. Kukin toimenpide 
pisteytettiin seuraavasti: ”lähes aina” = 3, ”usein” = 2, ”joskus” = 1 ja ”en koskaan” = 0.
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(16).  Potilaan ohjaamista muualle ter-
veydenhuoltoon koskeva osio erottui 
yksittäisenä toimenpiteenä pääkom-
ponenttianalyysissä, joten emme esitä 
sitä koskevia tuloksia. 

Tilastolliset analyysit tehtiin R-
ohjelmalla, versio 3.0.2 (R Core Team, 
2013) ja niissä käytettiin Mann-With-
neyn U-testiä ja Kruskall-Wallisin tes-
tiä. Vertailuryhmäksi valittiin yleis-
lääketieteen erikoisala. Parivertailussa 
monivertailut tehtiin käyttäen Benja-
min-Hochbergin menetelmää. 

Tulokset
Lääkäreistä 24,1 % oli erikoistunut 
yleislääketieteeseen, 11,4 % naisten-
tauteihin ja synnytyksiin, 13,3 % kirur-
giaan, 5,5 % keuhkosairauksiin ja aller-
gologiaan, 13,4 % sisätauteihin, 16,6 % 
psykiatriaan, 2,9 % syöpätauteihin, 9,3 
% työterveyteen ja 3,6 % muihin eri-
koisaloihin (taulukko 1). 

Tupakasta vieroituksen toteutuminen 
erikoisaloittain
Yleislääketieteen erikoislääkärit oli-
vat aktiivisempia kysymään potilail-
taan tupakointimääristä ja kirjaamaan 
tupakointitilanteen potilastietojärjes-

telmään kuin kirurgit tai psykiatrit 
(kuva 1, taulukko 2). Yleislääketieteen 
erikoislääkärit olivat myös aktiivisem-
pia keskustelemaan tupakoinnin aihe-
uttamista terveysriskeistä ja kehottivat 
potilaitaan useammin lopettamaan 
tupakoinnin kuin kirurgit, psykiatrit ja 
syöpätautien erikoislääkärit.  Yleislää-
ketieteen erikoislääkärit suosittelivat 
tupakoinnin vähentämistä useammin 
kuin kirurgit ja psykiatrit. Keuhko-
sairauksien ja allergologian erikois-
lääkärit olivat aktiivisempia kaikilla 
tupakasta vieroitusta koskevilla kes-
kustelualueilla lukuun ottamatta 
suosittelua vähentää tupakoinnin 
määrää verrattuna yleislääketieteen 
erikoislääkäreihin. Keuhkosairauksien 
ja allergologian erikoislääkärit saivat 
kaiken kaikkiaan korkeammat kes-
kustelupisteet kuin yleislääketieteen 
erikoislääkärit, mutta yleislääketie-
teen erikoislääkärit saivat kuitenkin 
korkeammat keskustelupisteet kuin 
kirurgit, psykiatrit ja syöpätautien eri-
koislääkärit. 

Yleislääketieteen erikoislääkärit 
olivat aktiivisempia auttamaan po-
tilaitaan tekemään suunnitelman 
tupakoinnin lopettamiseksi ja anta-

maan tietoa erilaisista tupakoinnin 
lopettamista tukevista menetelmistä 
verrattuna naistentautien ja synnytys-
ten erikoislääkäreihin, kirurgeihin ja 
psykiatreihin. Lisäksi yleislääketieteen 
edustajat suosittelivat aktiivisemmin 
nikotiinikorvaushoitoa ja määräsivät 
reseptilääkkeen tupakasta vieroituk-
seen useammin kuin naistentautien ja 
synnytysten erikoislääkärit, kirurgit ja 
psykiatrit. Kuitenkin kaikissa tupakas-
ta vieroitukseen liittyvissä tukitoimis-
sa keuhkosairauksien ja allergologian 
erikoislääkärit olivat aktiivisempia 
kuin yleislääketieteen erikoislääkärit. 
Työterveyden erikoislääkärit olivat 
yleislääketieteen erikoislääkäreitä 
aktiivisempia auttamaan potilaita te-
kemään suunnitelman tupakoinnin 
lopettamiseksi, antamaan tietoa eri-
laisista tupakoinnin lopettamista tuke-
vista menetelmistä sekä määräämään 
reseptilääkkeen tupakasta vieroituk-
seen. Keuhkosairauksien ja allergolo-
gian sekä työterveyden erikoislääkärit 
saivat kaiken kaikkiaan korkeammat 
pistemäärät tupakoinnin lopettami-
seen liittyvissä tukitoimissa verrattu-
na yleislääketieteen erikoislääkäreihin 
(kuva 1, taulukko 2). 

Tupakasta vieroitus – keskustelupistemäärä Tupakasta vieroitus – tukitoimipistemäärä

Lääketieteen erikoisala Avoterveydenhuolto Sairaala Avoterveydenhuolto Sairaala

n Ka (SD)1 n Ka (SD) p n Ka (SD) n Ka (SD) p

Yleislääketiede 116 11,3 (2,6) 79 12,2 (2,2)  ns2 116 5,8 (2,6) 79 6,1 (2,8) <0,05

Naistentaudit ja synnytykset 56 11,7 (3,1)  34 11,4 (2,9)  ns 56 6,1 (2,5) 34 6,0 (2,4) ns

Kirurgia 62 11,4 (3,5)  45 11,3 (3,0) ns 62 5,8 (2,7) 45 6,1 (2,7) ns

Keuhkosairaudet & allergologia 27 11,8 (2,2)  18 10,9 (3,5)  ns 27 6,5 (2,5) 18 5,7 (2,9) ns

Sisätaudit 58 11,4 (3,3)  48 10,6 (3,5)  <0,05 58 5,7 (2,8) 48 4,8 (3,1)  <0,05

Psykiatria 73 11,8 (3,0)  67 11,1 (3,4)  ns 73 6,2 (2,7) 67 6,2 (2,9) ns

Syöpätaudit 13 11,0 (3,7) 11 12,6 (2,1)  ns 13 4,9 (3,3) 11 7,4 (2,6) ns

Työterveys 46 11,5 (3,1)  31 11,5 (2,9)  ns 46 5,8 (2,9) 31 5,6 (2,2) ns

Muu 17 10,7 (3,0)  12 13,2 (2,2)  ns 17 6,0 (2,4) 12 6,8 (2,0) ns

1Ka = keskiarvo, SD = keskihajonta
2 ei-merkitsevä (non-significant),

Taulukko 3.  Tupakasta vieroitusta koskevat keskustelu- ja tukitoimipistemäärät avoterveydenhuollossa ja sairaalassa työskentelevillä 
lääkäreillä erikoisaloittain. 
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Tupakasta vieroituksen toteutuminen 
avoterveydenhuollossa ja sairaalassa 
erikoisaloittain
Yleislääketieteen erikoislääkäreistä 
sairaalassa työskentelevät olivat aktii-
visempia tupakasta vieroitusta koske-
vissa tukitoimissa kuin avoterveyden-
huollossa työskentelevät kollegansa 
(taulukko 3). Sisätautien erikoislää-
käreistä sen sijaan avoterveydenhuol-
lossa työskentelevät olivat aktiivisem-
pia tupakasta vieroitusta koskevien 
keskustelujen ja tukitoimenpiteiden 
suhteen kuin sairaalassa työskentele-
vät. Lääketieteen erikoisalojen välillä 
oli avoterveydenhuollossa työskente-
levillä eroja sekä tupakasta vieroitusta 
koskevissa keskusteluissa (p<0,001) 
että tukitoimissa (p<0,001).  Molem-
milla osa-alueilla (keskustelu p<0,001, 
tukitoimet p<0,001) ilmeni eroja myös 
sairaalassa työskentelevien erikoislää-
käreiden välillä (taulukko 3).

Pohdinta 
Keuhkosairauksien ja allergologian 

erikoislääkärit olivat aktiivisempia 
lähes kaikissa tupakasta vieroitukseen 
liittyvissä toimenpiteissä verrattuna 
yleislääketieteen erikoislääkäreihin. 
Työterveyden erikoislääkärit olivat 
aktiivisempia auttamaan potilasta 
tekemään suunnitelman tupakoinnin 
lopettamiseksi, antamaan tietoa erilai-
sista tupakoinnin lopettamista tuke-
vista menetelmistä ja määräämään 
tupakasta vieroitukseen reseptilääk-
keen kuin yleislääketieteen erikoislää-
kärit. Yleislääketieteen erikoislääkärit 
olivat puolestaan kirurgeja ja psykiat-
reja aktiivisempia keskustelemaan 
tupakasta vieroituksesta sekä toteut-
tamaan siihen liittyviä toimenpiteitä. 
Tukitoimissa yleislääketieteen erikois-
lääkärit olivat myös aktiivisempia kuin 
naistentautien ja synnytysten, sisätau-
tien ja syöpätautien erikoislääkärit. 
Yleislääketieteen ja sisätautien erikois-
lääkäreillä organisaatiotyyppi vaikutti 
tupakasta vieroituksen toteuttamiseen. 

Keuhkosairauksien erikoislääkärei-
den suurempi aktiivisuus tupakasta 

vieroituksessa verrattuna yleislääke-
tieteen erikoislääkäreihin on osoitet-
tu jo aiemmissa tutkimuksissa (10,17). 
Tulos heijastanee sitä, että keuhko-
sairauksien erikoislääkärit joutuvat 
työssään kohtaamaan enemmän tu-
pakointiin liittyviä sairauksia kuin 
yleislääketieteen erikoislääkärit.  Sen 
sijaan työterveyden erikoislääkärien 
aktiivisuus tupakasta vieroituksessa 
verrattuna yleislääketieteen erikoislää-
käreihin voi osittain selittyä sillä, että 
tupakoinnin lisätessä työntekijän sai-
rastelua ja poissaoloja työnantajat ovat 
kiinnostuneita tukemaan vieroitusta 
ja siitä tulee osa työterveyshuoltosopi-
musta (18). Aiemmin on myös todettu, 
että yleislääketieteen erikoislääkärit 
ovat aktiivisempia tupakasta vieroi-
tuksessa kuin psykiatrit (8). Psykiat-
rien vähäisen aktiivisuuden taustalla 
voi olla pelko, että tupakasta vieroitus-
ta koskeva keskustelu ja toimenpiteet 
vaikuttavat negatiivisesti hoitosuh-
teeseen ja häiritsevät hoitoa (12). Toi-
saalta psykiatriset potilaat tupakoivat 
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paljon, ja tupakoinnin lopettamisen on 
todettu lievittävän psykiatrisia oireita 
lääkehoidon veroisesti, minkä vuoksi 
psykiatrien olisi tärkeää aktivoitua tu-
pakasta vieroituksessa (19).  Tupakasta 
vieroituksessa käytettyihin lääkkeisiin 
ei ole todettu liittyvän haitallisia psyki-
atrisia haittavaikutuksia (20).

Sisätautien erikoislääkäreiden vä-
häinen aktiivisuus tukitoimissa yllätti, 
sillä esimerkiksi kardiologisten ja dia-
beetikkopotilaiden tupakasta vieroitus 
olisi erityisen tärkeää. Kardiologisten 
potilaiden hoitoprosessin nopeutta-
minen haittaa potilaiden sekundääri-
preventiota, vaikka äkillinen sydän- tai 
verisuonitapahtuma toimisi hyvänä 
kannustimena tupakoinnin lopetta-
miselle (21). Tämän tutkimuksen tu-
lokset heijastanevat erikoislääkäreiden 
potilasaineistoa ja vastaanottokertoja. 
Yleislääketieteen erikoislääkärit tapaa-
vat hyvin erilaisten terveysongelmien 
kanssa vastaanotolle tulevia potilaita 
verrattuna esimerkiksi kirurgeihin. Ki-
rurgit myös todennäköisesti tapaavat 
samaa potilasta huomattavasti har-
vemmin kuin yleislääketieteen erikois-
lääkärit. Kuitenkin kirurgisten potilai-
den tupakasta vieroitus on tärkeää jo 
siitä syystä, että tupakointi haittaa leik-
kaushaavan paranemista (9). Kaikissa 
keskussairaalatasoisissa sairaaloissa 
pitäisikin olla kaikille erikoisaloille 
yhteinen tupakkaklinikka (5). Vieroi-
tusaktiivisuuteen vaikuttanevat myös 
Käypä hoito -suosituksen tuntemus ja 
kiire (22). 

Tutkimuksemme vahvuus on, että 
pystyimme tutkimaan tupakasta vie-
roitusta laajalla aineistolla ja usealla 
lääketieteen erikoisalalla. Heikkoutena 
on kohtalaisen pieni vastausprosentti, 
mikä on tyypillistä sähköisesti toteu-
tetuissa kyselyissä (23). Tutkimukseen 
onkin todennäköisesti valikoitunut 
enemmän sellaisia erikoislääkäreitä, 
jotka kokevat tupakasta vieroituksen 
tärkeäksi. 

Keuhkosairauksien ja allergologi-
an sekä työterveyden erikoislääkärit 
osoittautuivat yleislääketieteen eri-
koislääkäreitä aktiivisemmiksi tupa-
kasta vieroituksessa, kun taas yleis-
lääketieteen erikoislääkärit olivat 
aktiivisempia kuin muiden alojen eri-
koislääkärit. Koska aktiivisuus oli vaa-
timattomampaa tupakasta vieroitusta 
koskevissa tukitoimissa, niitä tulisi ko-
rostaa jokaisella erikoisalalla.  
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