
Sininauhaliitto
• Toimistomme sijaitsee Pasilassa

• 100 jäsenjärjestöä eri puolella 
Suomea

• Autamme ihmisiä, joilla on päihde- ja 
mielenterveysongelmia

Järjestämme jäsenjärjestöjen kanssa:

- Koulutuksia ja seminaareja

- Asumispalveluita asunnottomille ja  
vankilasta vapautuville

- Päivätoimintaa  jäsenjärjestöissämme

- Ruokajonosta osallisuuteen -hanke 
2019 ja jatkohanke vuodelle 2020

- Ryhmä- ja vertaistoimintaa

- Työllisyyttä tukevaa toimintaa 

- Luonto ja virkistystoimintaa 



Alkoholi ja tupakka  

. 



Tupakkatuotteet

• Tupakkaa valmistetaan kuivattamalla tupakkakasvien sukuun (nicotiana) 
kuuluvien kasvien lehtiä. 

• Yleisin tupakkatuote on tupakka, jota poltetaan savukkeissa, sikareissa, piipussa 
tai vesipiipussa.  Sähkötupakan poltto on lisääntynyt voimakkaasti. Nuuska ja 
purutupakka kuuluvat savuttomiin tupakoihin. 

• Laillinen asema: Tupakka on Suomessa laillinen päihde. Sen hallussapito on alle 
18-vuotiailta kiellettyä. Tupakkaa ei myöskään saa myydä tai luovuttaa 
alaikäiselle. 

• Käytön yleisyys ja ongelmakäyttö: Arviolta noin 15-17 % suomalaisista tupakoi 
päivittäin. Käyttö on vähäisempää kuin läntisessä Euroopassa keskimäärin.  
Tupakointi on 2000-luvun aikana vähentynyt, mutta silti se aiheuttaa Suomessa 
vuosittain tuhansia ennenaikaisia kuolemia. Tupakanpoltosta myös kertyy 
yhteiskunnalle joka vuosi noin 1,5 miljardin suuruiset haittakustannukset. 



Miten tupakka vaikuttaa?

• Tupakan päihdyttävä vaikutus syntyy nikotiinista. Aine vaikuttaa 
aivojen välityksellä piristäen ja tuottaen mielihyvää. 

• Nikotiini on varsin lyhytvaikutteinen päihde: nikotiiniriippuvaisten on 
tupakoitava säännöllisin väliajoin, jotta nikotiinin määrä veressä ei 
vaihtelisi voimakkaasti. 

• Nikotiinin imeytyminen ja vaikutuksen voimakkuus vaihtelevat 
yksittäisten ihmisten välillä paljon. Muun muassa geneettiset tekijät 
vaikuttavat siihen, miten nikotiini vaikuttaa hermoston 
välittäjäaineisiin.



Tupakoinnin vaikutukset 

• Psyykkiset vaikutukset: Yleensä nikotiini saa käyttäjässään aikaan 
hyvän olon tunteita. Se tilanteesta riippuen joko piristää tai 
rauhoittaa. Nikotiini voi parantaa keskittymiskykyä, lievittää stressiä ja 
vähentää ruokahalua. 

• Fyysiset vaikutukset: Tupakointi nostaa verenpainetta ja pulssia, 
kuivattaa suun limakalvoja, lisää syljeneritystä ja laajentaa 
keuhkoputkia. Myös vapinaa voi esiintyä. 



Tupakoinnin riskit

• Tupakoinnilla on paljon pitkän aikavälin terveyshaittoja. Tupakoinnin 
haittavaikutukset kohdistuvat lähes kaikkiin elimistön osiin. 

• Tupakointi lisää riskiä sairastua eri syöpiin, keskeisin on keuhkosyöpä: 90 % 
keuhkosyöpään sairastumisista johtuu tupakoinnista. 

• Tupakansavussa on yli 7000 kemiallista yhdistettä, joista muutama sata on 
myrkyllisiä ja niistä yli 70 syöpää aiheuttavia. 

• Keuhkoahtaumataudit johtuvat lähes yksinomaan tupakasta. Tupakointi 
altistaa myös muille keuhkosairauksille, sepelvaltimotaudille, tyypin 2 
diabetekselle ja aivohalvaukselle. Tupakoinnilla on haitallisia vaikutuksia 
myös lisääntymisterveyteen sekä suun ja hampaiden terveyteen. 



Riippuvuus tupakasta

• Tupakka on yksi voimakkaimmin riippuvuutta aiheuttavista päihteistä. 
Riippuvuus voi olla sekä psyykkistä että fyysistä. 

• Psyykkiselle tupakkariippuvuudelle tyypillistä on voimakas aineen 
himo ja pakonomainen tarve tupakoida, vaikka terveysriskit olisivatkin 
tiedossa. 

• Fyysinen riippuvuus puolestaan on riippuvuutta nikotiinista, jolloin 
elimistö tarvitsee sitä toimiakseen normaalisti. 

• Tupakoinnin lopettamisesta seuraa vieroitusoireita, joihin 
todennäköisesti kuuluu ärtyisyyttä, huonovointisuutta ja 
keskittymisvaikeuksia. 



Tupakoinnin riskien vähentäminen

• Tupakoinnin haitallisuus terveydelle on selkeää. Paras keino välttää 
tupakointiin liittyviä riskejä onkin tupakoinnin välttäminen. 
Tupakoinnin lopettamiseen voi saada apua ja neuvontaa esimerkiksi 
terveyskeskuksista ja työterveyshuollosta.

• Tupakoinnin lopettamisen apuna voi käyttää nikotiinin 
korvaushoitotuotteita, kuten pastilleja, laastareita ja purukumia. 
Nikotiinia niissä kuitenkin on, mikä pitää yllä riippuvuutta ja on 
osatekijä myös lukuisissa muissa tupakointiin liittyvissä 
terveysriskeissä. 

• On suositeltavaa, että korvaushoitotuotteet lopetetaan myös jossain 
vaiheessa.



Päihteiden myönteisiä puolia

• Päihteitä käytetään niiden 
hyvältä tuntuvien vaikutusten 
vuoksi. 

• Päihteet voivat tuottaa 
mielihyvää ja aiheuttaa 
rentoutuneen tai energisen olon.



Mukavia tilanteita ja juhlia 



Päihteiden haitallisia puolia

Päihteet kuluttavat aivoja

ja häiritsevät niiden toimintaa.

Vähäinen käyttö ei ole vaarallista,

mutta päihteiden runsas ja 

säännöllinen käyttö

on ihmiselle haitallista. 

Mikä on sinun mielestäsi 
haitallista juomista? 

.  



Miten minä suhtaudun 
päihteisiin? 

 Osaanko käyttää päihteitä 
fiksusti?

 Mihin tarkoitukseen minä 
käytän päihteitä? 

 Vai haluanko olla raitis?



Mitä on alkoholin kohtuukäyttö? 
Onko se 1-2 annosta alkoholia viikossa ?

Alkoholin kohtuukäyttö on sellaista käyttöä, että siitä ei

• seuraa humalaa eikä krapulaa

• ole vahinkoa terveydelle

• aiheudu ongelmia ihmissuhteissa eikä raha-asioissa

• seuraa vahinkoja tai tapaturmia – ei itselle eikä muille

• heikennä henkilön taloudellista asemaa



Alkoholin kohtuukäytön rajat? 

Tarkkoja kohtuukäytön rajoja on vaikea sanoa, koska siihen vaikuttaa 
henkilön
• paino
• sukupuoli 
• ikä
• mahdollinen lääkitys tai perussairaus tai vamma
Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat alkoholin imeytymiseen. 

Naiset humaltuvat samasta määrästä alkoholia miehiä helpommin, sillä 
miehillä on enemmän vettä kehossa jolloin alkoholi laimenee suurempaan 
nestemäärään.



Alkoholin promillerajat

• Yhden promillen raja 

• Sitä ei pitäisi koskaan ylittää 

• Tapaturmien riskit suurenevat

• Juomisen haitat kasvaa

• Kohtuukäyttö: 

• naisilla 1 annos ja 

• miehillä max 3 annosta kerrallaan vuorokaudessa.   





Jos käyttää runsaasti päihteitä, se 
kuormittaa:

- Aivoja 

- Sisäelimiä

- Sydäntä 

- Hermojärjestelmää



Alkoholin aiheuttamia haittoja

- Vatsavaivat ja ruokahalun puute

- Vastustuskyvyn lasku – sairastuu helpommin

- Tasapainovaikeudet

- Mielialan ongelmat korostuvat

- Univaikeudet

- Muistamisen vaikeudet

- Tapaturmat ja ylilyönnit

- Rytmihäiriöt 

- Verenpaineen vaihtelu



Tärkeä muistaa – lääkkeet ja päihteet eivät sovi 
yhteen



Lääkkeet ja alkoholi

• Lääkkeet voimistavat päihteiden vaikutusta – voi olla vaarallinen 
yhdistelmä. 

• Jos on joku säännöllinen lääkitys, pitää kysyä lääkäriltä, voiko nauttia 
alkoholia. 

• Monet lääkkeet kuten antibiootit menettävät tehonsa, jos niiden 
aikana käytetään alkoholia.

• Kipu- ja särkylääkkeiden käyttö yhdessä alkoholin kanssa on riski.



Liikennevalot – hyvä muistisääntö

Ensimmäinen annos on vihreä 
valo – OK

Toinen annos on vähän keltainen 
valo – valmistaudu pysähtymään.

Mieti riittääkö tämä? 

Kolmas annos on jo SEIS - STOP. 



Liikennevalojen käyttö 

• Jos olen juhlimassa vaikka kaverin syntymäpäiviä, voin päättää, että 
pidän liikennevalosäännön mielessä. 

• Haluan, että seuraava päivä ei mene pilalle huonon olon tai huonon 
unen takia. 

• Päätän, että juon illan aikana maksimissaan 2 annosta. 



Mistä krapula johtuu?

• Krapula on humalan epämiellyttävä jälkitila. 

• Siihen voi liittyä päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, vapinaa, mielialan 
laskua.

-> johtuu aivojen ärtymystilasta 

Ainoa tapa välttää krapula on:

- on juoda alkoholia niin vähän tai

- niin hitaasti, että ei tule humalaan.

Silloin maksa ehtii kuluttaa alkoholin eikä krapulaa pääse syntymään.



Jos käyttää paljon ja usein päihteitä..

… Voi sairastua päihderiippuvuuteen

• Riippuvuus tarkoittaa sitä, että ihmisen aivot ja mieli ovat niin 
tottuneet päihteisiin, että hänen on todella vaikeaa olla ilman 
päihteitä. 

• On vaikea lopettaa, vaikka päihteistä olisi jo seurannut paljon 
vahinkoa elämässä. 



Ihmisillä on monenlaisia riippuvuuksia

- Kahvi on yleisin riippuvuutta aiheuttava aine 

- Tupakkaan tulee melko helposti riippuvuus

- Alkoholi- ja päihderiippuvuudet ovat vaikeasti hoidettavia 

- Herkut ja syöminen voi olla yksi riippuvuus

- Rahapeliriippuvuudet ovat lisääntyneet paljon 

- Toiminnallisia riippuvuuksia kuten liikunta ja tietokonepelit



Jos käyttää paljon päihteitä…on hyvä muistaa:

• Terveys kärsii – aivot - sisäelimet –
syöpäriski kasvaa 

• Voi toimia ajattelemattomasti – joutua 
ikäviin tilanteisiin ja riitoihin

• Tapaturmien ja vahinkojen määrä 
kasvaa

• Kiitos!

Lähteet: Sininauhaliitto ja Päihdelinkki

Liikennevalo-malli ja kuvat: Irene Komu

Tekstit: Sirpa Pöllönen


