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• Äidin tupakoin6 raskauden aikana on tärkein
ennaltaehkäistävissä oleva raskauden vaaratekijä,
johon liiDyy paljon terveyshaiDoja äidille ja
sikiölle.
• Tupakoin6 hidastaa sikiön kasvua ja kehitystä ja
pienentää syntymäpainoa, lisäten ennenaikaisen
synnytyksen, kohdunsisäisen kasvuhäiriön ja
epämuodostumien vaaraa.
• Tupakoinnin lopeDaminen onkin eräs
tehokkaimmista interven6oista parantaa äi6en ja
lasten terveyDä. Se toimii ennaltaehkäisevän
terveydenhuollon ja äi6yshuollon laadun
tärkeänä indikaaDorina.

-Raskausajan tupakoinnin yleisyys on pysynyt Suomessa
muuDumaDomana jo 25 vuoden ajan – lisääntyneestä
terveysvalistuksesta huolimaDa. MTV3 27.1.2015
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OdoDajien tupakoin6 Suomessa

Suomen äidit tupakoivat kuin 1980-luvulla

(Räisänen ym. Prev Med 2014)

• Suomessa raskaana olevista äideistä
vuonna 2014 tupakoi 15 % (THL,2015) Tämä
on yhtä korkea prosenSluku kuin 1980luvun lopulla.
• Ruotsissa 30 % äideistä tupakoi 1980-luvun
alussa muDa enää vain 6 % tupakoi vuonna
2012.
• Suomessa raskauden aikana korkeammin
koulutetusta akateemisista äideistä vain 3,4
% tupakoi ja vähän koulutetuista 22 %
(Räisänen, 2012).

• alle 20 vuo6aat 4220 synnytystä
(49,8 %= 2100 tupakoi)
• 20-29 vuo6aat 31318 synnytystä
(19,3 %= 6000 tupakoi)
• 30-39 vuo6aat 14 872 synnytystä
(9,6 %= 1427 tupakoi)
• Yli 40 vuo6aat 1228 synnytystä
(10,1 %= 124 tupakoi)
• Yhteensä 51 638 synnyDäjää, joista
9651 tupakoi.
Eniten tupakoivia äitejä on PohjoisKarjalassa 24,3 % ja vähiten
Ahvenanmaalla 8,9 %.

Äi6en tupakoin6 Ruotsissa 1985-2012

6%
- Andelen gravida tonåringar som rökte 6digt i graviditeten var knappt 22 % (Finland 48 %)
år 2012.
- Hos kvinnor mellan 20 och 24 år var motsvarande andel 12 % (Finland 19 %)
- I hela landet snusade drygt 1 procent av mödrarna 6ll barn födda 2012 i 6dig graviditet.
Socialstyrelsen. 2013.

1

18.10.2015

Mistä niitä tupakoivia äitejä oikein tulee?
•

Sosiaalinen paine ja asuinpaikka estävät tupakoin6a
raskauden aikana

Eniten tupakoivat vähän koulutetut naiset (25 %) työDömät (34 %)
ja amma3koululaiset (35 %).

•

Kaikista naisista 15,4 % tupakoi, ylimmässä koulutusryhmässä 7
%.
Miehistä 17 % tupakoi (THL,2014)

•

14-18 vuo6aista suomalaisista koululaisista tupakoi päiviDäin 12
%, lukiolaisista vain 8 %.

•

Johtopäätös: Raskausajan tupakan haitoista ;etoa
amma3oppilaitoksiin nykyistä enemmän.

• Raskauden aikana sosiaalinen paheksunta hillitsee polDamista
paikkakunnilla, joissa on korkea koulutustaso.
• Raskaudenaikainen tupakoin6 oli 70 prosenSa vähäisempää
kunnissa, joissa yliopistokoulutetun väestön osuus on suurin,
vaikka naisella itsellään olisi alempi koulutus.
• Toisaalta köyhemmissä kunnissa menestyvätkin äidit polDavat.

Lähde: THL, 2013
Lähde: Räisänen S: Smoking during pregnancy was up to 70% more common in the
most deprived municipali6es - Prev Med. 2014 Jun 28;67C:6-11

Sosiaalinen paine vähentää äi6en tupakoin6a
• ”..raskaana olevan ja
lastenvaunuja työntävän
naisen tupakoin6a
paheksutaan niin
voimakkaas6, eDä se
vähentää polDamista..”

Tupakoinnin lopeDaminen raskauden aikana
• Alle 20-vuo6aista joka toinen tupakoi raskauden alussa ja
heistä vain joka kolmas (33 %) lopeS tupakoinnin raskauden
ensimmäisen kolmanneksen aikana
• Muissa ikäryhmissä noin puolet lopeDaa raskauden alussa.
• 42 % kaikista synnyDäjistä lopeDaa tupakoinnin raskauden
aikana ennen synnytystä.

Räisänen, 2013

• Loppuraskaudessa 9 % tupakoi.
Perinataali6lasto, 2012. Gissler, THL 2014

HELPPOA LOPETTAA
”Vanhana” aloiDaneet
EnsisynnyDäjät
Vähän tupakoivat
Korkea koulutus,
akateeminen opiskelija
• Mies tukee savuDomuuDa
• Äidit, joiden kotona ei
tupakoitu
•
•
•
•

Lindqvist, 2001

Raskaus tulisi ennakoida= suunniteltu raskaus

VAIKEAA LOPETTAA
• Paljon tupakoivat
eivät juurikaan pysty
vähentämään tai
lopeDamaan.

•

Miksi ravihevosten ja rotukoirien
jalostuksessa kiinnitetään suurempaa
huomiota tulevan isän ja äidin
kuntoon ja ravitsemukseen kuin mitä
ihmiskunta tekee?

•

Mitenkä on mahdollista, eDä me
luomakunnan kruunut jätämme koko
hedelmöiDymistä ja raskauDa
edeltävän ajan saDuman varaan?

•

Elintavat tulisi saneerata ennen
hedelmöitystä

•

Saneeraus aloiteDava jo
ehkäisyneuvolassa!

• Nuorena aloiDaneet
•

Matala
sosiaaliluokka.
Håkansson, 1999

• Alle 20 vuo6aat

Susan Bradley: Prepara6on for
pregnancy
Argyl, 1995.
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Paras: Lopeta kun tulet raskaaksi

Miksi lopeDaa raskauden
ensimmäisellä kolmanneksella?

• Jos tupakoin6 lopetetaan raskauden ensimmäisellä kolmanneksella
suurin osa epämuodostumista voidaan välDää (Leite, 2014).
• Äidit jotka lopeSvat tupakoinnin ensimmäisen
raskauskolmanneksen aikana, pudoSvat suurimman osan
tupakoinnin sikiövaaroista tupakoimaDomien tasolle (Räisänen,
2012).

• Tupakoinnin lopeDaminen
hedelmöityshetkellä tai he6
raskauden toteamisen
jälkeen vaikuDaa
syntymäpainoon yhtä
edullises6 kuin ei olisi
tupakoinut lainkaan.
• Kannustavaa 6etoa äideille,
jotka vielä tupakoivat
raskauden aleDua.
Lähde: Guo, Richardson
ESHRE 2011. 27th Annual
Mee6ng of the European
Society of Human Reproduc6on
& Embryology, Stockholm.

• Varhaisraskaudessa tupakalle al6stuneet lapset joutuvat
useammin tehohoitoon (Räisänen, 2012).

Panosta ensikäyn6in neuvolassa
“Ensimmäinen lääkärissäkäyn6
alkuraskaudessa on tupakoivan äidin
tärkein tapaaminen tupakoinnin
lopeDamisen kannalta.”

•

•

L

Tikkanen, Duodecim, 2008

Paljon tupakoivat äidit äi6yspoliklinikalle liian
myöhään
• KYS:iin lähetetään runsaas6 tupakoivat äidit
vasta 18. raskausviikolla nykyohjeistuksen
mukaan
• Tupakoin;: jos äi6 tupakoi yli 10 sav./vrk
vielä raskausviikolla 18. Tehdään lähete HALpkl:lle
• (Neuvolaohjeistus, KYS)

Äi6yspoliklinikalla kuultua
• Laitoin raskaustes6n kylppärissä
pesukoneen päälle ja pää6n, eDä jos se
plussaa, lopetan tupakoinnin.. menin ulos
viimeiselle tupakalle.
• Tupakoin6 oli tosi helppoa lopeDaa
aamupahoinvoinnin aikana.
• Mies ei anna minun polDaa enkä viitsi
salaakaan tupakoida. (romaanirouva)
• Siirryin takaisin punaiseen Marlboroon kun
lääkäri sanoi, eDä kevytsavukkeet ovat yhtä
vaarallisia.
• En tupakoisi, jos mies ei olisi niin ilkeä.
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