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1 JOHDANTO 

Savuton Suomi 2030 -verkosto edistää toiminnallaan tupakoimattomuutta ja näin 

ollen savuttoman Suomen saavuttamista. Verkoston tavoitteena on vähentää työ-

ikäisten tupakointia enintään 5 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen 

pyritään tuomalla esille savuttomia ja nikotiinittomia ratkaisuehdotuksia sekä vaikut-

tamalla yleiseen mielipiteeseen ja lainsäädäntöön. (Savuton Suomi 2030 -verkosto 

2017.)  

Tupakointi on merkittävä kansansairauksien riskitekijä ja kuolleisuuden aiheuttaja 

(Käypä hoito -suositus 2018). Suomessa raskaudenaikainen tupakointi on 1990-lu-

vun lopulta asti pysynyt noin 15 prosentin tasolla (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2018b, 4). Yhä useampi raskauden alussa tupakoinut lopettaa tupakoinnin raskau-

den ensimmäisen kolmanneksen aikana (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a, 

6). 

Tupakointi altistaa raskaana olevan äidin terveyden tuhansille kemiallisille aineille, 

kuten muun muassa nikotiinille ja hiilimonoksidille, jotka siirtyvät sikiöön istukan 

kautta. Tupakointi lisää äidin raskaushäiriöiden vaaraa, altistaa sikiön kasvuhäiri-

öille ja vaikuttaa lapsen terveyteen myös myöhemmin. Tupakoinnin lopettaminen 

ennen raskautta tai mahdollisimman pian sen alettua vähentää merkittävästi tupa-

koinnista aiheutuvia haittoja ja riskejä. (Tiitinen 2015.) 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Etelä-Pohjanmaan äitiysneuvoloissa työs-

kentelevien terveydenhoitajien toimintaa savuttoman raskauden tukemisessa. Opin-

näytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallisuuskatsauksen avulla tietoa raskaudenai-

kaisen tupakoinnin vaikutuksista lapsen myöhempään terveyteen.  

Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja sitä ollaan kehittämässä asiantuntijoiden 

toimesta Suomessa. Opinnäytetyö antaa tietoa raskaudenajan tupakoinnista, sen 

vaikutuksista ja häkämittauksesta tupakoinnin ennaltaehkäisyssä. Tietoa voidaan 

hyödyntää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, perusterveydenhuollon ja tervey-

den edistämisen yksikkö Aksilan toiminnassa sekä alueen äitiysneuvoloissa. Tieto 

kehittää terveydenhoitajaopiskelijan ammattiosaamista ja tukee puheeksi ottoa ras-

kaudenaikaisesta tupakoinnista. 
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2 SUOMALAISTEN TUPAKOINTI 

2.1 Tupakka ja tupakkariippuvuus 

Tupakka on nikotiinipitoinen poltettava tai pureskeltava nautintoaine, joka on val-

mistettu tupakkapensaan lehdistä (Duodecim termit ja sanakirjat 2016). Tupakan-

savu sisältää yli 4000 erilaista kemiallista yhdistettä, joista 60 aiheuttaa syöpää. 

Vaarallisimmat terveyttä uhkaavat ainesosat ovat hiilimonoksidi, nikotiini ja terva. 

(Vierola 2010, 44.) Tupakkalain (L 29.6.2016/549) 5 luvun 53 §:ssä säädetään, että 

tupakkatuotteita ei saa myydä, välittää tai luovuttaa alle 18-vuotiaalle. 

Hiilimonoksidi eli häkäkaasu on hajutonta, ilmaa kevyempää, väritöntä ja erittäin 

myrkyllistä kaasua. Hiilimonoksidia syntyy tupakoitaessa epätäydellisen palamisen 

tuloksena. Yhden savukkeen polttamisessa muodostuu häkäkaasua 10-23 milli-

grammaa. (Vierola 2010, 47.) Hiilimonoksidi sitoutuu hapen tilalle hemoglobiiniin, 

jolloin muodostuu karboksihemoglobiinia (Tikkanen 2008, 1224). Hiilimonoksidia si-

sältävää ilmaa hengitettäessä voi aiheutua hiilimonoksidimyrkytys, jossa hemoglo-

biinin hapenkuljetuskyky vähenee ja aiheutuu kudosten hapenpuute (Duodecim ter-

mit ja sanakirjat 2016). 

Tupakkakasvin lehti sisältää nikotiinia, joka on myrkyllinen ja öljymäinen alkaloidi. 

Yksi savuke sisältää nikotiinia 1–2 milligrammaa. Tästä nikotiinimäärästä kulkeutuu 

keuhkoihin 1–2 prosenttia. Nikotiini imeytyy keuhkoista ja suun limakalvoilta veren-

kiertoon. Nikotiini lisää adrenaliini- ja noradrenaliininhormonien eritystä elimistössä. 

Tämä saa aikaan nikotiinin tunnetut sydän- ja verisuonivaikutukset. Tämän vuoksi 

verenpaine ja syke kohoavat ja verisuonet supistuvat. Nikotiinilla on keskushermos-

tovaikutuksia ja se aiheuttaa siitä riippuvaiselle rentouttavan vaikutuksen jo pieninä-

kin annoksina. Nikotiinin puoliintumisaika on melko lyhyt, vain 2–4 tuntia. Lopulta 

nikotiini kertyy munuaisiin ja maksaan sekä 2–35 prosenttia siitä poistuu virtsan mu-

kana elimistöstä. (Vierola 2010, 47–49.)  

Terva on yleisnimitys raskaammille hiilivedyille. Yhdessä savukkeessa on tervaa 6-

12 milligrammaa. Tervaa on tupakansavussa pieninä pisaroina. Tupakkaa poltetta-

essa hapen saanti on palamisen aikana liian vähäistä, joten muodostuu myös 
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vaarallisia tervayhdisteitä (PAH-yhdisteet). Terva kertyy tupakoitsijan keuhkoput-

kien ja keuhkorakkuloiden limakalvoille. (Vierola 2010, 46–47.) 

Riippuvuus on voimakasta tarvetta käyttää riippuvuutta aiheuttavaa ainetta jatku-

vasti ja välittämättä sen aiheuttamista haitoista. Tupakkariippuvuus on oireyhtymä, 

joka aiheuttaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. (Duodecim termit ja 

sanakirjat 2016; Käypä hoito -suositus 2018) Tupakan sisältämä nikotiini on tärkein 

riippuvuutta aiheuttava aine (Käypä hoito -suositus 2018). Nikotiini kulkeutuu savuk-

keesta aivoihin noin kuudessa sekunnissa (Vierola 2010, 49). Riippuvuus nikotiiniin 

syntyy nopeasti ja oleellista on toleranssin kehittyminen ajan kuluessa. Nikotiinin 

johdosta keskushermoston nikotiinireseptoreiden määrä ja toiminta muuttuvat, 

jonka vuoksi käytön lopettaminen aiheuttaa suurimmalle osalle vieroitusoireita. Ta-

vallisimpia vieroitusoireita ovat ärtyisyys, tupakanhimo, keskittymisvaikeudet, pään-

särky, univaikeudet ja ruokahalun lisääntyminen. Vieroitusoireet alkavat keskimää-

rin 2–12 tunnin päästä tupakoinnin lopettamisesta ja ovat pahimmillaan 1–3 vuoro-

kauden aikana. Oireiden keskimääräinen kesto on 3–4 viikkoa. (Käypä hoito -suo-

situs 2018) 

2.2 Naisten ja miesten tupakoinnin yleisyys 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tupakkatilaston mukaan suomalaisten päivit-

täistupakointi on vähentynyt vuosien 1997–2017 aikana. Suomessa tupakoivien 20–

64-vuotiaiden naisten määrä on pysynyt noin 18 prosentissa vuosina 1997–2006. 

Naisten tupakointi on kääntynyt laskuun vuodesta 2007 lähtien ja vuonna 2017 sa-

man ikäisistä naisista tupakoi enää 12 prosenttia. Saman ikäisistä miehistä tupakoi 

vuonna 1997 noin 30 prosenttia. Vuoteen 2017 mennessä miesten tupakointi oli 

vähentynyt 15 prosenttiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c, 2.) 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana myös 14–20-vuotiaiden nuorten tupakointi on 

vähentynyt. Vuonna 2005 16-vuotiaista tytöistä tupakoi 27 prosenttia, kun taas 

vuonna 2017 saman ikäisistä tytöistä tupakoi enää seitsemän prosenttia. Vuonna 

2005 saman ikäisistä pojista tupakoi 23 prosenttia. Vuonna 2017 pojista tupakoi 

enää kuusi prosenttia. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista tupakoi 
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merkittävästi useampi kuin lukiolaisista. Kaikista 15–64-vuotiaista tupakoitsijoista 58 

prosenttia haluaisi lopettaa tupakoinnin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c, 2–

4.) 

2.3 Tupakoinnin vaikutukset kansanterveyteen 

Tupakointi on merkittävin kuolleisuuden aiheuttaja, jonka vaikutuksia voitaisiin vä-

hentää lopettamalla tupakointi. Tupakointi vaikuttaa koko elimistöön ja aiheuttaa 

useita sairauksia. Merkittävimpiä näistä ovat syöpä-, verenkierto- ja hengityselimis-

tön sairaudet. (Käypä hoito -suositus 2018.) Tupakointi lisää myös esimerkiksi leik-

kauksiin liittyviä komplikaatioita (Laatikainen 2017, 98). 

Tupakointi lisää riskiä sairastua syöpään ja huonontaa potilaan ennustetta hoidoista 

huolimatta. Keuhkosyöpään sairastuneista 90 prosentilla syynä on tupakointi. Tu-

pakointi lisää myös huomattavasti perä- ja paksusuolen sekä maksasyövän riskiä. 

(Laatikainen 2017, 98.) Tupakoidessa haitallisia aineita kulkeutuu syvälle keuhkoi-

hin tupakansavun myötä. COPD eli keuhkoahtaumatauti johtuu lähes aina tupakoin-

nista. Arvion mukaan keuhkoahtaumatautiin sairastuu noin puolet tupakoijista. Alt-

tius muille keuhkosairauksille ja hengitystieinfektioille lisääntyy tupakoinnin joh-

dosta. (Laatikainen 2017, 99–100.)    

Tupakointi vaurioittaa verisuonia, aiheuttaa niiden supistumisherkkyyttä ja lisää ve-

ren hyytymistaipumusta. Näistä syistä vakavien aivoverenkiertohäiriöiden ja sy-

däninfarktien riski on suurempi tupakoijalla. Tutkimusten mukaan tupakointi lisää 

riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen 30–40 prosenttia. Tupakointi vaikeuttaa dia-

beteksen hoitoa ja lisää diabeteskomplikaatioiden riskiä. (Laatikainen 2017, 100.) 

Joka toinen tupakoitsija kuolee ennenaikaisesti johonkin tupakkasairauteen. Suo-

messa tupakkaan liittyviä kuolemia on noin 5000 vuosittain. (Simonen 2012, 1055.) 

Tupakoinnista johtuvat kuolemat koskettivat ennen lähinnä miehiä, mutta nykyään 

naisten tupakointi on lisääntynyt ja tupakasta johtuvat kuolemat ovat lähes yhtä ylei-

siä molemmilla sukupuolilla. Työstä poissaolot ja runsas terveyspalveluiden käyttö 

ovat tupakoijalla yleisempiä kuin tupakoimattomalla. (Laatikainen 2017, 98.) 
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Tupakoinnista aiheutuvia suoria terveydenhuollon kustannuksia oli noin 300 miljoo-

naa euroa vuonna 2012 (Heloma ym. 2017, 17). 
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3 TUPAKOIVA ÄITI JA PERHE 

3.1 Raskauden kulku ja sikiön kehitys 

Raskaus määritellään naisen tilaksi hedelmöittymisen ja synnytyksen välillä. Ras-

kaus kestää keskimäärin 280 vuorokautta eli 40 viikkoa. (Duodecim termit ja sana-

kirjat 2016.) Raskaus kestää täysiaikaisena 38–42 viikkoa. Synnytyksen tapahtu-

essa ennen sitä, on kyseessä ennenaikainen synnytys eli lapsi syntyy keskosena. 

Yliaikaisesta raskaudesta puhutaan, kun synnytys tapahtuu viikon 42 jälkeen. 

(Nuorttila 2007, 41.)  

Raskaus voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen eli trimesteriin. Ensimmäinen tri-

mesteri ajoittuu viimeisten raskautta edeltävien kuukautisten alkamisesta 13. ras-

kausviikon loppuun. Raskaus alkaa, kun ensimmäisen trimesterin alussa munasolu 

hedelmöittyy ja kiinnittyy kohdunseinämään. Tämä raskauden vaihe on hyvin tär-

keää alkion nopean kasvun ja elimien sekä kudoksien muotoutumisen kannalta. Al-

kio on tässä vaiheessa hyvin herkkä vaurioille. Alkuraskauden aikana äidin tunteet 

vaihtelevat, elämäntilanteen muutokset mietityttävät ja ne vaikuttavat äidin mieli-

alaan vaihtelevasti. (Nuorttila 2007, 41–42.) Äidin pahoinvointi on yleinen raskaus-

oire ensimmäisessä raskausvaiheessa ja se helpottaa yleensä raskauden edetessä 

(Nuorttila 2007, 70).  

Toinen trimesteri käsittää raskausviikot 14–28. Sikiön elinjärjestelmät jatkavat kas-

vua ja kehitystä. Tänä aikana äidin on mahdollista tuntea sikiön liikkeitä. Äidin ras-

kausoireet vähentyvät ja tunteet alkavat tasaantua. Toisen trimesterin lopussa lapsi 

on jo niin kehittynyt, että syntyessään lapsen on mahdollista selviytyä hengissä. 

Kolmas trimesteri kestää viikosta 29 raskauden loppuun saakka. Sikiö jatkaa kas-

vuaan ja valmistautuu syntymiseen. Sikiön keuhkot kehittyvät viimeiseksi. Sikiön 

liikkeet kohdussa voimistuvat ja kohtu voi supistella ennenaikaisesti. Tässä vai-

heessa äidin raskausoireet johtuvat sikiön kasvusta ja laskeutumisesta kohdussa 

alaspäin. (Nuorttila 2007, 42.) 
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Sikiön itsesäätely pyrkii turvaamaan aivojen kehityksen raskauden eri vaiheissa. 

Jos hapen ja ravinnon saanti ei ole sikiöaikana riittävää, turvataan ensisijaisesti riit-

tävä verenkierto aivoihin. Tällöin sikiön pää kasvaa ja aivot kehittyvät normaalisti. 

Verenkierron keskittyminen tapahtuu kuitenkin muiden elinten verenkiertoa vähen-

tämällä, jolloin tilanne johtaa epäsymmetriseen kasvuun raskauden aikana. Tu-

pakka-altistuksen yhteydessä myös pään kasvu hidastuu. Raskaudenaikainen tu-

pakointi heikentää sikiön kasvua ja johtaa pienempään syntymäpainoon. Se lisää 

myös riskiä syntyä ennenaikaisesti ja riskiä keskosuuteen. (Ekblad ym. 2015, 630–

631.) Keskosella tarkoitetaan lasta, joka painaa syntyessään vähemmän kuin 2500g 

tai syntyy ennenaikaisesti eli ennen raskausviikkoa 37 (Duodecim termit ja sanakir-

jat 2016).  

3.2 Raskausajan tupakointi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan Pohjoismaissa, Suomea lu-

kuun ottamatta, alkuraskaudenaikainen tupakointi on vähentynyt 1980-luvulta läh-

tien. Suomessa alkuraskauden aikana tupakoivien määrä on pysynyt melko samana 

1990-luvun puolivälistä asti, vaikkakin laskenut hieman, 14,2 prosentin tasolle 

vuonna 2016. Kaikissa Pohjoismaissa raskauden lopussa tupakoivien määrä on vä-

hentynyt. Vuonna 2016 Suomessa raskauden lopussa tupakoivien osuus 7,2 pro-

senttia on suurin Pohjoismaista. Vastaavasti Norjassa raskauden lopussa tupa-

koivien osuus oli 2,9 prosenttia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b, 4.)   

Alkuraskauden tupakointi on vähentynyt Suomessa parin viime vuoden aikana. 

Vuonna 2017 kaikista synnyttäjistä 12,5 prosenttia tupakoi alkuraskauden aikana. 

Yhä useampi raskauden alussa tupakoinut lopettaa tupakoinnin raskauden ensim-

mäisen kolmanneksen aikana. Vuonna 2017 kaikista tupakoivista synnyttäjistä 49,7 

prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a, 6.) 

Raskauden aikana tupakointi on yleisempää nuorten ikäluokissa (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2018a, 6). Raskauden aikana tupakoivat ovat yleensä alle 20-vuo-

tiaita naisia. He elävät myös yleensä ilman parisuhdetta, ovat alemmassa sosiaali-

luokassa ja vähemmän koulutettuja. (Ekblad ym. 2015, 629.) Jo nuorten tupakoinnin 
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aloittamisen ehkäiseminen olisi parhaimpia keinoja vähentää raskaudenaikaista tu-

pakointia. (Ekblad ym. 2015, 634).  

Vuonna 2017 43 prosenttia alle 20-vuotiaista synnyttäjistä tupakoi alkuraskauden 

aikana. Raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana heistä 43 prosenttia ilmoitti 

lopettaneensa tupakan polton. Heistä 25 prosenttia jatkoi tupakointia raskaana ol-

lessa. Yli 35-vuotiaista synnyttäjistä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana 

tupakoi kahdeksan prosenttia. Heistä 45 prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden 

alkuaikana. Tästä ikäluokasta tupakointia raskausaikana jatkoi noin neljä (4,3 %) 

prosenttia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a, 6.)  

3.3 Tupakoinnin vaikutukset äidin raskauteen 

Tupakoinnin on todettu heikentävän naisen sekä miehen hedelmällisyyttä ja vieroi-

tushoidon tulee olla osana hedelmällisyyden hoitoa (Käypä hoito -suositus 2018). 

Tupakointi heikentää tuloksia myös hedelmöityshoidoissa. Hedelmättömyydestä 

jopa 13 prosenttia saattaa johtua tupakoinnista. (Tikkanen 2008, 1224.) Tupakan 

aiheuttamien hormonihäiriöiden seurauksena naisen kuukautiskierrosta ja munaso-

lun irtoamisesta tulee epäsäännöllistä, munasolun kiinnittyminen kohtuun häiriintyy 

sekä raskaaksi tuleminen viivästyy. Yli 20 savuketta päivässä tupakoivan naisen 

hedelmällisyys vastaa noin puolta tupakoimattoman naisen hedelmällisyydestä. 

(Vierola 2010, 57.) 

Tupakointi on yksi tärkeimmistä raskauden ennustetta huonontavista tekijöistä (Tik-

kanen 2008, 1224). Sen aiheuttamat raskauskomplikaatiot uhkaavat sikiön ja äidin 

henkeä (Tikkanen 2008, 1226). Kohdunulkoisen raskauden riski kasvaa 1,6–3,5-

kertaiseksi riippuen tupakoinnin määrästä. Puolison tupakointi vaikuttaa riskiä lisää-

västi 1,7-kertaiseksi. (Ekblad 2017a, 173.) Kohdunulkoisessa raskaudessa raskaus-

muodostuma on kiinnittynyt jonnekin muualle kuin kohtuonteloon, yleisimmin mu-

nanjohtimeen (Käypä hoito -suositus 2014, 2–3).  

Raskauden keskenmenon vaara lisääntyy 1,3-kertaiseksi äidin tupakoidessa (Ek-

blad 2017a, 173). Tupakoitsijalla on suurempi homokysteiini- ja pienempi foolihap-

popitoisuus, mikä altistaa raskauden keskenmenolle (Tikkanen 2008, 1225). 
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Keskenmenossa raskaus keskeytyy spontaanisti ennen 22. raskausviikkoa (Niini-

mäki & Heikinheimo 2011, 67). Raskaudenaikainen tupakointi lisää etisen istukan 

riskiä 1,4–4,4-kertaiseksi ja istukan repeämisen riskiä kaksinkertaiseksi (Ekblad 

2017a, 173). Etinen istukka tarkoittaa, että istukka peittää osittain tai kokonaan koh-

dun kaulakanavan sisäsuun (Tiitinen 2016a).  

Äidin tupakoidessa yli 10 savuketta päivässä, sikiökalvot voivat revetä ja ennenai-

kaisen synnytyksen riski on tällöin 2,0–5,3-kertainen (Ekblad 2017a, 173). Synnytys 

katsotaan ennenaikaiseksi, jos se käynnistyy ennen 37. raskausviikkoa (Käypä 

hoito -suositus 2011, 2). Lähes kaksi kertaa useammin tupakoitsijoiden lapsi syntyy 

ennenaikaisena. Ennenaikaisista synnytyksistä noin 15 prosenttia johtuu tupakoin-

nista. (Tikkanen 2008, 1225.)  

Raskausdiabeteksen riski on tupakoivilla äideillä suurempi (Vierola 2010, 80). Ras-

kausdiabeteksella tarkoitetaan ensimmäistä kertaa raskauden aikana todettua glu-

koosiaineenvaihdunnan häiriötä (Käypä hoito -suositus 2013, 2–3). Tupakointi vai-

kuttaa raskausmyrkytyksen riskiin vähentävästi noin 30-prosenttisesti. Tähän vaiku-

tukseen ei tiedetä syytä. Loppuraskauden aikana tupakoinnin vaikutus siihen kui-

tenkin katoaa. (Tikkanen 2008, 1226.) Raskausmyrkytys eli pre-eklampsia on tila, 

jossa 20 raskausviikon jälkeen verenpainetaso nousee yli 140/90 mmHg ja johon 

liittyy valkuaisen erittyminen virtsaan (Tiitinen 2016b). 

Sikiön kohtukuoleman riski on 1,5-kertainen äidin tupakoidessa tai altistuessa tupa-

kansavulle (Ekblad 2017a, 173). Kohtukuolema tarkoittaa sikiön menehtymistä koh-

tuun raskausviikon 22 jälkeen tai kun sikiö on saavuttanut 500 gramman painon 

(Tiitinen 2017a).  

Raskauden alkuvaiheessa hemoglobiini yleensä laskee. Veren laimeneminen joh-

tuu siitä, kun veriplasman määrä lisääntyy enemmän kuin punasolujen määrä. Kier-

tävän veren määrä lisääntyy noin 40 prosenttia raskauden aikana. (Tiitinen 2017b.) 

Tästä vuoksi istukan verenvirtaus ja sikiön ravinnonsaanti paranee (Vierola 2010, 

62). Jos odottavan äidin hapensaanti on ollut pitkään tavallista vähäisempää tupa-

koinnin vuoksi, niin hänen hemoglobiininsa voi olla korkea (Tiitinen 2017b). Tupa-

kansavusta saatu häkä vähentää odottavan äidin veren normaalia hapettumista 
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(Eskelinen 2016). Sen seurauksena veren hemoglobiini nousee ja veren virtaus 

heikkenee vierisuonissa (Vierola 2010, 62).  

Raskaudenaikaisen tupakoinnin johdosta istukan toiminta heikkenee, jolloin istukka 

pyrkii laajenemaan hapenkuljetuksen varmistamiseksi. Tupakoivalla istukka on pai-

navampi. Istukan kroonisesta hapenpuutteesta kertovat infarktit, jotka heikentävät 

sen toimintaa entisestään. (Tikkanen 2008, 1224–1225). Istukka on tupakoivalla 

useammin ohuempi ja ulottuu kohdunsuulle asti (Tikkanen 2008, 1226). Useiden 

tärkeiden hivenaineiden ja aminohappojen kulkeutuminen istukassa heikkenee äi-

din tupakoidessa raskauden aikana (Tikkanen 2008, 1225). 

3.4 Perheen altistuminen tupakoinnille 

Tupakansavu on merkittävä terveysriski, joka aiheuttaa sisäilman saasteista eniten 

sairauksia ja kuolemia (Vierola 2010, 159). Tupakansavu on yksi yleisimmistä si-

säilman ehkäistävissä olevista sisäilman haitallisista tekijöistä (Jaakkola & Jaakkola 

2012, 1097). Passiivisella tupakoinnilla tarkoitetaan tupakoimattoman henkilön ta-

hatonta altistumista tupakansavulle toisen henkilön tupakoinnin vuoksi (Vierola 

2010, 160). Tällöin tupakoimaton henkilö altistuu tupakansavun hengittämisen 

vuoksi erilaisille savun palamistuotteille, jotka ovat karsino- ja teratogeenisiä, toksi-

sia sekä ärsyttäviä aineita. Passiivisen tupakoinnin on vahvasti osoitettu aiheutta-

van useita kansansairauksia ja lisäävän niiden pahenemista. (Jaakkola & Jaakkola 

2012, 1097.)  

Ympäristön tupakansavu muodostuu kahdesta erilaisesta savusta. Kun tupakoitsija 

vetää keuhkoihinsa tupakansavua ja hengittää sen ulos, syntyy päävirransavua. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) Ympäristön tupakansavu koostuu suurelta 

osin palavan tupakan sivuvirran savusta, joka syntyy alhaisemmassa palamisläm-

pötilassa ja siinä haitallisten aineiden määrä on suurempi. Sivusavu sisältää tervaa 

kolminkertaisesti ja nikotiinia seitsemänkertaisesti pääsavuun verrattuna. (Vierola 

2010, 161–162.) Sivuvirransavu kuitenkin laajenee ympäristöön, jolloin sen pitoi-

suus laimenee (Vierola 2010, 161; Jaakkola & Jaakkola 2012, 1097). 
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Ilmaan leviää tupakansavusta haitallisia hiukkasia, aerosoleja ja kaasuja (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos 2015). Tupakansavun on todettu tarttuvan pintamateriaa-

leihin, joista vapauduttuaan se voi aiheuttaa altistumista tupakansavun aineille 

myös myöhemmin. (Jaakkola & Jaakkola 2012, 1097.)  

Suomessa kotona tupakoinnin yleisyys on vähentynyt samalla, kun suomalaisten 

tupakointi on vähentynyt. Suomalaisista 85 prosenttia ilmoitti vuonna 2012, ettei ku-

kaan tupakoi heidän kotonaan sisällä. Vuotta myöhemmin suomalaisista saman il-

moitti 86 prosenttia. Miesten tupakointi kodin sisätiloissa on yleisempää kuin nais-

ten. Vuonna 2013 sisätiloissa ilmoitti tupakoivansa miehistä 12 prosenttia ja naisista 

kahdeksan prosenttia. Aiempaan vuoteen nähden tupakoivien osuus oli sama mie-

hissä, mutta laski prosenttiyksikön naisissa. Puolison tupakoinnin sisätiloissa ilmoitti 

naisista kuusi prosenttia ja miehistä kolme prosenttia vuonna 2013. Aiempana 

vuonna vastaavat osuudet olivat miehillä viisi prosenttia ja naisilla osuus on pysynyt 

samana. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.)  

Tupakansavulle altistuvat myös tupakoivan henkilön perheenjäsenet (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2015). Jatkuva ympäristön tupakansavulle altistuminen tuo hä-

kää ja nikotiinia naisen elimistöön. Toisen henkilön tupakoinnille altistuvan äidin si-

kiön nikotiinipitoisuus on noin 30 prosenttia. Muiden tupakointi altistaa äitiä enem-

män alkuraskauden keskenmenoille ja vähentää lapsen syntymäpainoa. Perheen 

molempien vanhempien tupakoidessa syntyvät yleensä pienimmät lapset. (Vierola 

2010, 80–81.) On myös todettu, että mikäli puoliso tupakoi, on raskaana olevan nai-

sen tupakoinnin todennäköisyys nelinkertainen (Ekblad ym. 2015, 629). 

Erityisen alttiita tupakansavun haitoille ovat lapset. He kehittyvät vielä syntymän jäl-

keen hengityselinjärjestelmältään sekä immunologiselta ja fysiologiselta järjestel-

mältään. Altistuminen tupakansavulle on heillä suurempi, sillä lasten sisäänhengi-

tystilavuus painoyksikköä kohden on suurempi ja hengitys on tiheämpää kuin aikui-

silla. Lasten elimistön maksan metabolia ja puhdistusjärjestelmät eivät ole vielä täy-

sin kehittyneet, joten haitallisten aineiden poistaminen elimistöstä tapahtuu hitaam-

min. (Jaakkola & Jaakkola 2012, 1097–1098.) Lapselle tupakansavun haitallisten 

aineiden määrä ja haitat ovat sitä suuremmat, mitä vähemmän hänellä on painoa 

(Vierola 2010, 168). 
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3.5 Savuttomaan raskauteen tukeminen äitiysneuvolassa 

Raskaana olevan äidin ensimmäinen äitiysneuvolakäynti ajoittuu tavallisesti ras-

kausviikoille 8–12. Tällä käynnillä on tarkoitus kartoittaa muun muassa perheen ter-

veyskäyttäytymistä. Ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana äiti on usein moti-

voitunut elämänmuutoksiin, jolloin on myös otollinen aika lopettaa tupakointi. (Nuort-

tila 2007, 42–43.)  

Vierolan (2010, 75) mukaan tupakoivan äidin raskaus on aina riskiraskaus. Hän ko-

rostaa, että raskauden aikana tupakoivat äidit tulisi lähettää äitiyspoliklinikalle tilan-

teen tarkempaan seurantaan. Äitiysneuvolakorttiin ja sairaskertomukseen tulisi kir-

jata raskaana olevan äidin poltettujen savukkeiden määrä, nikotiiniriippuvuustestin 

tulos ja mahdollinen tupakan savulle altistuminen (Ekblad 2017b, 128). 

Tupakka on merkittävä riski sikiön hyvinvoinnille ja kehitykselle sekä lapsen myö-

hemmälle terveydelle (Nuorttila 2007, 44). Raskaana olevat äidit tietävät yleensä 

tupakoinnin vaikutuksen lapsen alhaiseen syntymäpainoon, mutta eivät ole niinkään 

tietoisia tupakoinnin muista riskeistä raskauden aikana (Nuorttila 2007, 59). Ras-

kaana oleville naisille on tärkeää antaa tietoa tupakoinnin vaikutuksista sikiölle ja 

keskustella tupakoinnin lopettamisesta (Ekblad ym. 2015, 633).  

Raskaudenaikaisen tupakoinnin lopettaminen mahdollisimman pian tai missä ta-

hansa raskauden vaiheessa on tupakointia turvallisempaa sikiölle ja ehkäisee tu-

pakka-altistuksesta aiheutuvia haittoja (Ekblad 2017b, 128). On todettu, että sikiön 

kasvu normalisoituu, mikäli tupakointi lopetetaan raskauden puoliväliin mennessä. 

(Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 66.) Äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin lo-

pettamisen riittävä tukeminen on tärkeää ja sillä voidaan vaikuttaa vähentävästi ras-

kauskomplikaatioihin (Tikkanen 2008, 1228). Erityistä tukea tupakoinnin lopettami-

seen tarvitsevat nuoret vanhemmat, jotka ovat huonossa sosioekonomisessa ase-

massa (Niemi-Mustonen ym. 2010, 3139).  

Äitiyshuollon tavoitteena on vaikuttaa koko perheen tupakoinnin lopettamiseen 

mahdollisemman varhaisessa vaiheessa (Nuorttila 2007, 59), jolloin tupakan myr-

kyllisten kemikaalien määrä jää vähäiseksi. Raskaudenaikainen tupakointi aiheuttaa 

usein äidille syyllisyyttä, ja äiti voi pyrkiä salaamaan tupakointinsa. Riippuvuus 
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nikotiiniin on voimakas ja lopettaminen voi olla haasteellista. (Vierola 2010, 55.) 

Raskaana olevan äidin on helpompi lopettaa tupakointi raskausaikana, jos isä ei 

tupakoi (Vierola 2010, 81) tai isä lopettaa myös tupakoinnin ja tukee äidin tupakoin-

nin lopettamista (Ekblad 2017b, 128). Äitiysneuvolassa äidin syyllisyyttä ei tule li-

sätä, vaan tärkeää on korostaa tupakoinnin lopettamisen hyötyjä sikiön ja äidin ter-

veydelle (Vierola 2010, 55).  

3.5.1 Häkämittaus 

Tupakoidessa syntyvä hiilimonoksidi eli häkäkaasu sitoutuu hapen paikalle hemo-

globiiniin noin 220 kertaa voimakkaammin, jolloin muodostuu karboksihemoglobii-

nia. Tämän seurauksena hapen kuljetus kudoksiin estyy ja aiheutuu hapenpuute. 

(Ellfolk & Malm 2012, 2149.) Sikiön veressä karboksihemoglobiinipitoisuus on noin 

kaksinkertainen äidin arvoon verrattuna (Vierola 2016, 974). 

Jo vuonna 1996 Urjanheimo (1996, 15) on suositellut häkämittauksen käyttämistä 

äitiysneuvolassa raskaana olevien savuttomuuden tukemiseksi. Häkämittaus on yk-

sinkertainen ja nopea tapa mitata raskaana olevan äidin uloshengityksen häkäpitoi-

suus (ppmCO part per million) ja hemoglobiinin häkäpitoisuus (%COhb). Joissakin 

häkämittarimalleissa ilmoitetaan myös sikiön häkähemoglobiinipitoisuus 

(%FCOhb). Laite konkretisoi mittaustuloksen asteen myös väreillä. (Medkit.) Häkä-

mittaus mahdollistaa tupakoivien ja tupakansavulle altistuvien äitien löytämisen (Ek-

blad 2017b, 128). Urjanheimon (1996, 15) mukaan häkämittauksen ei ole tarkoitus 

olla äitiä syyllistävä, vaan konkreettinen motivointikeino raskaudenaikaisen tupa-

koinnin lopettamiseen.  

Vuonna 2015 Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto, Suomen Gynekologiyhdistys, 

Suomen Kätilöliitto ja Suomen Terveydenhoitajaliitto ovat tehneet aloitteen, jonka 

tarkoituksena on ehkäistä sikiön altistuminen raskaudenaikaiselle tupakoinnille. Ve-

toomus on esitetty Sosiaali- ja terveysministeriölle ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tokselle. Näitä äitiyshuollosta vastuussa olevia viranomaisia kehotetaan ryhtymään 

kehittämistoimiin koskien äitiysneuvolaohjeistusta ja -käytäntöjä. Raskaana olevien 

suomalaisten äitien tupakoinnin toivotaan laskevan eurooppalaiselle tasolle. (Lää-

kärin tupakkaa vastaan 2016.) 
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Aloitteella pyritään saamaan kaikkiin Suomen äitiysneuvoloihin häkämittari. 

Uloshengityksen häkäpitoisuus on tarkoitus mitata jokaiselta odottavalta äidiltä en-

simmäisellä neuvolakäynnillä. Häkämittarilla voidaan osoittaa odottavien äitien tu-

pakointi, muiden tupakoinnille altistuminen ja useamman mittauksen avulla myös 

tupakoinnin määrässä tapahtuneet muutokset. Häkämittarista saadut tulokset kirja-

taan potilastietojärjestelmään ja äitiysneuvolakorttiin. Kansainvälisissä tutkimuk-

sissa häkämittaukset ovat osoittautuneet toimivaksi raskaana olevan tupakoinnin 

lopettamisen motivointikeinoksi. (Lääkärin tupakkaa vastaan 2016; Käypä hoito -

suositus 2018.)  

3.5.2 Nikotiinikorvaushoito  

Raskaudenaikaisen tupakoinnin vieroitus tulee ottaa puheeksi ja aloittaa mahdolli-

simman pian. Tupakoinnin lopettamisen myönteisinä vaikutuksina hiilimonoksidi hä-

viää elimistöstä lähes kokonaan vuorokauden ja nikotiini kahden vuorokauden ku-

luessa. Raskaana olevalle tupakoitsijalle, joka ei muulla tavoin pysty lopettamaan 

tupakointia, suositellaan nikotiinikorvaushoitoa. Korvaustuotteita käytettäessä niko-

tiinipitoisuus jää pienemmäksi kuin tupakoidessa ja niiden käyttö lisää lopettamisen 

onnistumista 1,5–2-kertaiseksi (Käypä hoito -suositus 2018.)  

Raskausaikana tulee suosia lyhytvaikutteisia nikotiinikorvaustuotteita (Käypä hoito 

-suositus 2018), koska pitkä- ja lyhytvaikutteisten nikotiinikorvaustuotteiden yhtäai-

kainen käyttö voi altistaa sikiön pitkäkestoisemmalle ja suuremmalle määrällä niko-

tiinia kuin tupakointi (Ekblad ym. 2015, 634). Myös imetyksen aikana nikotiinikor-

vaustuotteet ovat turvallisempia vauvalle kuin äidin tupakointi. Pienten lasten van-

hempia on myös tärkeää tukea tupakoinnin lopettamiseen ja nikotiinivalmisteiden 

käyttöön, etteivät pienet lapset altistu tupakansavulle. Näin ehkäistään myös lasten 

myöhempää tupakoinnin aloittamista. Tärkeää on kiinnittää huomiota tupakointiin 

perheissä, joissa lapset sairastavat useita infektioita ja astmaa. (Käypä hoito -suo-

situs 2018.) Vanhempien savuttomuutta on tärkeää tukea, jotta tupakointia ei per-

heessä aloitettaisi uudelleen lapsen syntymän jälkeen (Ekblad 2017b, 128). 
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4 SAVUTTOMAN ODOTUKSEN TUKEMINEN ETELÄ-
POHJANMAALLA  

Terveydenhuoltolain (L 1326/2010) velvoittamana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-

piiriin perustettiin perusterveydenhuollon ja terveydenedistämisen yksikkö, Aksila. 

Se aloitti toimintansa 1.5.2011 heti, kun terveydenhuoltolaki tuli voimaan. Aksilan 

tehtävänä on edistää yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 

sosiaalitoimen välillä. Yksikkö vastaa terveydenhuoltolain edellyttämistä terveyden-

edistämistehtävistä sekä sen tärkeimpänä tehtävä on rakentaa ja koordinoida alu-

eellisia hoito-, kuntoutus- ja palveluketjuja. Yhtenä terveydenedistämisen osa-alu-

eena Aksilalla on savuttomuus ja päihteet. (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.) 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaan-

hoidossa, on otettu käyttöön Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju. Hoitoketju 

toimii ohjeena työntekijöille siitä, kuinka toimitaan tupakoivan perheen kanssa. Hoi-

toketjun tavoitteena on vähentää raskaudenaikaista tupakointia mahdollisimman 

varhaisesta vaiheesta lähtien ja tukea perhettä savuttomuuteen. (Savuton odotus ja 

vanhemmuus -työryhmä 2017.) 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen äitiysneuvoloissa otettiin kevään 2017 

aikana käyttöön häkämittaukset savuttoman raskauden tukemisessa. Mittaus on 

tarkoitettu niin raskaana oleville naisille kuin heidän puolisoillensakin. (Lindgren 

2017.) Häkämittausta tarjotaan heti ensimmäisellä neuvolakäynnillä kaikille äideille 

ja / tai heidän puolisoillensa. Tärkeää on myös, että häkämittauksen avulla voidaan 

selvittää äidin altistuminen muiden tupakoinnille ja tieto siitä voidaan kirjata. Myös 

muiden tupakkatuotteiden käyttö kysytään ja kirjataan. (Savuton odotus ja vanhem-

muus -työryhmä 2017.) 

Jatkossa tarkoituksena on seurata raskaana olevan naisen tupakointia jokaisella äi-

tiysneuvolakäynnillä. Tällöin uuteen äitiysneuvolakorttiin ja sairauskertomukseen 

kirjataan ylös tupakointi ja poltettujen savukkeiden määrä. Samalla kysytään myös 

puolison tupakoinnista ja kannustetaan vanhempia tupakoinnin lopettamiseen sekä 

annetaan lopettamista tukeva materiaali. Kahden viikon sisällä ensimmäisestä neu-

volakäynnistä järjestetään perheelle ylimääräinen käynti terveydenhoitajana luona. 
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Käynnin tarkoituksena on tukea tupakoinnin lopettamista. Jos äiti ei pysty lopetta-

maan tupakointia todetun vahvan nikotiiniriippuvuuden ja aiheutuneiden vieroitusoi-

reiden vuoksi, ohjataan hänet neuvolalääkärin vastaanotolle. Vastaanotolla hän saa 

tietoa raskaudenaikaisen tupakoinnin vaikutuksista sikiölle ja nikotiinikorvaus-

hoidosta. (Savuton odotus ja vanhemmuus -työryhmä 2017.) 

Perhe tapaa neuvolalääkärin vastaanotolla, joka ajoittuu 18. raskausviikolle. Käyn-

nin aikana tuetaan perhettä savuttomuuteen. Jos äidin nikotiiniriippuvuus on voima-

kas ja neuvolan tukitoimet eivät riitä savuttomuuden tukemisessa, voidaan äiti yh-

teisymmärryksessä lähettää jatkohoitoon äitiyspoliklinikalle, kätilön vastaanotolle. 

Sairaalahoidon aikana tuetaan perhettä savuttomuuteen. Tärkeää on, että keisarin-

leikkaukseen menevä äiti lopettaa tupakoinnin ennen leikkausta. Tupakoinnin uu-

delleen aloittamisen vaara on suuri synnytyksen jälkeen, jonka vuoksi on tärkeää 

tukea perhettä niin raskauden ajan kuin synnytyksen jälkeenkin. Lastenneuvola ja 

kouluterveydenhuolto jatkavat perheen savuttomuuden tukemista. (Savuton odotus 

ja vanhemmuus -työryhmä 2017.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

5.1 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Etelä-Pohjanmaan äitiysneuvoloissa työs-

kentelevien terveydenhoitajien toimintaa savuttoman raskauden tukemisessa. Opin-

näytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallisuuskatsauksen avulla tietoa raskaudenai-

kaisen tupakoinnin vaikutuksista lapsen myöhempään terveyteen.  

Kirjallisuuskatsauksella etsittiin vastauksia seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

1. Millaisia vaikutuksia raskaudenaikaisella tupakoinnilla on lapsen myöhem-

pään terveyteen? 

5.2 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Kirjallisuuskatsaus on tutkimusmenetelmä, jonka avulla on mahdollista muodostaa 

kokonaiskuva tutkittavasta aiheesta (Suhonen, Axelin & Stolt 2016, 7). Karkeasti 

jaoteltuna kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa metatutkimuksiin, systemaattisiin kir-

jallisuuskatsauksiin ja kuvaileviin kirjallisuuskatsauksiin (Kangasniemi ym. 2013, 

293). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on aineistolähtöistä ja tähtää aineiston ymmär-

tävään kuvaukseen. Sitä on käytetty paljon tutkimusmenetelmänä hoito- ja terveys-

tieteellisissä tutkimuksissa. (Kangasniemi ym. 2013, 291–292).  

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata valittu asia teoreettisesta 

näkökulmasta mahdollisimman selkeästi ja perustellusti valitun aineiston avulla. 

Tämä kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä koostuu neljästä eri vaiheesta ja 

sen luonteeseen kuuluu, että vaiheet etenevät osittain päällekkäisesti toisiinsa näh-

den. Koko tutkimuksen tekoa ohjaa tutkimuskysymyksen muodostaminen. Hyvä tut-

kimuskysymys on tarpeeksi rajattu, mutta kuitenkin riittävän väljä, jotta se mahdol-

listaa tutkittavan aiheen tarkastelun. Muodostettu tutkimuskysymys ohjaa aineiston 

valintaa ja aineiston tulisikin vastata mahdollisimman hyvin esitettyyn tutkimuskysy-

mykseen. Aineistoa haetaan eri sähköisistä tietokannoista pääasiassa hyödyntäen 

rajattuja hakusanoja, julkaisuaika- ja kielirajauksia. Aineiston rajauksista voidaan 
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kuitenkin poiketa, mikäli se on tutkimuskysymyksen kannalta oleellista. Aineiston 

valinnassa voidaan hyödyntää taulukointia, jonka avulla voidaan jäsentää aineistoa 

ja tunnistaa niiden anti suhteessa tutkimuskysymykseen. Kirjallisuuskatsaukseen 

valittu aineisto koostuu mahdollisimman ajantasaisista julkaisuista ja sen riittävyy-

den määrää tutkimuskysymyksen laajuus. Valitusta aineistoista pyritään luomaan 

hyvin jäsentynyt kokonaisuus. (Kangasniemi ym. 2013, 293–296.)  

Kirjallisuuskatsauksen viimeinen vaihe on tulosten tarkastelu, joka sisältää kirjalli-

suuskatsauksen pohdinnan niin sisällöllisesti kuin menetelmällisesti sekä tutkimuk-

sen etiikan ja luotettavuuden arvioinnin. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus kul-

kevat mukana johdonmukaisesti koko tutkimuksen ajan tutkimuskysymyksestä joh-

topäätöksiin asti. Tässä vaiheessa kootaan kirjallisuuskatsauksen keskeiset tulok-

set ja tarkastellaan niitä suhteessa laajempaan kontekstiin. (Kangasniemi ym. 2013, 

297.) 

5.3 Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku 

Tiedonhaku opinnäytetyössä aloitettiin määrittelemällä työn aiheen keskeiset käsit-

teet. Keskeisiä käsitteitä opinnäytetyössä ovat raskaus, tupakointi, lapsi, raskau-

denaikainen altistuminen, häkämittaus ja terveydenhoitaja. Yleisen suomalaisen 

asiasanaston (YSA), Hoidokki-sanaston ja MOT-sanakirjan avulla tarkistettiin kes-

keiset käsitteet. Tietoa aiheesta haettiin keskeisillä käsitteillä, niiden synonyymeillä 

ja englanninkielisillä vastineilla. Käytettyjä hakusanoja olivat raskaus ja tupakointi.  

Tiedonhaussa aineiston aikarajaukseksi määritettiin vuosina 2008–2018 julkaistut 

aineistot. Rajauksella saatiin haettua ajantasaisinta tutkimustietoa aiheesta. Suo-

malaisesta tietokannasta, Melindasta, haettiin aineistoa hakusanoilla ”tupakointi” ja 

”raskaus”. Hakutuloksia löytyi 30 kappaletta. Medic-tietokannasta haettiin aineistoa 

hakusanoilla ”tupak*” ja ”rask*”, jolloin artikkeleita löytyi 47 kappaletta. Hoitotiede ja 

Tutkiva hoitotyö lehdistä ei löytynyt opinnäytetyön aiheesta artikkeleita. Tiedon-

haussa hyödynnettiin myös manuaalista hakua aiempien tutkimuksien lähdeluette-

loista. Muita käytettyjä tietokantoja olivat Terveysportti ja Käypä hoito -suositukset. 
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Aineiston sisäänottokriteereiksi määriteltiin aikarajaus sekä tutkimuksen tuli käsi-

tellä opinnäytetyön aihetta ja vastata selkeästi tutkimuskysymykseen. Kriteerien ja 

aineistoon perehtymisen perusteella aineistosta valittiin kirjallisuuskatsaukseen 

kahdeksan lähdettä. Niistä kuusi oli suomenkielistä ja kaksi englanninkielistä. 

5.4 Aineiston analysointi 

Opinnäytetyön aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla työn teoreettiseksi pohjaksi. 

Sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jolla kerätystä laadullisesta aineistosta voi-

daan tehdä havaintoja, analysoida niitä ja tiivistää niin, että tutkittavaa aihetta voi-

daan kuvailla lyhyesti ja yleistävästi. Olennaista on erottaa tutkittavasta aineistosta 

samanlaisuudet ja erilaisuudet. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 23.) Aineiston 

analysoinnin tavoitteena on vastata selkeästi tutkimuskysymyksiin (Kangasniemi 

ym. 2013). 

Kirjallisuuskatsaukseen valittu aineisto luettiin läpi useita kertoja, minkä jälkeen ai-

neistoista alleviivattiin tutkimuskysymyksen kannalta oleelliset kohdat. Aineiston jä-

sentelyssä käytettiin apuna taulukkoa kokonaisuuden selkiyttämiseksi (Liite 1). Ai-

neisto järjestettiin taulukkoon tekijän sukunimen alkukirjaimen mukaan huomioiden 

aineistojen ilmestymisjärjestys. Taulukkoon koottiin aineiston tekijät, julkaisun nimi, 

julkaisija ja ilmestymisvuosi sekä tutkimuskysymyksen kannalta oleelliset kohdat. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

6.1 Raskaudenaikaisen tupakoinnin vaikutukset lapsen myöhempään 
terveyteen 

Raskaudenaikaisella tupakoinnilla on todettu olevan monia pitkäaikaisvaikutuksia 

lapsen terveyteen. Osa näistä vaikutuksista ilmenee lapsuuden aikana ja osa vasta 

myöhemmin aikuisiällä. Lisää terveyshaittoja aiheutuu näille lapsille, koska usein he 

altistuvat vielä lapsuuden perheessään tupakansavulle. (Ekblad 2017, 175.) 

Kätkytkuoleman riskin on todettu olevan viisinkertainen lapsilla, joiden äidit tupakoi-

vat raskauden aikana (Tikkanen 2008). Kätkytkuolemalla tarkoitetaan äkkikuolemaa 

ensimmäisen elinvuoden aikana (Vierola 2010, 92–93). Varmaa syytä kätkytkuole-

malle ei tiedetä, mutta yhdeksi syyksi on esitetty mahdollisesti raskaudenaikaisen 

tupakoinnin aiheuttama heikentävä vaikutus sikiön keuhkojen toimintaan (Tikkanen 

2008, 1226.) Kätkytkuoleman tärkeimpiä riskitekijöitä ovat äidin raskaudenaikainen 

tupakointi, lapsen pieni syntymäpaino ja lapsen myöhempi altistuminen tupakansa-

vulle (Vierola 2010, 92). Raskaudenaikainen runsas tupakka-altistus muuttaa myös 

lapsen suoliston toimintaa ja kaksinkertaistaa koliikin riskin imeväisiässä altistumat-

tomiin lapsiin verrattuna (Ekblad ym. 2015, 632). 

Raskausaikainen tupakka-altistus heikentää sikiön kasvua (Vierola 2010, 72; Ek-

blad ym. 2015, 632). Riski synnyttää pienipainoinen lapsi on 3–4-kertainen tupakoi-

mattomaan äitiin verrattuna. Matala syntymäpaino on riski lapsen myöhemmälle ke-

hitykselle. Kymmenen vuoden iässä nämä lapset menestyvät koulussa huonommin, 

ovat levottomampia, lyhyempiä sekä pienipäisempiä kuin tupakalle raskausaikana 

altistumattomat lapset. Alhainen syntymäpaino lisää myös alttiutta sairastua myö-

hemmin kansansairauksiin, kuten verenpainetautiin, sydänsairauksiin ja diabetek-

seen. (Vierola 2010, 72–73.) Lisäksi tyypin 2 diabeteksen riski on heillä lisääntynyt 

(Ekblad ym. 2015, 632).  

Alhaisesta syntymäpainosta huolimatta tupakalle altistuneiden lapsien on todettu 

olevan useammin ylipainoisia lapsuudessa ja aikuisena kuin altistumattomat 
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ikätoverinsa (Ekblad 2017, 175; Tikkanen 2008, 1226). Myös verenpaine on heillä 

lapsuusiässä korkeampi (Tikkanen 2008, 1226).  

Äidin raskaudenaikaisen tupakan polton on todettu olevan merkittävä terveyshaitta 

lapsen keuhkojen kehitykselle ja huonontavan niiden toimintaa vielä aikuisiälläkin 

(Pietinalho, Pelkonen & Rytilä 2008, 771–772; Vierola 2010, 76). Alentuneen keuh-

kojen toimintakyvyn lisäksi heidän riskinsä sairastua astmaan on kohonnut koko 

eliniän (Pietinalho ym. 2008, 771). Riski sairastua astmaan on kohonnut altistumat-

tomiin verrattuna jopa 35–85 prosenttia (Ekblad 2017, 175). Pietinalhon ym. (2008, 

772–773) mukaan raskaudenaikaisen tupakoinnin vaikutus huonontaa enemmän 

keuhkojen toimintaa ja lisää enemmän astmariskiä myöhemmin kuin lapsen synty-

mänjälkeinen altistuminen tupakalle.  

Lapsen puolustuskyky heikkenee äidin tupakoidessa raskauden aikana (Tikkanen 

2008, 1226; Vierola 2010, 77). Tällöin lapset ovat myöhemmin herkempiä infektioille 

(Tikkanen 2008, 1226). Ensimmäisinä elinvuosinaan näillä tupakalle altistuneilla 

lapsilla todetaan muita lapsia enemmän uloshengitysvaikeuksia ja heillä on useam-

min hoitoa vaativia ylähengitystietulehduksia (Ekblad 2017, 175). Lapset ovat alt-

tiimpia obstruktiiviselle bronkiitille eli ahtauttavalle keuhkoputkentulehdukselle (Tik-

kanen 2008, 1228). Heillä on myös useammin antibiooteilla hoidettuja korvatuleh-

duksia. Äidin raskausajan tupakointi lisää lapsen allergiariskiä, jolloin lapsen riski 

saada allerginen nuha tai atooppinen ihottuma kasvaa. (Vierola 2010, 76–77.) 

Useimpien tutkimusten mukaan raskaudenaikainen tupakointi lisää ADHD:n ja käy-

töshäiriöiden riskiä ja on mahdollista, että tupakoinnin määrä vaikuttaa riskin suu-

ruuteen (Käypä hoito -suositus 2016). Lapsista erityisesti geneettisen alttiuden 

omaavilla on lisääntynyt riski aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön eli ADHD:hen 

(Tikkanen 2008, 1226; Käypä hoito -suositus 2016). Raskausaikana tupakoineiden 

äitien lapsilla todetaan kouluikäisinä enemmän oppimishäiriöitä ja ylivilkkautta kuin 

muilla ikätovereillaan (Tikkanen 2008, 1226). Ekbladin (2017, 175) mukaan tu-

pakka-altistuksen jälkeen pitkäaikaiset toiminnalliset muutokset aivoissa voivat al-

tistaa lapsen erilaisille ylivilkkaus- ja käytöshäiriöille myöhemmin. 

Äidin raskaudenaikaisella tupakoinnilla on vaikutusta lapsen myöhempään hedel-

mällisyyteen (Vierola 2010, 79). Poikalapsilla hedelmällisyys on myöhemmällä iällä 
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heikentynyt (Tikkanen 2008, 1226). Heillä kivesten koko on keskimääräistä pie-

nempi ja sperman laatu on huonompi (Vierola 2010, 79; Ekblad ym. 2015, 632). 

Pohjoismaissa tehdyissä tutkimuksissa on saatu myös viitettä kivessyövän riskistä. 

Raskaudenaikainen tupakointi vaikuttaa myös heikentäen tyttölapsien munasarjo-

jen kehityksen ja surkastuttaen munarakkuloita, minkä vuoksi hedelmällisyys heik-

kenee. (Vierola 2010, 79.)  

Raskaudenaikainen tupakointi näyttää vaikuttavan häiritsevästi sikiön keskusher-

moston kehitykseen (Ekblad ym. 2015, 632). Äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin 

on todettu haittaavan keskosten aivojen kehitystä. Keskosilla etuaivolohko- ja pik-

kuaivotilavuudet todettiin pienemmiksi kuin tupakalle raskausaikana altistumatto-

milla. Mitään merkittävää annossuhdetta tupakoinnin määrässä näihin haittoihin ei 

löydetty. (Ekblad 2013, 50.) Tämä tupakka-altistus saattaa johtaa pitkäaikaisiin ra-

kenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin lapsen aivoissa aina nuoreen aikuisuuteen 

saakka. Nämä aivotoiminnan muutokset saattavat altistaa lapsen myöhemmällä 

ikää myös psyykkisille sairauksille. (Ekblad ym. 2015, 632.) 

Raskauden aikana tupakalle altistuminen lisää psykiatrista sairastuvuutta ja psyki-

atristen lääkkeiden käyttöä myöhemmällä ikää (Ekblad 2013, 60). Psykiatrisen sai-

rastuvuuden riski on huomattavasti suurempi raskauden aikana tupakalle altistu-

neilla lapsilla kuin altistumattomilla lapsilla. Tutkimuksessa raskauden aikana yli 10 

savuketta päivässä polttaneiden äitien lapsista 24,7-prosentilla oli psykiatrinen diag-

noosi nuoreen aikuisuuteen mennessä. Mikäli äiti oli polttanut alle 10 savuketta päi-

vässä, heidän lapsistaan 21-prosentilla ja raskausaikana tupakoimattomien äitien 

lapsista 13,7-prosentilla oli psykiatrinen diagnoosi. Useissa psykiatrissa sairauk-

sissa riski oli suurentunut. Selvintä riskin yhteys oli päihteiden väärinkäytössä, käy-

tösongelmissa ja tunne-elämän ongelmissa. (Ekblad ym. 2010.) Selkeän syy-yhtey-

den arvioiminen on kuitenkin haasteellista, koska raskaudenaikaisesta tupakka-al-

tistuksesta on varsin kauan aikaa ennen psyykkisten ongelmien ilmenemistä. Muita 

psyykkisille ongelmille altistavia tekijöitä ovat sosiaaliset, geneettiset ja ympäristö-

tekijät. Niiden kattava huomioiminen tutkimusta tehdessä on myös haasteellista. 

(Ekblad ym. 2015, 632.)  

On todettu, että lapset, jotka ovat altistuneet sikiöaikanaan tupakalle, ovat myöhem-

mällä ikää herkempiä tupakan vaikutuksille, ja heille tulee kaksi kertaa 
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todennäköisemmin riippuvuus tupakan nikotiiniin kuin aiemmin altistumattomille ikä-

tovereille (Ekblad ym. 2015, 632). Myös riski kuolla ennen aikuisikää on suurentunut 

lapsilla, joiden äidit ovat tupakoineet raskausaikana yli 10 savuketta päivässä (Ek-

blad 2013, 61). 
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7 POHDINTA 

7.1 Opinnäytetyön taustan ja tulosten tarkastelu  

Muissa Pohjoismaissa raskaudenaikainen tupakointi on vähentynyt 1980-luvulta al-

kaen, mutta Suomessa naisten tupakointi ei ole kuitenkaan vähentynyt. Se on py-

synyt lähes samana 1990-luvun puoliväliltä asti, vaikkakin vähentynyt hieman, 14,2 

prosentin tasolle vuonna 2016. Suomalaisista naisista yhä useampi lopettaa tupa-

koinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Nämä raskauden aikana 

tupakoivat naiset ovat yleensä nuoria, alle 20-vuotiaita, ja he kuuluvat alempaan 

sosiaaliluokkaan sekä he ovat vähemmän koulutettuja. He elävät myös ilman pari-

suhdetta.   

Tupakointi on yksi merkittävä raskauden ennustetta huonontavista tekijöistä. Tupa-

kointi aiheuttaa raskaana olevalle äidille raskauskomplikaatioita ja heikentää myös 

sikiön kasvua ja kehitystä sekä vaikuttaa lapsen myöhempään terveyteen. Kaikki 

raskaana olevat äidit eivät ole aina tietoisia tupakoinnin aiheuttamista riskeistä. Tä-

män vuoksi onkin tärkeää antaa heille tietoa tupakoinnin vaikutuksista ja keskustella 

heidän kanssaan tupakoinnin lopettamisesta. Konkreettisena raskaudenaikaisen tu-

pakoinnin lopettamisen motivointikeinona äitiysneuvoloissa on osoittautunut toimi-

vaksi häkämittaus. Mikäli raskaana oleva äiti ei kykene muutoin lopettamaan tupa-

kointia, suositellaan käytettävän lyhytvaikutteista nikotiinikorvaushoitoa. Äidin tupa-

koinnin lopettamista tukevat myös isän savuttomuus tai se että isä lopettaa tupa-

koinnin samalla. Vanhempien savuttomuutta on tärkeää tukea myös lapsen synty-

män jälkeen, jottei tupakointia aloiteta uudelleen uudessa elämäntilanteessa. Ras-

kaudenaikaisen tupakoinnin vähentämiseksi on tärkeää ehkäistä nuorten tupakoin-

nin aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Raskaudenaikaisella tupakoinnilla on useita erilaisia pitkäaikaisvaikutuksia synty-

vän lapsen terveyteen. Osa näistä lapsen terveysvaikutuksista ilmenee jo lapsuu-

den aikana ja osa vasta myöhemmin. Yksi kätkytkuoleman tärkeimmistä riskiteki-

jöistä on raskaudenaikainen tupakointi. Tupakalle sikiöaikana altistuneen lapsen 

riski kätkytkuolemaan on viisinkertainen altistumattomaan lapseen nähden. Yhtenä 

kätkytkuoleman syynä on pidetty tupakoinnin heikentävää vaikutusta sikiön 
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keuhkojen kehitykseen. Imeväisiässä näillä tupakoinnille altistuneilla lapsilla on kak-

sinkertainen riski myös koliikkiin. 

Raskaudenaikainen tupakointi aiheuttaa merkittävän terveyshaitan lapsen keuhko-

jen kehitykselle ja toiminnalle. Lisäksi tupakoinnin huonontava vaikutus jatkuu vielä 

aikuisiälläkin. Koko eliniän lapsen riski sairastua astmaan kohoaa moninkertaisesti. 

Äidin raskaudenaikainen tupakointi vaikuttaa lapsen puolustuskykyyn heikentävästi 

ja lapsi on myöhemmin alttiimpi infektioille. Näillä tupakoinnille altistuneilla lapsilla 

on enemmän uloshengitysvaikeuksia, ylähengitystietulehduksia ja korvatulehduk-

sia. Myös heidän allergiariskinsä lisääntyy, jolloin heillä on suurempi riski saada al-

lerginen nuha tai atooppinen ihottuma. 

Äidin tupakointi raskauden aikana vaikuttaa heikentävästi sikiön kasvuun. Tupakoi-

valla äidillä on moninkertainen todennäköisyys synnyttää pienipainoinen lapsi. Lap-

sen myöhemmän kehityksen kannalta pienipainoisuus on riski. Myöhemmin nämä 

lapset ovat lyhyempiä, pienipäisempiä ja useammin ylipainoisia sekä heillä on kor-

keampi verenpaine lapsuudessa kuin tupakalle altistumattomilla lapsilla. Myös las-

ten alttius sairastua kansansairauksiin lisääntyy myöhemmin. Näitä sairauksia ovat 

verenpainetauti, sydänsairaudet ja diabetes. Raskaudenaikainen tupakointi lisää 

myös lapsen riskiä ADHD:n ja käytöshäiriöihin erityisesti geneettisen alttiuden 

omaavilla. Hedelmällisyys heikkenee myöhemmällä iällä sekä pojilla että tytöillä, 

jotka ovat altistuneet tupakoinnille sikiöaikana. 

Lapsen altistuminen sikiöaikana tupakalle vaikuttaa hänen keskushermostonsa ja 

aivojensa kehitykseen. Tämä muutos kehityksessä saattaa myös johtaa nuoruuteen 

saakka jatkuviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin aivoissa. Kehityksen 

muutos saattaa altistaa lasta psyykkisille häiriöille myös myöhemmin. Lapsen riski 

myöhemmän iän psykiatriseen sairastuvuuteen ja psykiatristen lääkkeiden käyttöön 

lisääntyy äidin tupakoidessa raskausaikana. Riskin yhteys on suurentunut useissa 

psykiatrisissa sairauksissa, mutta selvintä se on erilaissa käytösongelmissa, tunne-

elämänongelmissa ja lääkkeiden väärinkäytössä. Psyykkisten ongelmien yhtey-

dessä raskaudenaikaisen tupakoinnin syy-yhteyden osoittaminen on haasteellista, 

koska lapsi ehtii kasvaa kauan, ennen kuin ongelmia ilmenee. Yli 10 savuketta päi-

vässä polttaneiden, raskaana olevien äitien lapsilla on suurentunut riski kuolla en-

nen aikuisikää.  
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7.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja ne kulkevat 

mukana johdonmukaisesti koko tutkimuksen ajan tutkimuskysymyksestä johtopää-

töksiin asti. Keskeinen luotettavuuteen vaikuttava asia on aineiston valinta tutkimuk-

seen. (Kangasniemi ym. 2013, 297–298.) Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että 

aineiston valinta, sen analysointi ja tulokset esitetään mahdollisimman tarkasti ja 

selkeästi. Edellisten johdosta opinnäytetyön uskottavuus lisääntyy ja tuloksia voi-

daan siirtää myös johonkin muualle käyttöön. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2009, 160–162.) Tutkimusetiikka korostuu raportoinnin oikeudenmukaisuutena ja 

rehellisyytenä (Kangasniemi ym. 2013, 297). 

Tämän opinnäytetyön tutkimuslupa haettiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. 

Aineiston valinnassa otettiin huomioon tutkimusartikkelien ajankohtaisuus ja että ne 

vastaavat tutkimuskysymykseen. Tutkimusartikkelit olivat sekä suomenkielisiä että 

englanninkielisiä. Vieraskieliset tutkimukset käännettiin suomenkielelle. Kirjallisuus-

katsauksen tulokset esitettiin rehellisesti ja avoimesti sekä lähdeviittauksista huo-

lehdittiin. Opinnäytetyö tarkistetaan plagioinninesto-ohjelmalla ja sen jälkeen se jul-

kaistaan Theseuksessa. Opinnäytetyö luovutetaan työelämätaholle sen toivomalla 

tavalla. 

7.3 Opinnäytetyöprosessi 

Opinnäytetyöprosessi alkoi opinnäytetyön aiheen valinnalla lokakuussa 2016. Sei-

näjoen ammattikorkeakoulu oli saanut yhteistyötahoiltaan toiveita opinnäytetyöai-

heiksi äitiyshuollon ja työterveyshuollon aihealueilta. Opinnäytetyön aihe, raskau-

denaikainen tupakointi, nähtiin ajankohtaiseksi ja tärkeäksi aiheeksi terveydenhoi-

totyön kannalta. Opinnäytetyön aiheen varmistuttua aloitettiin sen teko kirjoittamalla 

työn viitekehystä. Viitekehystä kirjoitettiin osittain toisen opiskelijan kanssa. Opin-

näytetyön tekeminen jatkui määrittelemällä työn tavoite ja tarkoitus sekä tutkimus-

kysymys. Työn tutkimuskysymystä ja aihetta pohdittiin moneen otteeseen. Aluksi 

rajaaminen oli haasteellista aiheen laajuuden vuoksi. Opinnäytetyöprosessin ede-

tessä ne muotoutuivat lopulliseen muotoonsa. Tutkimuskysymyksen perusteella 
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haettiin aineistoa sähköisistä tietokannoista ja manuaalisesti. Opinnäytetyön viite-

kehystä kirjoitettiin ja tutkimusmenetelmäksi valittiin kirjallisuuskatsaus. 

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa oltiin yhteydessä Etelä-Pohjanmaan sairaan-

hoitopiirin, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikköön, Aksilaan, 

jota pyydettiin opinnäytetyön työelämätahoksi. Tutkimuslupaa pyydettiin Etelä-Poh-

janmaan sairaanhoitopiiriltä ja sopimus opinnäytetyöstä kirjoitettiin. Työelämätahon 

kanssa pidettiin yhteyttä opinnäytetyötä tehtäessä ja häneltä saatiin työhön liittyviä 

arvokkaita kommentteja. 

Viitekehyksen kirjoittaminen jatkui ja tutkimukseen tarvittavien aineistojen hakemi-

nen alkoi. Aineistot käytiin huolellisesti läpi ja sisäänottokriteereinä toimivat aikara-

jaus sekä tutkimuskysymykseen vastaaminen. Aineiston työstämisen aikana etsittiin 

lisäaineistoa aiheesta. Kesällä 2018 alkoi kirjallisuuskatsauksen kirjoittaminen. 

Opinnäytetyön toteutusosiossa on kerrottu tarkemmin aineiston analysoinnista.  

Opinnäytetyöprosessi kesti kokonaisuudessaan noin kahden vuoden ajan. Opin-

näytetyön aihe oli alusta asti mielenkiintoinen ja terveydenhoitajatyön kannalta tär-

keä. Opinnäytetyöprosessiin käytetty aika on ollut pitkä, mutta varsin opettavainen. 

Prosessin aikana opin etsimään tutkittua tietoa eri tietokannoista ja arvioimaan löy-

dettyä tietoa. Haasteellista opinnäytetyön tekemissä oli aiheen napakka rajaaminen. 

Opinnäytetyön aihe on noussut esiin eri asiayhteyksissä prosessin aikana. Työn te-

keminen on tukenut ammatillista kasvuani terveydenhoitajana ja rohkaissut otta-

maan puheeksi raskaudenaikaisen tupakoinnin vaikutukset asiakkaiden kanssa. 

7.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Suomalaisten naisten raskaudenaikaista tupakointia tulee vähentää mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa, jolloin tupakoinnin lopettamisen hyödyt olisivat mah-

dollisimmat hyvät äidille ja sikiölle sekä lapsen myöhemmälle terveydelle. Tärke-

ässä asemassa perheen lopettamista ja savuttomuutta tukevat erityisesti terveyden-

huollon ammattilaiset, jotka työskentelevät ehkäisy- ja äitiysneuvoloissa. Myös 

muissa yksiköissä työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten tulee ottaa 
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puheeksi raskaudenaikainen tupakointi varhaisessa vaiheessa ja tukea koko per-

hettä savuttomuuteen.  

Raskaana olevien äitien kanssa työskentelevällä terveydenhuollon ammattilaisella 

tulee olla tietoutta ja valmiuksia kohdata raskauden aikana tupakoiva äiti ja hänen 

perheensä. Kaikilla raskaana olevilla ei ole tietoa tupakoinnin haitallisista vaikutuk-

sista. Terveydenhoitajan on tärkeää tietää raskaudenaikaisen tupakoinnin vaikutuk-

sista, jotta hän voi keskustella ja motivoida äitiä sekä isää lopettamaan tupakointi. 

Erityisen tärkeää on tukea perhettä raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen, jotta 

perhe ei aloittaisi uudelleen tupakointia uudessa elämäntilanteessa.  

Jatkotutkimusaiheena voitaisiin tutkia, kuinka paljon saataisiin naisten tupakointi vä-

henemään Suomessa, kun siihen puututtaisiin systemaattisesti ja toistuvasti jo 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja myös myöhemmin ehkäisyneuvonnassa. 

Toisena jatkotutkimusaiheena voitaisiin selvittää häkämittarin käyttöä raskaudenai-

kaisen tupakoinnin lopettamisen tukemisessa Suomen äitiysneuvoloissa ja tervey-

denhoitajan kokemusta sen käytöstä. Tutkia voisi myös perheen kokemusta tervey-

denhoitajan tekemästä puheeksi otosta raskaudenaikaisesta tupakoinnista, jossa 

käytetään häkämittaria konkreettisena motivointikeinona. Myös perheelle neuvo-

lassa jaettavan opaslehtisen tekeminen raskaudenaikaisen tupakoinnin vaikutuk-

sista voisi tukea terveydenhoitajan tekemää työtä perheen savuttomuuden tukemi-

sessa. 
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LIITE 1. Kirjallisuuskatsauksen tulokset 

 

Ekblad, M. Smoking during 

pregnancy and fe-

tal brain develop-

ment 

Väitöskirja, Tu-

runyliopisto (2013) 

”The study infants 

exposed to prena-

tal smoking had 

significantly 

smaller frontal 

lobe volumes 

when compared to 

unexposed in-

fants, and this dif-

ference remained 

significant after 

adjusting for the 

confounding fac-

tors.  

”The cerebellar 

volumes were sig-

nificantly smaller 

after adjusting for 

the confounding 

factors. No signifi-

cant dose-relation-

ship between the 

number of ciga-

rettes smoked and 

the brain volumes 

was observed.” 

”Prenatal smoking 

exposure was as-

sociated with an 



 

 

2 

increased risk for 

psychiatric mor-

bidity and psycho-

topic drug use to-

gether, when com-

pared to unex-

posed children.” 

”Prenatal smoking 

exposure to over 

10 cigarettes per 

day significantly 

increased total 

mortality after ad-

justing for the 

background fac-

tors.”  

Ekblad, M. Tupakoinnin vai-

kutukset raskau-

teen, sikiöön ja 

lapsen terveyteen 

myöhemmin 

Tupakka- ja niko-

tiiniriippuvuus 

(2017) 

Raskaudenaikai-

sella tupakoinnilla 

on monia pitkäai-

kaisvaikutuksia 

lapsen terveyteen. 

Osa ilmenee jo 

lapsuudessa ja 

osa vasta myö-

hemmällä iällä. 

Ekblad, M., Giss-

ler, M., Lehtonen, 

L. & Korkeila, J. 

 

Prenatal smoking 

exposure and the 

risk of psychiatric 

morbidity into 

young adulthood 

Arch Gen 

Psychiatry (2010) 

 

”The risk of psychi-

atric morbidity was 

significantly higher 

in the exposed 

children than in the 



 

 

3 

unexposed chil-

dren.” 

”Mothers who 

smoked fewer 

than 10 cigarettes 

a day, 21.0% had 

any psychiatric di-

agnoses com-

pared with 24.7% 

among those of 

mothers who 

smoked more than 

10 cigarettes a day 

and 13.7% in the 

unexposed chil-

dren.” 

”The risk was sig-

nificantly in-

creased for most 

of the psychiatric 

diagnoses.  

The strongest ef-

fects were in psy-

chiatric disorders 

due to psychoac-

tive substance use 

and in behavioral 

and emotional dis-

orders.” 

”The risk of mortal-

ity was 
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significantly higher 

in children ex-

posed to more 

than 10 cigarettes 

a day compared 

with unexposed 

children.” 

Ekblad, M., Giss-

ler, M., Korkeila, J. 

& Lehtonen, L.  

 

Sikiön tupakka-al-

tistuksen vaikutuk-

set lapsen tervey-

teen 

Suomen lääkäri-

lehti (2010) 

Ylipaino, 2-tyypin 

diabetes, koliikki, 

infertiliteetti, 

astma, aivot ja 

psyykkinen kehi-

tys. 

Käypä hoito -suo-

situs. 

 

Äidin tupakoinnin 

vaikutus ADHD-

riskiin 

Käypä hoito suosi-

tus (2016) 

Useimpien tutki-

musten mukaan 

raskaudenaikai-

nen tupakointi li-

sää ADHD:n ja 

käytöshäiriöiden 

riskiä. On mahdol-

lista, että tupakoin-

nin määrä vaikut-

taa riskin suuruu-

teen. Lapsista eri-

tyisesti geneetti-

sen alttiuden 

omaavilla on li-

sääntynyt riski. 

Pietinalho, A., Pel-

konen, A. & Rytilä, 

P. 

Tupakoinnin ja 

astman yhteys 

Duodecim (2008) Äidin raskaudenai-

kainen tupakointi 

huonontaa lapsen 
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keuhkojen toimin-

taa ja lisää lapsen 

astmariskiä elinai-

kana. Raskauden-

aikainen tupakointi 

huonontaa keuh-

kojen toimintaa ja 

lisää astmariskiä 

enemmän kuin 

lapsen syntymän-

jälkeinen altistumi-

nen. 

Tikkanen, M. Tupakointi ja ras-

kaus – Raskaus-

ajan tupakointi al-

tistaa raskaushäi-

riöille ja vaarantaa 

lapsen myöhem-

män terveyden 

Duodecim (2008) Raskausajan tu-

pakointi vaarantaa 

lapsen myöhem-

män terveyden. 

Lapset ovat alttiim-

pia hengitystiein-

fektioille ja 

obstruktiiviselle 

bronkiitille. Astma, 

oppimishäiriöt ja 

ylivilkkaus. AHDH- 

riski on lisääntynyt 

niillä, jotka ovat 

geneettisesti alt-

tiita. Lapset ovat 

muita lapsia ylipai-

noisempia ja heillä 

on muita korke-

ampi verenpaine. 

Pojilla hedelmälli-

syys on 
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myöhemmällä iällä 

heikentynyt. 

Vierola, H.  Tyttöjen ja naisten 

tupakkatietokirja 

 

Helsinki: Tietosa-

noma Oy. 

Raskaudenaikai-

nen tupakointi hi-

dastaa sikiön kas-

vua ja riski synnyt-

tää pienipainoinen 

lapsi on 3-4-kertai-

nen tupakoimatto-

maan äitiin verrat-

tuna. Matala syn-

tymäpaino on riski 

lapsen myöhem-

mälle kehitykselle. 

Kymmenen vuo-

den iässä nämä 

lapset menestyvät 

koulussa huonom-

min, ovat levotto-

mampia, lyhyem-

piä sekä pienipäi-

sempiä kuin tupa-

kalle raskausai-

kana altistumatto-

mat lapset. Alhai-

nen syntymäpaino 

lisää alttiutta sai-

rastua myöhem-

min kansansai-

rauksiin, kuten ve-

renpainetautiin, 



 

 

7 

sydänsairauksiin 

ja diabetekseen.  

Äidin tupakointi ai-

heuttaa pysyviä 

vaurioita lapsen 

hengitysteissä. 

Lapsilla on enem-

män hoidettuja 

korvatulehduksia 

ensimmäisen elin-

vuoden aikana. 

Lapsen puolustus-

kyky heikkenee äi-

din tupakoidessa 

raskauden aikana. 

Lapsen riski saada 

allerginen nuha ja 

atooppinen ihot-

tuma kasvaa.  

Heikentynyt vaiku-

tus myöhempään 

hedelmällisyyteen. 

Poikalapsen ki-

veksien kehityk-

seen ja siittiömää-

rään. Viitteitä ki-

vessyövän ris-

kistä. Heikentää 

tyttölapsen muna-

sarjojen kehitystä 

ja surkastuttavat 

munarakkuloita. 
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Kätkytkuolema ja 

sen riskitekijät. 


