
Olethan sinä se 
joka lopettaa

Lapsesi kiittää.



Tupakoinnin lopettamisen hyödyt 
sinulle ja vauvallesi

Sinulle

✓ Verenpaine laskee

✓ Haju- ja makuaisti 
paranee

✓ Keuhkojen toiminta 
paranee

✓ Unen laatu paranee
✓ Monien sairauksien 

saamisen riski 
pienenee

Vauvalle raskauden aikana

✓ Ennenaikaisen 
syntymän riski 
pienenee

✓ Istukkaongelmia 
vähemmän

✓ Normaali kasvu 
raskauden aikana

✓ Riski hapenpuutteeseen 
pienenee

✓ Infektioriski pienenee

Tupakointi on haitallista sikiölle. Tupakan sisältämät haitalliset aineet 
pääsevät äidin verenkierron kautta istukkaan ja tätä myöden aina vauvaan. 
Tupakointi vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen, sekä lisää keskenmenon ja 
ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Tupakoivien äitien syntyvät lapset ovat 
yleensä keskivertoa pienikokoisempia. Passiivisen tupakoinnin haittoja ei 
tule myöskään väheksyä, sillä myös tämä lisää mahdollisuuksia sikiön 
kehityshäiriöille. Tupakoimalla raskauden aikana, lisää myös vauvan riskiä 
sairastua syntymän jälkeen.



Vastasyntyneen vieroitusoireet

Vastasyntyneen veren nikotiinipitoisuus voi olla jopa 
suurempi kuin äidin raskausaikana tupakoitaessa. 
Vastasyntyneellä voi esiintyä tämän seurauksena 
vieroitusoireita, joita ovat esimerkiksi ärtyneisyys, jäykkyys 
ja vapina. Oireet ovat kuitenkin ohimeneviä ja korjaantuvat 
ilman lääkkeitä. Myöhemmällä iällä näillä lapsilla on lisäksi 
suurempi riski tulla nikotiiniriippuvaisiksi.

Imettäminen

Tupakoitsijan imettäessä äidinmaidon kautta vauvalle 
kulkeutuu nikotiinia, joka aiheuttaa lapselle ärtyisyyttä, 
pahoinvointia ja vatsakipuja. Koliikkia esiintyy useammin 
äidin ollessa tupakoitsija. Tupakointia tulisi välttää 2-3 
tuntia ennen imetystä mikäli lopettaminen on 
mahdotonta.



Milloin lopettaa

✓3 kk ennen raskautta istukkakomplikaatioiden 
ehkäisemiseksi

✓Alkuraskaudessa lopettaminen vähentää ennenaikaisena 
syntymisen ja istukkakomplikaatioiden vaaraa.

✓Ennen raskauden puoliväliä sikiön kasvu normaalistuu

✓Ennen lapsen syntymää vältetään vastasyntyneen 
vieroitusoireet

Lopettamisen avuksi
Markkinoilla on myynnissä erilaisia 
nikotiinikorvaustuotteita. Näistä raskauden aikana 
tulisi suosia lyhytvaikutteisia. Lyhytvaikutteisia 
tuotteita ovat purukumit, suusumutteet, inhalaattorit, 
imeskelytabletit, mikrotabletit ja annospussit.



Muita tupakkatuotteita

Sähkötupakka

✓ Ei suositella raskausaikana.

✓Nikotiini veressä samalla tasolla kuin tupakoitsijalla.

✓Savulle altistuminen on vaarallista niin polttajalle kuin 
sivussa seisojalle savu sisältää pieniä 
metallihiukkasia, jotka kertyvät keuhkoihin.

Nuuska

✓ Ei suositella raskausaikana.

✓ Vaikutukset johtuvat pääasiassa nikotiinista.

✓ Lisää ennenaikaisen synnytyksen ja kuolleena 
syntymisen riskiä.

✓ Raskausmyrkytys yleisempi kuin tupakoitsijalla.
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