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Raskaus ilman tupakkaa –hanke
”Nalle” 2017-2019

• Hankkeen päämääränä on ehkäistä ja vähentää 
raskaudenaikaista tupakointia. Hankkeessa kehitetään 
yhteistyössä neuvolatoiminnan, koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollon ammattilaisten ja terveysalan 
AMK-opettajien sekä neuvoloiden asiakkaiden kanssa 
tupakoinnin lopettamisen tuen keinoja.

• Hanke kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia, 
kehittää hoitopolkuja ja tarjoaa hankkeen tulokset ja 
tuotokset valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

• Hankkeen tavoitteena on myös kiinnittää 
valtakunnallisesti huomiota raskaudenaikaisen 
tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen sekä 
lapsiperheiden savuttomuuden tukemiseen.
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Raskaus ilman tupakkaa -hanke

• Mittaa onnistumista 

 henkilöstölle suunnatuilla (verkkopohjaisilla) kyselyillä

o alku-,väli- ja loppukyselyt 

 koulutuksista saaduilla palautteilla

 pysyvien materiaalien ja tuotosten määrällä ja laadulla

 aikaan saaduilla hyvillä käytännöillä

 alueellisilla muutoksilla

o Hoitoketjut

o Uudet ohjeistukset

o Toiminnan kehittyminen



Yhteistyökumppanit

• Riihimäki, Kouvola, Kuopio, pääkaupunkiseutu

• HAMK, XAMK, Savonia-amk

• Ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten koulutus

• Yhteistyökokoukset

• Hoitopolkujen kehittäminen alueellisesti
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Rollup ja juliste

Julisteet toimitettu hankeneuvoloihin 
auloihin, itsemittauspisteisiin ja 
vastaanottohuoneisiin.

Pääviesti: 
*Tupakasta ja tupakoinnista VOI 
PUHUA täällä neuvolassa!
*Neuvola antaa tukea ja ohjausta
*Neuvolassa ei syyllistetä, vaan 
autetaan



Raskaudenaikainen tupakointi

• Raskaudenaikainen tupakointi ei ole vähentynyt 
Suomessa viime vuosikymmeninä, vaikka muun 
väestön tupakointi on vähentynyt

• Yleisyys Suomessa noin 15% (vrt. Ruotsi 6%)





Ilmiöstä, ketkä tupakoivat?
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Työkalu neuvolassa - häkämittari



Mittaus ja tulkinta

Häkämittari mittaa 
uloshengityksen 
häkäpitoisuuden (COppm) ja 
kertoo paljon häkää on 
sitoutuneena hemoglobiiniin 
(%COHb) ja tätä kautta sikiön 
(%FCOHb) hemoglobiiniin.

Mittaustulos auttaa vanhempia 
havainnollistamaan tupakoinnin 
vaaroja sekä itselleen että 
sikiölle.

Mittari toimii myös 
puheeksioton apuvälineenä.
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Neuvoloiden tilauksesta
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Työkalu
pinkki kortti

Korttia ei ole tarkoitettu antaa 
asiakkaille jaettavaksi.

Keino saada asiakas itse puhumaan ja 
kertomaan ajatuksistaan

Motivoivan haastattelun tekniikoita 
hyödyntävä

Kortti toimii puheeksioton välineenä ja 
sen avulla asiakkaita pyritään tukemaan 
tupakoinnin lopettamiseen. 

Kortti antaa suuntaviivoja siihen, miten 
monin tavoin tupakoivaa äitiä voidaan 
auttaa neuvolassa.



Asiakas itse sanoittaa tilanteensa, samalla hän 
oppii myös itsestään jäsentämällä ajatuksiaan

13Filha ry



Kentän toive-
Jotain ”kättä pidempää” tueksi koteihin

• Materiaalit hyvin tietopainotteisia

-Usea tupakoija ei niitä lue ja esitteitä löytyy roskiksista

• Savuttomuusryhmiin ei tule tupakoivia perheitä

• Ylimääräisiä vastaanottoaikoja ei aina ole tarjolla

• Tupakoivilla perheillä useita ongelmia
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Itsenäinen oma eTukipaketti

Kesto noin 10 minuuttia

Sisältö avautuu yksilöllisesti

Asiatietoa, mutta myös
KOKEMUKSELLISTA tietoa ja tukea

ASKEL1: valmistautuminen
ASKEL2: lopettaminen
ASKEL3: savuton ja nikotiiniton elämä
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Sitten vielä some!
Facebook. Suljettu ryhmä tupakoiville odottajille.



Materiaaleja kaikille

• Käy katsomassa ja tulosta valmiiksi työkaluksi 
vastaanotolle

• www.filha.fi/materiaalit

 Ammattilaisille

 Tupakoinnin lopettajille

 Vertaistukijoille

http://www.filha.fi/materiaalit

