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Filha on keuhkosairauksien 
asiantuntijaorganisaatio 

Filha ry (Finnish Lung Health Association) on 
kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu kansan
terveys ja asiantuntijajärjestö, jonka tehtävänä 
on edistää kansanterveyttä ja keuhkoterveyden 
edistämistä kehittämällä ja toteuttamalla luovaa 
yhteistoimintaa terveydenhuollon viranomaisten, 
ammattilaisten, muiden järjestöjen, väestön ja 
sairastuneiden kanssa keuhkosairauksien ja 
tuberkuloosin ehkäisyn ja hoidon tehostamiseksi 
sekä tupakoinnin ja allergioiden vähentämiseksi. 
Yhdistyksen tavoitteena on olla yksi johtavista 
keuhkosairausalan järjestömuotoisista osaamis
keskuksista Suomessa ja Euroopassa. Filha 
pohjaa yhdistyksen perinteisiin, mutta hakee 
samalla nykyaikaan soveltuvia toimintamalleja 
korostaen asiantuntijuutta, riippumattomuutta, 
kansainvälisyyttä ja humaanisuutta.  

Käytännön toiminta keskittyy näiden sairauksien 
ehkäisyyn, torjuntaan, hoitokäytäntöjen 
kehittämiseen, sairastuneiden omahoidon 
kehittämiseen ja ammattilaisten kouluttamiseen. 
Toiminnan pääpaino on kotimaassa, mutta 
kansainvälinen yhteistyö WHO:n (Maailman 
terveysjärjestö), The Unionin (Kansainvälinen 
tuberkuloosi ja keuhkosairausunioni) ja alan 
muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä 
kansainväliset hankkeet ja koulutukset kuuluvat 
järjestön toimintaan.
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P Ä Ä S I H T E E R I N  K A T S A U S
K U L U N E E S E E N  V U O T E E N

Vuonna 2021 toimintamme tavoitteena oli antaa 
tietoa ja tehdä tutkimusta koronavirusinfektios-
ta, edistää tuberkuloosin varhaista toteamista ja 

korkealaatuista hoitoa, tupakka- ja nikotiinituotteiden 
käytön vähentämistä, ahtauttavien keuhkosairauksien 
ja uniapnean hoitoa, allergioiden ehkäisyä sekä näitä 
sairauksia potevien omahoitoa ja tiedonsaantia.  

Toimintavuonna työskentelimme pääasiassa etänä 
COVID19-pandemian vuoksi. Verkkosivuillemme koos-
tettiin terveydenhuollon ammattilaisille ohjeet pitkä-
kestoisen koronan seurantaan, hoitoon ja turvalliseen 
kuntoutukseen. FINCOVID19-tutkimushankkeessa rekry-
toitiin potilaita, kerättiin tietoa toipumisesta ja käyn-
nistettiin kuntoutustutkimus. 

Tuberkuloosityössä tuotimme työkaluja, koulutim-
me ja tuimme terveydenhuoltoa päivitetyn ohjelman 
sisällöstä, ohjasimme vaikeahoitoisten potilaiden hoi-
toa ja kehitimme vertaistukea. Väestölle suunnatulla 
tuberkuloosi.fi -sivustolla tarjosimme luotettavaa tie-
toa tuberkuloosista 10 eri kielellä. 

Tupakoinnin vastaisen työn painopisteitämme oli-
vat ne väestöryhmät, joissa tupakkatuotteiden käyttö 
on yleistä. Perinteinen tupakointi vähenee, mutta nuus-
kan ja sähkösavukkeen käyttö on kasvussa. Nuuska oli 
keskiössä varusmieheen kohdentuvassa Irti nuuskas-
ta -hankkeessa. Jatkoimme tutkimusta varusmiesten 
nuuskankäytöstä ja siihen liittyvistä haitoista, selvi-
timme tupakkatuotteiden käyttöä pandemian aikana 
ja aloitimme tupakoinnin vähentämisen toiminnot Hel-
singin kaupungin kotiin vietävissä palveluissa. Uute-
na käynnistyi Pikkutöppösistä onnistumiseen -hanke, 
jossa tuetaan vauvaa odottavien ja pikkulapsiperhei-
den vanhempien tupakoinnin lopettamista verkko-
auttamisen keinoin.

Ahtauttavien keuhkosairauksien ja allergian kou-
lutukset sairaanhoitopiireissä toteutettiin webinaarei-
na. Koronapandemia esti läsnäolokoulutukset, mutta 
jatkoimme tiedon antamista terveydenhuollon am-
mattilaisille suunnatulla Videokirjastolla.

Kansallisessa sisäilmaohjelmassa toimintamme 
kohdentui terveydenhuollon ammattilaisiin ja heidän 
osaamisensa tukemiseen. Toteutimme jatkohaastattelut 

hoito- ja palvelupoluista, järjestimme etäkoulutusta 
ja ensimmäinen osa ammattilaisille suunnatusta 
verkko kurssista valmistui Terveyskylä Pro -alustalle.

Vireämpi ammattikuljettaja -hankkeessa toiminta 
jatkui ammattikuljettajien uniterveyden parantami-
seksi. Toiminnot tapahtuivat pääasiassa verkkoympä-
ristössä.

Toimimme myös kansainvälisesti; olimme mukana 
kouluttamassa eurooppalaisia lääkäreitä tuberkuloo-
sin hoidosta ja diagnostiikasta. Tuotimme venäjän-
kielisen verkkokurssin tuberkuloosista, osallistuimme 
uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseen Covid-19-pan-
demian aiheuttamiin haasteisiin tekoälyä ja datatek-
niikan keinoja hyödyntämällä. Vastasimme Pohjoisen 
ulottuvuuden toiminnassa HIV/AIDS and Associated 
Infections -asiantuntijaryhmän toiminnasta puheen-
johtajana. Lisäksi Keski-Aasiassa tuimme tupakoinnin 
vähentämistä ja keuhkoterveyttä.

Koulutustoimintamme kohteena olivat muutenkin 
terveydenhuollon ammattilaiset. Järjestimme suuria 
valtakunnallisia koulutustapahtumia ja koulutimme 
alueellisesti mm. astmasta, keuhkoahtaumataudista, 
tupakasta vieroituksesta ja tuberkuloosista. Koulutuk-
set järjestettiin verkossa.

Kuluneen vuoden toimintamme oli monipuolista. 
Kunnioitettavaan 114 vuoden ikään ehtinyt Filha jat-
kaa samoilla linjoilla myös kuluvana vuonna.

Helsingissä 21.2.2022 

Tuula Vasankari
Pääsihteeri
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C O V I D 1 9 - P A N D E M I A 

M U U T T I  M A A I L M A A

taudin sairastaneiden toipumista ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä. Erityisesti tutkimus keskittyy keuhko-oirei-
siin ja niiden väistymiseen. Tutkimus kestää vuoteen 
2023 ja osa potilaista on valittu kuntoutustutkimuk-
seen, jossa fysioterapeutti antaa yksilöityä neuvontaa 
kuntoutumiseen, joka kestää 12 viikkoa. Tutkimuksel-
la pyritään tutkimaan, miten kauan oireet vaikean ko-
ronataudin sairastamisen jälkeen kestävät, mitkä te-
kijät vaikuttavat taudin vaikeuteen tai toipumiseen 
sekä selvitetään sitä, voisiko aktiivisella kuntoutuk-
sella nopeuttaa taudista toipumista.

Tutkimus käynnistetiin huhtikuussa 2020 ja pitkän 
lupaprosessin jälkeen potilasrekrytointi päästiin to-
teuttamaan syksyllä 2020. Vuonna 2021 rekrytoitiin po-
tilaita, kerättiin tietoa toipumisesta ja käynnistettiin 
kuntoutustutkimus. Tutkimuksesta on julkaistu kaksi 
artikkelia kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdis-
sä ja kolmas artikkeli yhteistyössä HUS:n RECOVID- 
hankkeen on lähetetty arvioitavaksi lehteen. Vuoden 
seuranta-aineistosta on artikkeli kirjoitusvaiheessa. 
Kuntoutustutkimuksen potilasrekrytointi on toteutu-
nut ja potilaat ovat saaneet fysioterapeuteilta neu-
vontaa. Kontrollipotilaat rekrytoidaan tutkimukseen 
alkuvuodesta 2022. Kuntoutustutkimuksen yhteydes-
sä osallistuttiin EU hankkeeseen Kamu Health -yrityk-
sen kumppanina, ja kuntoutumisen tukena käytettiin 
Kamu Healthin sovellusta ja mittareita, joilla kuntoutus-
dataa samalla kerättiin FINCOVID-tutkimustietojen li-
säksi.

Koronapandemian jatkuessa keskusteluun nousi 
pitkittynyt oireilu, ns. long covid. Tutkimustyössä 
selvitimme oireilua, elämänlaatua ja keuhkojen 

toimintaa sairaalassa hoidetun infektion jälkeen. Laa-
dimme ohjeistuksen koronavirusinfektion jälkeiseen 
seurantaan, hoitoon ja kuntoutukseen. 

Pitkittyneen koronan seuranta ja kuntoutus

Filhan verkkosivuille koostettiin terveydenhuollon am-
mattilaisille ohjeet pitkäkestoisen COVID-19 seuran-
taan, hoitoon ja turvalliseen kuntoutukseen liittyen. 
Ohjeistuksia päivitetään jatkuvasti tutkimustiedon 
karttuessa sekä asiantuntijoilta saadun palautteen 
myötä.

FINCOVID-19-tutkimushanke koronavirustaudin 
pitkäaikaisvaikutuksista

Maaliskuussa 2020 Sars-CoV-2-viruksen aiheuttama 
COVID-19-tauti levisi maailmanlaajuiseksi pandemiak-
si vaikuttaen jokaisen suomalaisen elämään. Aiemmin 
samankaltaisten koronavirustautien SARS:n ja MERS:n 
tiedetään aiheuttaneen pitkäaikaisesti keuhko-oirei-
ta, elämänlaadun laskua sekä pitkittynyttä työkyvyt-
tömyyttä. 

FINCOVID-19 tutkimus toteutetaan Filhan johdolla 
yhteistyössä HUS:n ja Hengitysliiton kanssa ja tutki-
muksessa seurataan HUS:n alueella vaikean korona-
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T U B E R K U L O O S I N 

K U V A  M U U T T U M A S S A

lulle ja yhteistyön rakentamiselle. Koulutuksissa esi-
tetyistä käytännön kysymyksistä ja vastauksista tehty 
UKK-kooste ja esitysmateriaali koottiin Filhan verkko-
sivuille ammattilaisten käyttöön. VOT-koulutuksiin 
osallistui 109 terveydenhuollon ammattilaista.

Tuotimme tuberkuloosin riskiryhmä-
seulontoihin työkaluja ammattilaisten käyttöön

Valtakunnallisessa tuberkuloosiohjelmassa on linjattu 
elinsiirtoon valmistautuvien potilaiden LTBI-seulonta-
toimet. Vuoden 2021 aikana tuotettiin materiaalia la-
tentin tuberkuloosi-infektion (LTBI) hoitopäätöksen 
tueksi ammattilaisille ja potilasohjeet hoitoarviosta 
ja lääkehoidon toteutuksesta. Materiaalin pohjalta 
tuotettiin digitaalinen LTBI hoidon päätöstyökalu 
https://test3.multibase.fi/ ammattilaisten käyttöön. 
Samalla varattiin ltbi.fi domain, jonne voidaan jatkos-
sa sijoittaa LTBI aiheista materiaalia päätöstyökalun 
lisäksi. Aiheesta koulutettiin elinsiirtopotilaiden LTBI- 
hoitoa toteuttavia ammattilaisia järjestämällä webi-
naari. Lisäksi loppuvuodesta aloitettiin kehitystyö äly-
puhelimen applikaatiosovelluksesta, jonka avulla tue-
taan potilasta LTBI:n lääkehoidon toteutuksessa.

Raskaana olevien tuberkuloosin seulonnoista kir-
joitettiin yhdessä THL:n kanssa kesäkuussa blogikirjoi-
tus otsikolla: Äitiysneuvolan tuberkuloosiseulonnat 
turvaavat äitien ja lasten terveyttä. Lisäksi raskaana ole-
vien TB-seulontoja tarkennettiin sekä laadittiin kyse-
ly valikoiduille äitiysneuvoloiden terveydenhoitajille 
ja lääkäreille Kyselyn avulla kartoitettiin äitiysneuvoloi-
den käytänteitä liittyen tuberkuloosin seulontoihin ja 
näistä hyvistä käytänteistä tehtiin kooste Filhan sivus-
toille äitiysneuvolaohjeisiin. Marraskuussa 2021 Filha 
osallistui THL:n järjestämille Valtakunnallisille neuvola-
päiville Ideatorin virtuaalisella ständillä. Odottavan 
äidin ohje, ”Raskaana olevan tuberkuloosin seulonta”, 

Tuberkuloositilanne Suomessa on hyvä, mutta 
muutoksessa. Aiemmin tyypillinen tuberkuloo-
siin sairastunut on ollut iäkäs, lapsuudessaan 

tartunnan saanut henkilö. Tuberkuloosin sairastami-
nen on siirtymässä nuoriin, työikäisiin ja eri riski-
ryhmiin kuuluviin henkilöihin. Sairastuneiden keski- 
ikä on laskenut selvästi, kantaväestöön kuuluvien 
keski-ikä on 71 vuotta, ulkomaalaistaustaisten 40 
vuotta Noin 40 prosenttia on ulkomaalaissyntyisiä ja 
heidän osuutensa odotetaan kasvavan. Lääkkeille 
vastustuskykyinen tautimuoto lisääntyy. Hoito on 
haasteellisempaa ja sen on tarpeen muuttua yksilöl-
lisemmäksi.

Muuttuva tilanne edellyttää myös uusiutumista. Tar-
vitaan riskiryhmien erityispiirteet huomioon ottavia 
toimia, yhteistyötä terveyden- ja sosiaalihuollon, viran-
omaisten, järjestöjen ja väestön välillä sekä kansain-
välistä yhteistoimintaa. Paneuduimme erityiskysymyk-
siin vetämällä asiantuntijatyöryhmiä, ylläpitämällä 
terveydenhuollon ja muiden tahojen osaamista jär-
jestämällä koulutusta, tekemällä hanketyötä sekä osal-
listumalla tutkimustoimintaan. 

Tuberkuloosin videovalvottu hoito – 
jalkautimme Valtakunnallisen 
tuberkuloosiohjelman uudistetun käytännön 

Loka- ja marraskuussa järjestettiin erityisvastuualueil-
la viisi erillistä webinaarikoulutusta videovalvotusta 
lääkehoidosta (VOT). Koulutuksissa julkaistiin VOT- 
pilotin tuloksia ja tuotoksia (2018–2021) sekä ohjeis-
tettiin, miten videovalvottua hoitoa voidaan käytän-
nössä toteuttaa. Koulutuksissa esiteltiin tällä hetkel-
lä potilaskäytössä olevat sovellukset, joita on TAYS:ssa 
käytössä oleva Tablet-sovellutus ja HUS:ssa käytössä 
oleva älypuhelinsovellutus lääkehoidosta. Koulutuk-
sissa oli varattu aikaa paikallistoimijoiden keskuste-
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on käännettynä kuudelle eri kielelle neuvoloiden tar-
peiden mukaisesti. Duodecimin verkkosivustoille on 
luotu lapset-nuoret-perheet-sivusto, joka toimii valta-
kunnallisesti äitiys- ja lastenneuvoloiden käsikirjana. 
Filha tuotti sivustolle äitiysneuvoloiden TB seulontaa 
koskevan käytännön ohjeistuksen yhteistyössä THL:n 
kanssa.

Virtuaaliset tuberkuloosimateriaalit

Aloitimme uuden hankkeen, jossa on tarkoitus hyö-
dyntää virtuaalitekniikkaa tuberkuloosimateriaaleis-
sa. Tarkoituksena on mm. toteuttaa virtuaalinen kier-
ros sairaalan ilmaeristyshuoneeseen, mutta materi-
aalin kuvaamista jouduimme lykkäämään vuodelle 
2022 pandemian takia. Hankkeen toteuttamiseen saim-
me säätiörahoitusta. 

Ohjasimme vaikeahoitoisten potilaiden hoidon 
toteutumista ja vaikutimme tuberkuloosin 
valtakunnallisiin suosituksiin

Tuberkuloosin hoidon valtakunnallinen asiantuntija
ryhmä antoi konsultaatioapua vaikeahoitoisissa tuber-
kuloositapauksissa potilaita hoitaville lääkäreille kes-
kittyen monilääkeresistentteihin (MDR) ja muuten lääk-
keille vastustuskykyisiin tai vaikeahoitoisiin potilaisiin. 
Filhan johtamaan ryhmään osallistui keuhkosairauk-
sien ja infektiosairauksien erikoislääkäri jokaisesta 
yliopistosairaalasta, neljä lasteninfektiolääkäriä ja 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mykobakteeri-
 laboratorion edustaja. Ryhmän toimintaan saatiin 
STM:n rahoitus. 

Lisäksi Filhalla oli edustus THL:n asettamassa Valta
kunnallisessa tuberkuloosin torjunnan asiantuntija
ryhmässä, jonka tehtävänä on tuberkuloosin seuran-
nan, ehkäisyn ja erilaisten torjuntatoimien koordinoin-
ti maassamme. 

Viestimme tuberkuloosista väestölle 
monimuotoisesti

Väestölle sekä myös medialle tarkoitetun tuberku loosi.
fi-sivuston avulla on mahdollistettu ajantasaisen, moni-
puolisen ja luotettavan tuberkuloositiedon nopea saa-
tavuus. Terveydenhuollon työntekijät ohjaavat lisään-
tyvästi potilaita, heidän omaisiaan sekä tuberkuloo-
sille altistuneita sivustolle. Sivusto toimii 10 kielellä. 
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Vuonna 2021 tuberkuloosi.fi suomenkielisen sivus-
ton kaikki tekstit tarkistettiin ja päivitettiin sisällöllises-
ti vastaamaan Valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman 
2020 mukaista linjausta. Sivustolla julkaistiin kolme 
uutta tekstiä (latentti tuberkuloosi-infektio, maahan-
muuttajien tuberkuloosiseulonta ja vertaistuki). Sivus-
ton englannin- ja arabiankielinen käännös valmistui 
vuoden 2021 lopussa. Ajankohtaista-sivulle lisättiin 
tiedotteet liittyen uutisoituihin joukkoaltistumisiin. 
Asiantuntijat vastasivat Kysy asiantuntijalta -palvelun 
kautta tulleisiin kysymyksiin. 

tuberkuloosi.fi -sivustoilla käydään ympäri maail-
maa, yhteensä käyntejä tilastoitiin yli 170 000 vuodes-
sa. Eniten tietoa etsitään suomen-, englannin-, ara-
bian- sekä venäjänkielisiltä sivuilta aiheista oireet, 
tartunta, tuberkuloosirokotus ja hoito. Lisäksi vuoden 
2021 aikana tuotettiin uusi opas, ensitietoa MDR-tu-
berkuloosiin sairastuneelle. Sivuston toimintaa ovat 
rahoittaneet yksityiset tuberkuloosisäätiöt. 

Etsimme uusia keinoja tuberkuloosin 
lääkehoidon toteutuksen helpottamiseksi 

Tuberkuloosin lääkehoidon tavoitteena on parantaa 
potilas, estää lääkkeille vastustuskykyisen taudin ke-
hittyminen ja ehkäistä tuberkuloosin tarttumista yh-
teisössä. Suomessa tuberkuloosilääkkeet annetaan 
potilaalle valvotusti. Tämän toteutus on työlästä sekä 
potilaalle että terveydenhoitojärjestelmälle. 

Jatkoimme Videoavustettu valvottu hoito (VVH) 
hankkeessa toimintatutkimusta, jossa arvioidaan, mi-
ten tuberkuloosihoidon seuranta tabletin tai älypuhe-
limen avulla toimii potilaan ja terveydenhuollon näkö-
kulmasta. Tavoitteena on kehittää potilaille ja henki-
lökunnalle älylaitteen avulla toteutettava joustava 
tuki- ja seurantajärjestelmä tuberkuloosin lääke hoidon 
toteutukseen. Vuoden 2019 aikana aloitettu VVH toi-
minta jatkui HYKS:n ja TAYS:n keuhkoklinikoissa. Toi-
mintavuonna kerättiin tutkimusaineisto loppuun, ar-
vioitiin tulokset ja aloitettiin artikkelin kirjoitus tuloksis-
ta. Tutkimustoimien järjestelyihin saimme tukea säätiö-
rahoituksesta. 

Vertaistuki - ammatillisen tuen lisäresurssi

Vertaistuesta hyötyvät kaikki lääkehoitoa saavat tuber-
kuloosipotilaat. Lääkehoito on pitkä (6–18 kk), ja po-
tilas tarvitsee paljon tukea ja motivointia jaksaakseen 
viedä lääkehoidon loppuun asti. Vertaistuki toimii jul-
kisten palvelujen rinnalla, täydentäen ja tukien am-
matillista työtä.

Vuonna 2020 aloitettuja vertaistuen taustajärjes-
telyjä jatkettiin vuoden 2021 alussa. Keväällä Filhan 
työntekijä suoritti OLKA – Toivo valmennuksen vertais-
tukijoille, ja toimii tuberkuloosipotilaiden vertaistuki-
henkilönä pilottijakson ajan. Vertaistukitoiminta käyn-
nistettiin maaliskuussa 2021.

Vertaistukitoiminnasta tiedotettiin Filhan omilla si-
vustoilla, tuberkuloosi.fi-sivustoilla sekä terveyskylä.
fi:n Vertaistalon ajankohtaista sivustoilla. Terveyden-
hoitaja-lehdessä julkaistiin joulukuussa artikkeli Vertais-
tukea tuberkuloosiin sairastuneille – voimavaroja ar-
keen ja Sairaanhoitaja-lehden digiversiossa tiedotet-
tiin Käytännön Vinkki-palstalla aiheesta: Näin tuet 
tuberkuloosipotilasta.  

Tuberkuloosivastuuhoitajien verkosto – 
kollegiaalisen tuen vahvistaja

Tuberkuloosivastuuhoitajien verkostolla on erityinen 
merkitys kollegiaalisen tuen vahvistajana sekä tuber-
kuloositietämyksen ja hoitotaitojen ylläpitäjänä. Tuber-
kuloosivastuuhoitajilla on keskeinen rooli kaikissa eri 
tuberkuloosihoidon vaiheissa ja siksi heidän ammatti-
taitonsa ylläpito koulutus- ja verkostoitumisseminaa-
reissa sekä kollegiaalisen tuen tarjoaminen vastuuhoita-
jien kesken on tärkeää. Vuonna 2021 peruuntuneet ta-
paamiset korvattiin tiedottamisella, yhteydenpidolla 
ja Teams-alustalla pidetyin kokouksin. Aihealueina ko-
kouksissa olivat vastuuhoitajan rooli, hoitajaverkos-
ton tarkoitus, vastuuhoitajien kuulumiset, verkko-
materiaalit, vertaistuki sekä Filhan järjestämät koulu-
tukset. Verkostoon liittyi vuoden aikana uusia jäseniä, 
ja tällä hetkellä jäsenmäärä on neljäkymmentä. 
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A S T M A ,  K E U H K O A H T A U M A T A U T I 

J A  A L L E R G I A T  O V A T

K A N S A N S A I R A U K S I A M M E

Astma, keuhkoahtaumatauti ja allergiat ovat 
kansan sairauksiamme. Molempia ahtauttavia 
keuhkosairauksia potee n. 5–10 % väestöstäm-

me. Keuhkoahtaumataudissa haasteina on taudin to-
teaminen varhaisvaiheessa sekä sairauden toteami-
sen jälkeinen omahoidon toteutuminen. Molemmissa 
lääkehoidon toteutus poikkeaa tavanomaisesta suun 
kautta otettavasta lääkityksestä ja vaatii erityisosaa-
mista lääkityslaitteiden käytössä. Omahoidolla on kai-
kissa näissä sairauksissa suuri merkitys.

Koronapandemian jatkuessa jo toista vuotta lähi-
koulutuksemme muuttuivat sekä alueellisiksi webi-
naareiksi että valtakunnalliseksi keuhkokoulutukseksi 

verkossa. Näin pystyimme jatkamaan terveyden huollon 
ammattilaisten alueellisia koulutuksiamme. Järjestim-
me myös aivan uuden astma- ja keuhkoahtauma tauti 
-koulutuskokonaisuuden, ja pidimme hoitajille neljä 
koulutusta ahtauttavista keuhkosairauksista. Nämä 
olivat hyvin suosittuja koulutuksia, joihin osallistui yli 
sata hoitajaa ympäri Suomen. Lisäsimme näin ymmär-
rystä kyseisistä sairauksista, ja keskityimme oma hoidon 
tukemiseen. 

Tuimme terveydenhuollon ammattilaisten työtä 
erilaisten yhteistyöverkostojen kautta (keuhkohoitaja-
verkosto, allergiayhdyshenkilöt) sekä tarjoamalla 
Video kirjaston täydennyskoulutusfoorumiksi. 
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V I D E O K I R J A S T O  O N 

A M M A T T I L A I S I A  V A R T E N

Videokirjasto on terveydenhuollon ammattilai-
sille tarkoitettu täydennyskoulutusfoorumi, jos-
ta löytyy tietoa eri keuhkosairauksista, aller-

gioista ja tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidosta 
lyhyiden videoluentojen muodossa. Videokirjasto on 
vastaus pandemia-ajan koulutustarpeelle. Se on kui-
tenkin ollut niin suosittu tapa antaa tietoa ammatti-
laisille, että siitä on muotoutunut pysyvä toiminta-
muoto, jota on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

Vuoden 2021 aikana kirjasto täydentyi ja laajeni 
uusilla teemoilla. Joissakin sairaanhoitopiireissä video-
kirjaston linkki on lisätty ammattilaisten intranettiin. 
Kirjastossa on yhteensä noin 120 videota.  Vaikka Video-
kirjasto on ollut toiminnassa vasta vuoden verran, on 
sen käyttäjämäärät ja tunnettavuus jo olleet hyviä. 
Video kirjaston rahoitus on saatu yritysyhteistyön 
kautta. 

Videokirjasto vaatii tunnistautumisen. Näin voim-
me taata, että kirjasto on Valviran rekisteristä löyty-
vien sosiaali- ja terveysalan ammattilaistan käytössä.

Tuuli Heinikari
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K A N S A L L I N E N 

S I S Ä I L M A  J A  T E R V E Y S  - O H J E L M A 

Filha vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoit-
tamassa Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmas-
sa 2018–2028 terveydenhuollon ammattilaisten 

kouluttamisesta. Tavoitteena on lisätä tietoa sekä vah-
vistaa terveydenhuollon ammattilaisten osaamista 
sisä ympäristössä oireilevan potilaan hoidossa. Ohjel-
man yhteistyötahojen kanssa tehdään tiivistä yhteis-
työtä.

Filha toteutti jatkohaastattelut vuonna 2020 toteu-
tetun kyselyselvityksen ”Selvitys sisäympäristössä 
oireilevien hoito- ja palvelupolkujen nykytilasta perus-
terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon keuhko-
klinikoissa” yhteydessä luvan antaneilta tahoilta. 
Kohde ryhmänä oli perusterveydenhuollon johto ja 
keuhkosairauksien ylilääkärit. Teemahaastatteluiden 
tavoitteena oli tarkemmin kartoittaa sisäympäristös-
sä oireilevien hoidon ja tuen järjestämisen käytäntei-
tä, keinoja ja kehittämisideoita. 

Vuonna 2021 Filha tarjosi koulutusta yhteensä 9 
etäkoulutustilaisuudessa, mm. alueellisilla sairaan-
hoitopiirikohtaisilla koulutuspäivillä sekä sairaan-
hoitaja- ja lääketiedepäivillä. Kohderyhmään kuului-
vat sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaan-
hoidossa työskentelevät terveydenhuollon ammatti-
laiset. Koulutuksissa painotettiin sisäilmaan liitetyn 
oireilun monitekijäisyyttä sekä potilaan kohtaamista 
niin lääkärin kuin hoitajan näkökulmasta. Yhteensä 
vuonna 2021 koulutettiin vajaa 1500 terveydenhuollon 
ammattilaista. Filha oli mukana myös Sisäilmasto-
seminaarissa ja Kuntamarkkinoiden keskustelutilai-
suudessa. Lisäksi Filhan verkkosivuilta löytyvään Video-
kirjastoon koottiin videoluentoja sisäilmaan liittyen 
ja TerveyskyläPRO-alustalle julkaistiin verkkokurssi, 
joka täydentyy uusilla moduuleilla vuonna 2022.
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tietoa, taitoja ja työkaluja oman lopettamisprosessin 
tueksi sekä tarjota taitoja pitää yllä lopettamis päätös. 
Lisäksi hanke tarjoaa Puolustusvoimille asiantunte-
mustaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön liit-
tyen esim. materiaalituotannossa ja koulutuksissa.

Koronapandemiasta johtuen vuonna 2021 toimit-
tiin yksinomaan verkkoympäristöissä ja sosiaalisessa 

T U PA K K A -  J A  N I K OT I I N I  T U OT T E I D E N 

K Ä Y T Ö N  V Ä H E N T Ä M I N E N  J A 

L O P E T T A M I S E N  T U K I

Filhassa on pitkään tehty johdonmukaista työtä tu-
pakoimattomuuden edistämiseksi ja tupakka-
vieroituksen kehittämiseksi. Tästä huolimatta edel-

leen n. 12 % suomalaisista tupakoi ja väestöryhmittäi-
set erot ovat merkittävät. Lisäksi perinteisen tupakoin-
nin rinnalle tai sijaan on tullut uudempia tupakka- ja 
nikotiinituotteita. Tuimme terveydenhuollon osaami-
sen päivittämistä järjestämällä webinaareja. Tuotim-
me verkkomateriaalia tupakka- ja nikotiinituotteita lo-
pettavien läheisille siitä, miten parhaiten tukea lopet-
tamisprosessissa. Vaikutimme tupakkapolitiikkaan 
yhteis työssä muiden julkisen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa.

Tiettyihin kohderyhmiin kohdentuvissa hankkeis-
samme tuemme käytöksenmuutosta tarjoamalla tie-
toa ja motivaatiota tupakka- ja nikotiinituotteiden käy-
tön lopettamispäätöksen valmisteluun ja tekoon sekä 
tukea ja työkaluja lopettamisprosessin ajaksi. Filha on 
jatkanut aiemmin hanketyönä aloitettua raskauden-
aikaisen tupakoinnin ehkäisyä ja hallinnoi OmatAske-
leet -palvelua. Osana Helsingin kaupungin kanssa teh-
tävää yhteistyötä tuotettiin materiaalia tupakka- ja ni-
kotiinituotteiden käytön puheeksiottoon Helsingin 
kaupungin neuvolatyössä ja toteutettiin lopettamisen 
tuen verkkoryhmä syksyllä 2021.

Irti nuuskasta -hanke

Filhalla ja Puolustusvoimilla on ollut tupakoimatto-
muuteen liittyvää yhteistyötä vuodesta 2013. Vuoden 
2019 alusta käynnistyi STEAn rahoituksella Irti nuus
kasta hanke, joka tähtää varusmiesten nuuskan käy-
tön vähentämiseen. Hankkeen tavoitteina on tarjota 
varusmiehille tietoa nuuskauksen vaikutuksesta ter-
veyteen ja toimintakykyyn sekä esim. omaan taloudel-
liseen tilanteeseen, motivoida varusmiehiä lopetta-
maan nuuskan käyttö tai vähentämään sitä, tarjota 
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mediassa eikä kohtaavaa toimintaa varuskunnissa ollut. 
Hankkeen verkkosivuilta löytyy sähköisiä työkaluja ja 
muuta materiaalia lopettamien tueksi. Keskeisenä tuo-
toksena ja viestintäkanavana vuoden aikana toimi 
hankkeen Instagram-tili tj0nuuskalle. Tilillä tuotettiin 
sisältöä tukemaan nuuskan käytön lopettamista kam-
panjoiden, videoiden ja kuvien muodossa. Uutena tee-
mana tuotettiin sisältöä liikunnan vaikutuksesta niko-
tiininhimon lievittämiseen.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön 
vähentäminen Helsingin kaupungin kotiin 
vietävissä palveluissa (2021–2022)

Hanketoimet keskittyivät kotiin vietävien palveluiden 
henkilöstön oman tupakoinnin lopettamisen tukemi-
seen ja keinoihin tukea asiakkaiden tupakoinnin lo-
pettamista. Vuoden 2021 aikana toteutettiin kysely 
henkilöstölle omasta ja asiakkaiden tupakoinnista, 
asenteista tupakointiin liittyen sekä tupakoinnin lo-
pettamisen keinoista ja haasteista. Syksyn aikana hank-
keen pilottialueilla järjestettiin useita aloitustilaisuuk-
sia esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Tilaisuuksis-
sa keskusteltiin henkilöstökyselyn tuloksista ja mah-

dollisuuksista sekä haasteista toimintaa ajatellen. 
Hanke on Helsingin kaupungin soten rahoittama.

Pikkutöppösistä onnistumiseen -hanke  
(2021–2024)

Elokuussa 2021 käynnistyi uusi, STEAn rahoittama 
verkko auttamisen hanke vauvaa odottavien ja pikku-
lapsiperheiden vanhempien tupakoinnin lopettami-
sen tukemiseksi. Toiminta keskittyy vanhempien lo-
pettamismotivaation ja pystyvyyden tunteen kasvat-
tamiseen anonyymeissa ryhmächat-tapaamisissa.

Viikoittaisissa ryhmächateissa vanhemmilla on mah-
dollisuus keskustella tupakoinnin lopettamiseen liitty-
vistä ajatuksista ja kokemuksista vertaistensa kanssa. 
Jokaisessa chat-tapaamisessa on oma savuttomuuteen 
ohjaava keskusteluteemansa. Mukana kysymyksiin 
vastaamassa on myös tupakkavieroituksen asian-
tuntija.

Ryhmächattien ohella pikkutöppöset.fi-sivusto tar-
joaa vanhemmille tietopaketin tupakoinnin lopetta-
miseen valmistautumiseen. Henkilökohtaisempaan 
keskusteluun tarkoitettu Kysy asiantuntijalta -chat toi-
mii hyvänä lisätukena esimerkiksi ryhmächat-tapaa-
misten välissä. Toiminnasta tiedottaminen keskittyy 
sosiaalisessa mediassa viestimiseen.
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V I R E Ä M P I  A M M A T T I K U L J E T T A J A 

- H A N K E  ( 2 0 2 0 – 2 0 2 2 )

Yhteistyö kolmen pääkaupunkiseudun henkilö-
kuljetusalan yrityksen (HKL, Nobina Finland ja 
Pohjolan Liikenne) kanssa ammattikuljettajien 

uniterveyden edistämiseksi jatkui pääasiassa verkko-
ympäristöjä hyödyntäen. 

Koronarajoitusten aikana kuljettajia kohtaava va-
rikkotoiminta korvattiin kuljettajien ja asiantuntijoi-
den haastatteluvideoilla sekä Facebook Live-lähetyk-
sillä kuljettajien suljetussa Facebook-ryhmässä. VIMMA- 
ryhmästä kasvoi reilun tuhannen ammattikuljettajan 
keskustelukanava, jossa käydään päivittäin uusia 

keskusteluja vireyteen ja hyvinvointiin liittyen. Teema-
haasteet kannustivat kuljettajia jakamaan hyvinvointi-
vinkkejä toisilleen.

Kuljettajille tarjottiin käytännön ohjausta vireäm-
pään arkeen myös ruuanlaitto- ja ryhmäliikunta-
tuokioiden muodossa. Moni kuljettaja motivoitui pa-
nostamaan riittävään uneen tai lisäämään fyysistä ak-
tiivisuutta seurattuaan arkitottumuksiaan hankkeen 
lainaamalla Exsed-mittarilla. Kirjoitimme kuljettajien 
hyvinvointiteemaan liittyviä artikkeleita kuljettajia ta-
voittaviin ammattiliittojen jäsenlehtiin.
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filha.fi

VIRTUAALIKOULUTUSperjantai 29.10.2021 kello 9.30–15.45 

Valtakunnallinen Keuhkosyöpäpäivä lääkäreilleKeuhkosyövän diagnostiikkaa, hoitoa ja tutkimusta

SESSIO II 
Puheenjohtaja dosentti Jussi Koivunen, OYS
13.00–13.20 Mitä uutta keuhkosyövän  seulonnassa?  Dosentti Jussi Koivunen, OYS13.20–13.50 NSCLC:n kemosädehoito  Erikoislääkäri Karolina Rasi, OYS13.50–14.10 Keuhkosyövän kuvantaminen  LT Lauri Ahvenjärvi, OYS 14.10–14.30 Käytännön kokemuksia  avoterveydenhuollon  TT-kuvantamisesta  Ylilääkäri Reijo Autio, Vaasan ks 14.30–14.40 Kommenttipuheenvuoro  Professori Antti Jekunen, Vaasan ks

14.40–14.55  TAUKO

14.55–15.45 Keuhkosyövän vaikeita  kysymyksiä –  keskustelua ja pohdintaa  Keskustelua moderoi professori  Riitta Kaarteenaho, OYS15.45 Koulutuspäivä päättyy

9.00– Linjat avautuvat • Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn9.30–9.35 Avaussanat • Professori, pääsihteeri Tuula Vasankari, Filha ry

SESSIO I 
Puheenjohtaja dosentti Aija Knuuttila, HUS
09.35–10.05 Keuhkosyövän  molekyylipatologisen  diagnostiikan päivitys  Dosentti Mikko Mäyränpää, HUS 10.05–10.35 Uudet lääkkeet – suomalaisia  tosielämän tutkimustuloksia  LT Sanna Iivanainen, OYS

10.35–10.40 TAUKO 

Uudet tutkimustulokset vuodelta 202110.40–11.15 Ei-pienisoluiset keuhkosyövät  Professori Antti Jekunen, Vaasan ks11.15–11.50 Pienisoluinen keuhkosyöpä  ja mesoteliooma  Dosentti Aija Knuuttila, HUS
11.50–13.00 Lounastauko ja  näyttelyyn tutustuminen

K O U L U T U S T A 

T E R V E Y D E N H U O L L O N 

A M M A T T I L A I S T E N  T Y Ö N  T U E K S I

Monipuoliset koulutukset jatkuivat 
osaamisalueillamme kotimaassa jo toista 
vuotta peräkkäin koronapandemian ehdoilla
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä ver-
taisten työtä tuettiin koulutuksilla ja potilas- ja asiakas-
työhön suunnatulla sähköisellä tukimateriaalilla.

Koronarajoitusten vuoksi toteutimme vuoden 2021 
kaikki koulutukset virtuaalisesti. Lähikoulutukset siir-
rettiin myöhempään ajankohtaan.

Valtakunnalliset koulutustapahtumat 

Valtakunnallisista koulutuksista toteutuivat Keuhko- 
ja allergiapäivät 5.5.2021 (uusi), XIII Tuberkuloosi päivä 
19.5.2021, Keuhkosyöpäpäivä lääkäreille 29.10.2021, XX-
XIII Tartuntatautipäivät 16.–17.11.2021 sekä IX Tupakka 
ja terveys -päivät 30.11.–1.12.2021.

Muut koulutustapahtumat
Sairaanhoitopiirien keuhkoyksiköiden kanssa järjes-
tettiin neljä alueellista koulutusta, joissa aiheina oli-
vat allergia, astma ja muut keuhkosairaudet. Näiden 
lisäksi osassa oli mukana sisäilma. Järjestimme sään-
nöllisesti nikotiinittomuutta tukevaa koulutusta ja 
useita webinaareja astmasta, keuhkoahtaumataudis-
ta sekä tuberkuloosista.

Kuluneena vuonna koulutustapahtumia oli yhteen-
sä 24. Koulutuksiin osallistui n. 1500 sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattilaista. Yritysyhteistyötä toteu-
tettiin puheenvuorojen ja virtuaalinäyttelyiden muo-
dossa.

Järjestimme tilauksesta myös räätälöityä astma-
koulutusta.

09.30 VIRTUAALITAPAHTUMA AVAUTUU, TERVETULOA TUTUSTUMAAN NÄYTTELYYN

10.00–11.45 SESSIO I • KORONAKATSAUS – PANDEMIAN TOINEN VUOSI 

PUHEENJOHTAJA Professori Asko Järvinen, HUS

10.00–10.15 Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys, avaussanat 

Osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM

10.15–10.35 Ajankohtainen koronatilanne maailmalla ja Suomessa 

Ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg, THL

10.35–10.55 SARS-CoV-2-variantit ja immuniteetti 

Professori Ilkka Julkunen, TY

10.55–11.15 Ajankohtaista koronarokotteista 

Ylilääkäri Hanna Nohynek, THL

11.15–11.35 Vaikeasti sairaan koronapotilaan tehohoito 

Ylilääkäri Tero Varpula, HUS

11.35–11.45 Keskustelua • Vastauksia kysymyksiin

11.45–12.45 LOUNASTAUKO JA VIRTUAALINÄYTTELY

12.45–13.55 SESSIO II • MIKROBILÄÄKERESISTENSSI SUOMESSA– MISSÄ MENNÄÄN?

PUHEENJOHTAJA Professori Jaana Vuopio, TY, Tyks ja THL

12.45–13.05 Antibioottien käyttö ja antibioottiresistenssi Suomessa 

Johtava asiantuntija Jari Jalava, THL

13.05–13.25 Antibioottien haitat 

Osastonlääkäri Petrus Säilä, Tays

13.25–13.45 Mikrobilääkeohjaus avo- ja erikoissairaanhoidossa

Infektiolääkäri Reetta Huttunen, Tays

13.45–13.55 Keskustelua • Vastauksia kysymyksiin

13.55–14.25 TAUKO JA VIRTUAALINÄYTTELY

14.25–16.20 SESSIO III • UUTTA TARTUNTATAUDEISTA JA ROKOTUSOHJELMASTA

PUHEENJOHTAJA Professori Tuula Vasankari, Filha ry

14.25–14.45 Käytännön kokemuksia C-hepatiitin hoidosta 

Päihdelääkäri Juha Oksanen, Kymsote

14.45–15.05 Tuberkuloosi: Kokemuksia videovalvotusta hoidosta 

Erikoislääkäri Iiris Rajalahti, Tays/Filha ry

15.05–15.25 Prep- hiv-altistusta edeltävä lääkehoito

Erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back, HUS

15.25–16.10 Tuoretta tietoa kansallisesta rokotusohjelmasta 

Ylilääkäri Ulpu Elonsalo ja asiantuntijalääkäri Anna Scherleitner, THL

16.10–16.20 Keskustelua • Vastauksia kysymyksiin

16.20 ENSIMMÄISEN PÄIVÄN OHJELMA PÄÄTTYY

XXXIII Valtakunnalliset Tartuntatautipäivät

Tiistai 16.11.2021
Valtakunnalliset
TARTUNTATAUTIP

ÄIVÄT

PUNAINEN = Pantone 485 = cmyk 0/95/100/0 = rgb 228/35/19

SININEN = Pantone Process Blue = cmyk 100/13/1/2 = rgb 0/144/212
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K A N S A I N V Ä L I S T Ä 

T O I M I N T A A

Kansainvälinen tuberkuloosikurssi
Kansainväliset tuberkuloosikurssit ovat olleet tärkeä 
osa Filha ry:n kansainvälistä toimintaa. Olemme osal-
listuneet European Advanced Course in Clinical Tuber
culosis kurssin toteutukseen vuosittain yhdessä 
eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa (Tuber-
culosis Network European Study Group Clinical Trials 
(TBNet), KNCV Tuberculosis Foundation ja Karolinska 
Institutet). Toimintavuonna kuudes kansainvälinen 
tuber kuloosikurssi järjestettiin verkkokoulutuksena. 
Järjestelyistä vastasi vuorollaan TBNet. Filha vastaa 
järjestelyistä ja isännöi kurssia vuonna 2022.

Venäjänkielinen verkkokurssi tuberkuloosista 
– tuemme lähialueiden lääkäreiden 
tuberkuloosiosaamista

Teimme ulkoministeriön IBA-rahoituksella tuber-
kuloosiverkkokurssin venäjänkielisille lääketieteen 
opiskelijoille ja lääkäreille yhteistyössä Pietarin tie-
teellisen tuberkuloosi-instituutin kanssa. Verkko kurssin 
tuottaminen on osa THL:n hallinnoimaa hanketta, jos-
sa konkreettisena tavoitteena on kehittää terveyden-
huollon ammattilaisten osaamista hiv:n, tuberkuloo-
sin, hepatiitin ja niihin liittyvien infektioiden tunnis-
tamisessa, ehkäisyssä ja hoidossa Luoteis-Venäjällä.

Verkkokurssin valmistui vuoden lopussa ja se jul-
kaistiin Filhan nettisivuilla. Toimintaa hankaloitti Pie-
tarin alueen vaikea koronainfektiotilanne. Tarkoituk-
sena on julkaista verkkokurssi myös Pietarin instituu-
tin alustalla vuonna 2022.

Kehitysyhteistyötä Keski-Aasiassa
Filhan hankkeessa Kirgisiassa tupakoinnin vähentä
mistä lähestyimme kouluttamalla laaja-alaisesti ter-
veydenhuollon ammattilaisia, opettajia ja koululaisia, 
paikallispoliitikoita, mediaa sekä muuta väestöä. Pai-
kallisina pääyhteistyökumppaneina toimivat terveys-
ministeriö, opetusministeriö sekä terveydenhuollon 
henkilöstön täydennyskoulutuskeskus. Vuoden 2021 
aikana keskityimme erityisesti hankeen arviointiin. 
Hankkeen loppuseminaari pidettiin Biškekissä touko-
kuussa 2021. Pandemiatilanteen takia myös vuodelle 
2020 suunniteltu terveydenhuollon koulutus Tadžikis-
tanissa siirtyi syksyyn 2021. Vuonna 2021 kehitimme 
yhteistyötä myös Uzbekistanissa ja tuimme kansallisen 
tupakkavieroituksen suosituksen valmistelua. Keski- 
Aasian hanketta rahoitetaan ulkoministeriön (UM) ke-
hitysyhteistyövaroista. 

Covid-x Programme 2021–2022

Filha on mukana EU-rahoitteisessa Covid-x -ohjelmas-
sa Kamu Health Ltd.:n kliinisenä partnerina. Ohjelman 
tavoitteena on lähentää Euroopan digialaa ja ter-
veydenhuollon palveluita tarjoavia tahoja. Erityisesti 
pyritään tarjoamaan uudenlaisia ratkaisuja Covid-19- 
pandemian aiheuttamiin haasteisiin tekoälyä ja data-
tekniikan ratkaisuja hyödyntämällä. 

Syksyllä 2021 Filha on käyttänyt Kamu Health:n ke-
hittämää alustaa ja mikrospirometriä sekä Withingsin 
pulssioksimetria FINCOVID19-tutkimustietojen lisänä. 
Annetun palautteen pohjalta Kamu health on jatku-
vasti päivittänyt tuotteitaan. Ohjelma on käynnissä 
helmikuun 2022 loppuun saakka. 

15



T U T K I T T U  T I E T O 

O S A A M I S T A  E D I S T Ä M Ä S S Ä

Filhan toteuttamissa hankkeissa kertyy tietoa hanke-
aiheisiin liittyvistä asioista. Tämän tiedon hyö-
dyntämistä tutkimuskäytössä on edistetty ja näin 

pyritty saamaan toimintoihin liittyvä arvokas tieto vä-
litetyksi myös muiden käyttöön. Filha käyttää tutkit-
tua tietoa kaiken toimintansa lähtökohtana ja ohjaa-
vana tekijänä. Laaja-alainen keuhkosairauksiin ja nii
den riskitekijöihin, koronavirusinfektioon sekä tuber
kuloosiin liittyvä tutkimustyö on käynnissä, ja tukea 
sen toteuttamiseen haetaan tutkimustoimintaa tuke-
vista säätiöistä.

COVID-19 ja nikotiini -tutkimushanke

Tutkimuksessa olemme analysoineet Suomen korona-
epidemian aikaista tupakka- ja nikotiinikorvaushoito-
tuotteiden myyntiä sekä suomalaisten tupakointitot-
tumusten muutosta epidemian eri aikoina ja tarkas-
telleet eri rajoitustoimien vaikutusta näihin. Aineisto 
on analysoitu vuoden 2021 aikana ja kansainvälisen 
artikkelin kirjoittaminen on aloitettu. Tutkimus toteu-
tetaan säätiörahoituksella.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön 
vähentäminen Puolustusvoimissa (2019–2021) 

Tämän tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena 
on tutkia varusmiesten ja Puolustusvoimien henkilö-
kunnan tupakkatuotteiden käyttöä sekä nuuskan 
terveys haittoja, lisätä Puolustusvoimien terveyden-
huollon, muun henkilökunnan ja varusmiesten tietoa 
tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön haitoista sekä 
vahvistaa lopettamismotivaatiota. Varusmiestutkimuk-
sen aineiston keruu jatkui vuoden 2021 aikana. Alus-
tavat tulokset viittaavat siihen, että nuuskaaminen on 
edelleen lisääntynyt varusmiesten keskuudessa. Tu-
lokset Puolustusvoimien henkilöstölle suunnatusta 

kyselystä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä val-
mistuivat vuoden 2021 aikana. Nuuskauksesta on tupa-
kointiin verrattuna vähän tutkimustietoa. Nuuskaus on 
yleisintä nuorten miesten parissa ja varusmiesikäisten 
nuuskauksen tutkimus tarjoaakin arvokasta tutkimus-
tietoa toistaiseksi liian vähän tutkitusta aiheesta.

Vuoden aikana kirjoitettiin yksi kansainvälinen tie-
teellinen artikkeli varusmiesten nuuskaamisesta. Ar-
tikkelissa tutkittiin kokonaisaltistusta nuuskalle päi-
vittäin ja satunnaisesti nuuskaavilla sekä niitä tekijöitä, 
jotka ennustavat tätä altistusta. Tutkimuksessa pystyt-
tiin osoittamaan, että pitkä vuorokautinen käyttö aika 
ja altistus liittyvät käytön aikaiseen aloitusikään, pitem-
pään käyttöaikaan ja välinpitämättömään asenteeseen 
koskien nuuskan käytön terveysvaikutuksia. Vuoden 
2021 aikana Puolustusvoimien terveydenhuoltoa kou-
lutettiin videokoulutuksina. Hanke on myös avustanut 
Puolustusvoimia aiheeseen liittyvässä materiaali-
tuotannossa. Hanke saa tukea säätiörahoituksesta. 

RECIPE Vastustuskykyinen kaupunki: 
Kaupunkisuunnittelu pandemioiden 
ennaltaehkäisyn välineenä

RECIPE-hankkeessa tutkitaan kaupunkiympäristöjen 
roolia ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia tar-
tuntatautien ennaltaehkäisyssä ja siten pandemioi-
den torjunnassa. Monitieteinen hanke yhdistää ja hyö-
dyntää ympäristötutkimuksen, ympäristöterveyden, 
terveyshistorian, informaatiotutkimuksen, kansan-
terveyden ja kaupunkisuunnittelun tutkimusta. Han-
ke sitouttaa ja siihen osallistuu kansalaisia, yrityksiä, 
eri alojen asiantuntijoita ja päättäjiä. Päätoteuttaja on 
Oulun yliopisto. Muita toteuttajia ovat LUKES, Oulun 
diakonissalaitos ja Filha.

Liitteessä 1 on Filha ry:n julkaisuluettelo vuodelta 2021.  
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T O I M I M M E  A K T I I V I S E S T I

Y H T E I S T Y Ö V E R K O S T O I S S A

Osallistuimme Suomen Tarttumattomat sairau
det verkoston toimintaan. Verkostoon kuulu-
vat Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitys-

liitto, Mieli ry, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt sekä Lää-
käriseura Duodecim. Verkoston tavoitteet ovat yhte-
neväiset kansainvälisten WHO:n asettamien ja 
Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin konsensus-
lausumassa 2017 esitettyjen tavoitteiden kanssa tart-
tumattomien sairauksien ehkäisystä. Verkosto tekee 
yhteistyötä STM:n ja THL:n kanssa. 

Vaikutimme Savuton Suomi 2030 verkoston työhön 
toimimalla tupakkavieroituksen asiantuntija ryhmän 
puheenjohtajatahona ja tieteellisen asian tuntijaryhmän 
sekä ohjausryhmän jäsenenä. Toimimme STESO ry:n 
Tupakaton sote verkoston kansain välisen toiminnan 
vastuutahona, olimme toteuttamassa tupakoinnin lo-
pettamisen tuen laadun ja arvioinnin kehittämistä 
valta kunnallisesti ja toimimme STEAn rahoitusta saa
neiden tupakoimattomuutta edistävien hankkeiden 
järjestöverkostossa (Jänisverkosto). Osallistuimme 
myös vuoden 2021 aikana tupakkapolitiikkaan ja tu-
pakkavieroitukseen keskeisesti liittyviin kansain välisiin 
tapahtumiin ja asiantuntijaverkostojen toimintaan.

Filha toimii erikoissairaanhoidossa toimivien hoito-
työn ammattilaisten käynnistämässä Keuhkohoitaja
verkostossa yhteistyökumppanina ja verkoston yllä-
pitäjänä. Verkosto pyrkii edistämään jäseniensä am-
mattitaitoa järjestämällä alueellista ja valtakunnallis-
ta koulutusta ja parantamalla hyvien käytäntöjen 
leviämistä eri keuhkoyksiköiden välillä. Keuhkohoitaja-
verkosto osallistui hoitotyön osalta valtakunnallisten 
Keuhkopäivien suunnitteluun.

Kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa toiminta 
WHO:n ja The Unionin (International Union Against 
Tuber culosis and Lung Disease) kanssa antoi Filhalle 
näkyvyyttä ja ajankohtaista tietoa tuberkuloosista ja 
muista keuhkosairauksista. ECDC:n (Euroopan tartunta
tautivirasto) kanssa oli aktiivista yhteistyötä toiminta-
vuonna. 

Osallistuimme KNCV Tuberculosis Foundation:in 
TSRU -tutkimus- ja seurantaryhmään ja WHO:n alai-
suudessa toimivan GARD:in (Global Alliance against 
Chronic Respiratory Diseases) toimintaan. 

Filha toimi Pohjoisen ulottuvuuden toimintaan HIV, 
TB and Associated Infections -asiantuntijaryhmän 
puheen johtajana ja osallistuimme Barentsin tuber-
kuloosiohjelman toimintaan STM:n nimeämänä jäse-
nenä.
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T I E D O T U S T O I M I N T A

Filhan viestintäkanavina olivat verkkosivut, säh
köinen uutiskirje sekä tiedotteiden jakelukanava 
ePressi. Lisäksi Filha näkyy useilla sosiaalisen me-

dian kanavilla, mm. Facebook, Twitter, YouTube, Insta
gram ja LinkedIn.

Hankkeista, koulutustapahtumista ja muista ajan-
kohtaisista aiheista lähetimme tiedotteita medialle 

sekä uutisoimme verkkosivuillamme. Tapahtuma-
kohtaisessa markkinoinnissa teimme yhteistyötä mui-
den järjestöjen sekä yhteistyökumppaneiden kanssa 
näkyvyyden lisäämiseksi. Medianäkyvyyttä toivat hank-
keiden uutiset, koulutukset sekä asiantuntijahaastat-
telut. Filha kasvatti jälleen seuraajamääriään sosiaa-
lisessa mediassa vuoden 2021 aikana. 
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T A L O U S

Yhdistyksen hanke- ja koulutustoimintaa ovat toi-
mintavuonna tukeneet STEA, STM, Sisäministe-
riö, UM, THL, yksityiset säätiöt ja yritykset. Oma-

rahoitusosuus ja osa toiminnan kuluista on katettu 
yhdistyksen sijoitustoiminnan tuotoilla. Haasteena jat-
kossa on yleinen taloudellinen tilanne ja sen muka-
naan tuomat riskit sijoitusomaisuudelle ja vuokra-
tuotoille.

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tulot olivat 
988 027 € ja kulut 1 426 074 €. Merkittävä osa kuluista 
katettiin omarahoituksella. Toimintavuoden tulos oli 
1 420 202 €. 

Sijoitusomaisuuden tuotto vuonna 2021 oli huo-
mattavasi odotettua parempi. Tämä johtui globaalin 
talouden elpymisestä ja tarpeesta muokata salkun si-
sältöä muuttuneessa sijoitustilanteessa. Filha painot-
taa sijoituksissaan erityisestivastuullisen sijoittami-
sen periaatteita ja tämä on huomioitu muuttuneessa 
sijoitusomaisuuden koostumuksessa. Salkussa olevista 

rahastoista on suljettu pois kaikki yhtiöt, joiden liike-
vaihdosta yli 5 % tulee seuraavilta toimialoilta: fossii-
liset polttoaineet, aseet, tupakka, alkoholi, uhkapelit, 
aikuisviihde ja kannabis.

Sijoitusomaisuuden vuosittaista tuottoa tarvitaan 
mahdollistamaan yhdistyksen tärkeää kansanterveys-
työtä. Tämän vuoksi tavoitteena on sijoitusomaisuu-
den arvon ja siten tuoton turvaaminen yhdistyksen 
toiminnan mahdollistamiseksi. Toimintavuoden tulos 
siirretään ylijäämä/alijäämätilille. Sillä turvataan jatko-
vuosien yleishyödyllisen toiminnan merkittävä vuo-
sittainen omarahoitusosuus toiminnan jatkuvuuden 
varmistamiseksi. 

Toimintavuonna perustettiin Filhan taloustyö ryhmä, 
jonka jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Jaakko 
Herrala, hallituksen jäsen Hannele Pokka, pääsihtee-
ri Tuula Vasankari ja talousvastaava Eine Kuosmanen- 
Hammar. Työryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 
kolme kertaa. 
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H A L L I N T O  J A  H E N K I L Ö S T Ö

Valtuusto, hallitus ja tilintarkastajat 

VALTUUSTO

Puheenjohtaja  Asko Järvinen  
Varapuheenjohtaja  Lauri Lammi 

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Marina Erhola  Viveca Bergman
Sirkku Grierson  Susanna Aalto
Aulikki Heinonen Airi Sinikumpu 
Heikki Koskela   Arja Viinanen
Lauri Lammi  Markku Heliövaara
Eeva-Liisa Moilanen Christina Leinonen 
Anne Pietinalho  Leena Tuomisto
Matti Rautalahti Maria Danielsson 
Petri Ruutu  Hanna Soini
Riitta Rainio  Tiina Mattila
Sari Viinikainen  Tarja Lounasvaara

HALLITUS

Puheenjohtaja  Jaakko Herrala
Varapuheenjohtaja Leila Lehtomäki 

Jäsenet   Veli-Jukka Anttila
   Jouni Hedman
   Riitta Kaarteenaho
   Hannele Pokka
   Pekka Puska

TILINTARKASTAJAT

Varsinaiset  KHT Heidi Vierros
   KHT Kirsi Arokangas
Varatilintarkastajat KHT Susanna Saanikari 
   KHT Jyri Salojuuri 

Yhdistyksen valtuusto kokoontui sääntömääräisiin ke-
vät- ja syyskokouksiin. Yhdistyksen hallitus piti kah-
deksan kokousta.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2021 oli 108 111. 
Tarkoituksena on edelleen lisätä Filhan tunnettavuutta 
ja laajentaa jäsenhankintaa mm. keuhkolääkäreiden 
keskuudessa.

Yhdistyksen henkilökunta

Aro Miia, asiantuntijaylilääkäri
Abdulla Hama Salih, Krista, 
 terveyden edistämisen asiantuntija
Granlund Heli, hanketyöntekijä, 
 määräaikainen 9.8.-31.12.2021
Heinikari Tuuli, asiantuntijaylilääkäri
Helander Marianne, projektivastaava, 
 määräaikainen, 26.-4. 31.12.2021  
Keijälä Salla-Maaret, hanketyöntekijä, 
 määräaikainen 1.9.-31.12.2021
Kuosmanen-Hammar Eine, talousvastaava
Lammi Anelma, projektivastaava
Pyykkölä Päivi, koulutuspäällikkö
Punsar Taavi, hanketyöntekijä, 
 määräaikainen 1.2.-31.12.2021
Renkola Hanna, projektivastaava 
Riikonen Katja, hankevastaava  
Sandström Patrick, erityisasiantuntija
Vasankari Tuula, pääsihteeri 
Vauhkonen Mikko, projektisuunnittelija 

Yhdistyksen hankkeissa ja koulutuksissa käytettiin 
lisäksi konsultteja.
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T U L E V A I S U U D E N N Ä K Y M Ä T

Yhdistyksen toiminta keskittyy keuhkosairauk-
sien ennaltaehkäisyyn ja hoidon kehittämiseen. 
Koronapandemia on osoittanut keuhkojen toi-

mintaa vakavasti heikentävien infektioiden merkityk-
sen. Ahtauttavat keuhkosairaudet ovat merkittäviä 
kansansairauksiamme eikä niiden vähentymisestä ole 
näyttöä. Tuberkuloosin kuva on muuttumassa ja tieto-
taidon ylläpitäminen sen suhteen on tarpeen. Kansal-
linen Savuton Suomi 2030 -tavoite vaatii vielä runsaasti 
toimenpiteitä ja työtä. Allergioiden ehkäisyssä suunta 
on muuttunut ja uudet näkemykset etenevät, mutta 
niiden aiheuttama kuormitus on vielä suurta. Sisäilma-
oireilu vaatii ammattilaisten työn tukemista. Työ kenttää 
siis riittää.

Filhan toiminnasta valtaosa toteutuu hankerahoi-
tuksella. Uusien hankkeiden rahoituksen saamiseen 
liittyy riskejä, jotka pyritään minimoimaan tekemällä 
korkealaatuista työtä ja siten osoittamalla yhdistyk-
sen kyky toteuttaa hankkeita panostamalla hankkei-
den huolelliseen suunnitteluun ja keskittymällä kansan-
terveydellisesti merkittäviin keuhkoterveyttä paranta-
viin osa-alueisiin ja toimenpiteisiin.

Terveydenhuollon kentällä tapahtuvat muutokset, 
etenkin sote-uudistus, vaativat aktiivista seurantaa. 
Yhteis työ, verkostoituminen ja uusien toimintamene-
telmien kehittäminen takaavat ajantasaisuuden. Yh-
distyksen toiminta vaatii asiantuntevaa ja sitoutunut-
ta henkilökuntaa sekä suuntalinjoja viitoittavaa luot-
tamushenkilöjohtoa.
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Liite 1

LIITE 1 FILHAN TOIMIALAAN LIITTYVÄT HENKILÖKUNNAN TUTKIMUSARTIKKELIT JA RAPORTIT V. 2021

• Aro M, Kaarteenaho R, Vasankari T, Antti Jekunen ja  
Jussi Koivunen. Pitkään tupakoineiden keuhkosyövän 
seulontaa tulisi Suomessa selvittää. Duodecim 
2021;137(15): 1511 – 1516.

• Danielsson M, Tanner T, Patinen P, Birkhed D, Anttonen V, 
Lammi A, Siitonen S, Ollgren J, Pylkkänen L, Vasankari T. 
Prevalence, duration of exposure and predicting factors 
for snus use among young Finnish men: a crosssectional 
study. BMJ Open 2021; 11:e050502.doi:10.1136/
bmjopen-2021-050502.

• Feuth T, Patovirta RL, Grierson S, Danilovits M, Viiklepp P, 
Aaltonen HK, Vauhkonen M, Pehme L, Vasankari T.  
Costs of multidrug-resistant TB treatment in Finland and 
Estonia affected by the 2019 WHO guidelines. Int J Tuberc 
Lung Dis. 2021 Jul 1;25(7):554-559. doi: 10.5588/
ijtld.20.0892.

• Haahtela T, Valovirta E, Saarinen K, Jantunen J, Lindström 
I, Kauppi P, Laatikainen T, Pelkonen A, Salava A, Tommila 
E, Bousquet J, Vasankari T, Mäkelä MJ; Allergy Program 
Group. The Finnish Allergy Program 2008–2018: Society-
wide proactive program for change of management to 
mitigate allergy burden. The Finnish Allergy Program 
2008–2018: Society-wide proactive program for change of 
management to mitigate allergy burden. J Allergy Clin 
Immunol. 2021 May 5:S0091-6749(21)00559-5. 
doi:10.1016/j.jaci.2021.03.037

• Hagemann J, Onorato GL, … , Vasankari T et al. 
Differentiation of COVID-19 signs and symptoms from 
allergic rhinitis and common cold- An ARIA-EAACI-
GA2 LENconsensus. Allergy. 2021 Mar 17. doi: 10.1111/
all.14815. 

• Keuhkosairaudet – Diagnostiikka ja hoito. Duodecim 
2021. Tuberkuloosi ja ympäristömykobakteerien 
aiheuttamat sairaudet (kirj. I. Rajalahti, H-R Kreivi,  
T. Vasankari). Oppikirja.

• Lindahl A, Aro M, Reijula J, Mäkelä MJ, Ollgren J, Puolanne 
M, Järvinen A, Vasankari T. Women report more symptoms 
and impaired quality of life: a survey of Finnish COVID-19 
survivors. Infect Dis (Lond). 2021 Aug 19:1-10. doi: 
10.1080/23744235.2021.1965210. Online ahead of print.
PMID: 34410220

• Lindahl A, Reijula J, Malmberg LP, Aro M, Vasankari T, 
Mäkelä MJ. Small airway function in Finnish COVID-19 
survivors. Respir Res. 2021 Aug 26;22(1):237. doi: 10.1186/
s12931-021-01830-9.

• Ollila H, Ruokolainen O, Sandström P (2021) Nuuska 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tutkimuksesta 
tiiviisti 11/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
Helsinki

• Ollila H, Sandström P, Aro M. Tupakka- ja nikotiini-
riippuvuuden tunnistaminen ja hoitaminen opiskelu-
terveydenhuollossa. Kirjassa: Opiskeluterveys.  
Duodecim 2021.

• Renkola H, Heinikari T, Linna I, Aro M, Vasankari T.  
Hoito ja tuki sisäilmaoireilijoille terveydenhuollossa − 
Jatkohaastattelu perusterveydenhuollon johdolle ja 
keuhkosairauksien ylilääkäreille. Viitattu 4.2.2022. 
https://www.filha.fi/wp-content/uploads/2021/12/
Hoito-ja-tuki-sisailmaoireilijoille-terveydenhuollossa_
Final.pdf
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