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Keuhkosairaudet 
– ennaltaehkäisy 

ja hoidon 
kehittäminen

▪ Filha ry on asiantuntijajärjestö, jonka tavoitteena on 

edistää  kansanterveyttä ehkäisemällä 

keuhkosairauksia ja edistämällä keuhkosairauksien 

hoitoa ja tutkimusta.

▪ Tavoitteemme on terveet keuhkot!



Yhdenvertainen ja 
ensiluokkainen 
keuhkosyövän 

diagnostiikka ja hoito 
kaikille

▪ Suomessa sairastuu vuosittain n. 3000 ihmistä keuhkosyöpään.
Keuhkosyöpä on miesten yleisin ja naisilla toiseksi yleisin
syöpäkuolemien aiheuttaja. Merkittävin riskitekijä keuhkosyövälle
on tupakointi, mutta n. 15 % keuhkosyövistä todetaan
tupakoimattomilla henkilöillä.

▪ Merkittävien kansanterveydellisten vaikutusten lisäksi
keuhkosyöpä aiheuttaa vuosittain kansantaloudellista haittaa.
Hengityselinten syöpien hoito maksaa lähes 88 miljoonaa euroa
vuodessa (v. 2020). Lisäksi keuhkosyöpään liittyy stigmaa, joka
osaltaan heikentää keuhkosyövän hoitoa.

▪ Vaikka keuhkosyövän ennuste on Suomessa kohentunut, olemme
edelleen jäljessä muita Pohjoismaita sekä 1-vuotis- että 5-
vuotisennusteen perusteella tarkasteltuna. Keuhkosyövän
varhaiseen tunnistamiseen ja diagnostiikkaan tulee panostaa, jotta
pääsemme muiden Pohjoismaiden tasolle keuhkosyövän
ennusteessa ja laadukkaassa hoidossa. Löytämällä keuhkosyöpä
varhaisemmassa vaiheessa voidaan alentaa keuhkosyövästä
aiheutuvia kustannuksia.



Jotta keuhkosyövän 
ennustetta ja hoitoa 
saadaan parannettua 
ja keuhkosyöpä 
löydetään 
varhaisemmassa 
vaiheessa, tarvitaan 
Suomessa: 

• Keuhkosyövän diagnostiikan kehittämistä

• Keuhkosyövän hoidon parantamista

• Hoitoketjujen sujuvoittamista ja laadun 

parantamista

• Kotimaisen keuhkosyöpätutkimuksen 

lisäämistä

• Keuhkosyöpään liitetyn stigman 

vähentämistä



Kaikkien näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi  olemme aloittaneet:

Valtakunnallisen 
keuhkosyöpäohjelman

Ohjelman päätavoitteena on 
keuhkosyövän diagnostiikan ja hoidon 
parantaminen Suomessa. Filha vastaa 
Valtakunnallisen keuhkosyöpäohjelman 
koordinoinnista, koulutuksesta ja 
toteutuksesta.

▪ Tällä hetkellä keuhkosyöpään liittyvien tietojen

raportointi, kerääminen ja tallentaminen on

puutteellista. Jotta voimme taata keuhkosyövän

laadukkaan ja vaikuttavan hoidon sekä diagnostiikan

kaikille, tarvitsemme luotettavaa ja vertailtavaa tietoa

hoidon laatuun vaikuttavista tekijöistä kansallisella

tasolla.

Tämän vuoksi vaadimme:

Keuhkosyövän laaturekisterin perustamista



Tupakoinnin 
lopettaja tarvitsee 

tukea

▪ Tupakointi on merkittävin yksittäinen estettävissä oleva 

terveysriski ja keuhkoahtaumataudin ja keuhkosyövän suurin 

riskitekijä. Tupakoinnin aiheuttamat kustannukset 

yhteiskunnalle ovat noin 1,3 miljardia euroa vuodessa. 

Terveyserot ovat Suomessa edelleen suuret ja tupakointi on 

merkittävä selittävä tekijä. 

▪ Tupakkalain tavoite on, että alle 5 % väestöstä käyttäisi 

tupakka- ja nikotiinituotteita vuonna 2030. Tavoitteen 

saavuttaminen vaatii johdonmukaisia toimia, joilla 

ehkäisemme käytön aloittamista ja tuemme nykyisiä tupakka-

ja nikotiinituotteiden käyttäjiä lopettamaan. 

▪ Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Tupakka- ja 

nikotiinipoliittisen työryhmän äskettäin julkaistu mietintö 

(2023:5) toimii hyvänä pohjana tällä työlle.



Terveydenhuol-
lon on tuettava 
tupakoinnin 
lopettajaa

▪ Merkittävä osa tupakoijista haluaa lopettaa ja heille tulee olla 

matalalla kynnyksellä tarjolla riittävästi asiantuntevaa sosiaali-

ja terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamaa tukea.

▪ Hyvinvointialueilla tulisi olla tarjolla monipuolisia 

vieroitusmenetelmiä, kuten yksilö- ja ryhmäohjausta, 

puhelintukea ja digitaalisia tukimuotoja.

▪ Alueellisti kannattaisi perustaa tupakka- ja 

nikotiinivieroitustyötä koordinoivia yksiköitä, jotka auttaisivat 

vieroituspalveluiden suunnittelu- ja kehitystyössä, 

terveydenhuollon ammattilaisten vieroitusosaamisen 

kehittämisessä ja vieroitustoiminnan laadun seurannasta.
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