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Altistumisen selvittäminen 
ammattitautitutkimuksissa
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Altistuminen hengitysteitä herkistäville ja ärsyttäville
tekijöille

• Altistuminen=henkilö on kosketuksissa jonkun elimistön ulkopuolisen
(haitta)tekijän kanssa

• Altiste = elimistön ulkopuolinen (haitta)tekijä, jolla on mahdollisuus 
päästä elimistöön

• Kaasu, höyry, aerosoli, pöly, pisarat (pääsy ylähengitysteihin tai 
keuhkoihin)

• Pitoisuus, altistumisaika, toistuvuus, samanaikaiset muut altisteet
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What are the critical characterstics of a respiratory
sensitizer?

1. It has to end up in the air

2. It has to react with biomolecules

Proteins and related structures

• are IgE -allergens as such

• can be present in any plant or

animal derived materials

• in theory, any protein can be a 

respiratory allergen if there is 

respiratory exposure

• Ok, that’s kind of easy…

Chemicals, synthetic materials

• Probably not allergens as such

• Reactivity: stable enough bonding with biomolecules to form

’immunologically recognizable unit’

• ’Covalent bonding’, i.e., diisocyanates

• ’Metal coordination bonding’, i.e., platinum metals

• Something else?

• Seldom IgE -allergens, most often something else

• Ok, that’s kind of complicated…
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What is probably not a respiratory sensitizer?

• Chemically inert substances: 
minerals, asbestos, other insoluble
fibres, glass, organic solvents, etc.

• Water soluble corrosives: strong
acids and bases (pH)

• Otherwise toxic/degenerative/
corrosive substances that do not
bond with biomolecules: strong
oxidizers (peroxides), hydrogen
sulphide, (H2S), chlorine gas, etc. 

However, these have other effects:

silicosis, lung cancer, COPD, chemical

pneumonia (solvents)…, modifiers in 

immunological asthma?

Irritant induced asthma, modifiers in 

immunological asthma?

Irritant induced asthma, modifiers in 

immunological asthma
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Ammattiastmaa ärsytysmekanismilla aiheuttaneita aineita

Aineryhmä Esimerkkejä 

Epäorgaaniset 
klooriyhdisteet 

kloorikaasu (Cl2), klooridioksidi (ClO2)

Epäorgaaniset 
rikkiyhdisteet

rikkivety (H2S), rikkidioksidi (SO2), rikkihappo (H2SO4)

Hapot rikkihappo (H2SO4), vetyfluorihappo (HF), typpihappo
(HNO3), suolahappo (HCl), väkevä etikkahappo
(CH3COOH)

Emäkset ammoniakki (NH3), natriumhydroksidi (NaOH)

Hapettavat aineet vetyperoksidi (H2O2), otsoni (O3)

Muut kemikaalit tai 
kemikaaliseokset

isosyanaatit, formaldehydi (CH2O), fosfiini (PH3),
palokaasujen seokset
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1. Altistumisanamneesi

-potilaan työ- ja oirehistoria

-tehtävien/prosessin kuvaus

2. Lista työssä käytetyistä

aineista 

-käyttömäärät ja -tavat

6. Muut tiedonlähteet

-kirjallisuus, 

aineiden valmistajat jne.

3. Tiedot aineiden 

ja materiaalien

vaaraominaisuuksista

-KTT:t ja tuote-selosteet

5. Suunnattu työpaikkakäynti

-TTH tai muu asiantuntija

4. Työpaikkamittaukset 

ja biomonitorointi

Potilaan altistumiskokonaisuus

Altistumistiedon kertyminen ammattitautitutkimuksissa
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• tärkeä osa ammattitautitutkimuksia

• pääasiassa TTH:n/ erikoistuvien lääkärien tehtävä seniorin 
alaisuudessa

• tietojen on hyödyllistä olla suunnilleen kasassa ennen erikoisalojen 
konsultaatioita

• altistumisanamneesin otto ja muut altistumisselvitykset joskus 
työläitä ja aikaa vieviä!

• kemistin/erityisasiantuntijan/työhygieenikkojen konsultaatiot 
tarvittaessa

• esikannanotto kemistiltä suoraan, konsultaatiopyyntö KEM-
lehdelle

1. Altistumisanamneesi
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Vastaanotolla kerättävät tiedot

• Työtehtävät ja käytetyt aineet

• prosessin kulku, lähtötilanne, välivaiheet ja tuotteet

• kukin aine saatava oikealla nimellä "oikealle paikalleen" ja oikeaan mittakaavaan joko potilaan työtehtävien 
mukaan tai prosessin mukaan

• tukena voi käyttää esitietoja käytetyistä aineista

• Oireet ja käytetyt aineet

• ajallinen yhteys/ aikajana vaikka piirtäen

• (ajallinen yhteys joskus vaikea tunnistaa)

• Huomaa myös muut kuin potilaan sellaisenaan käsittelemät aineet:

• ympäröivät prosessit, muiden käyttämät aineet, ilmayhteydet muihin tiloihin

• prosessipäästöt: lämpöhajoaminen, reaktiotuotteet

• ennakoimattomat tekijät, tapaturmat

• (valokuvat, videot, draama, piirustukset, prosessikaaviot, internetsivut jne.)
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Altistumisanamneesia tukevia kysymyksiä, esim:
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• Mikä on potilaan nykyammatti ja työ, ja edeltävät ammatit tai työtehtävät?
• missä työssä oireet alkoivat?

• ovatko tehtävät, työtavat tai prosessit muuttuneet työuran aikana ja onko niihin liittynyt oireiden esiintymistä tai katoamista?

• lisäävätkö jotkut nykyiset työtehtävät oireita? Mitkä?

• onko tapahtunut poikkeuksellisia altistumistilanteita, joista oireet ovat alkaneet?

• Mikä on työn tarkoitus: miksi sitä tehdään ja mikä on lopputulos tai tuote?

• Mistä vaiheista potilaan työvuoro koostuu: mitä potilas työpaikalle tultuaan tekee ihan ensiksi, mitä seuraavaksi?

• Mitä aineita tai materiaaleja potilas itse käsittelee nyt, mitä on käyttänyt aikaisemmin tai oireiden alkaessa/yhteydessä? 

Mikä on kunkin aineen käyttötarkoitus?

• Miltä työpaikan aineet tai materiaalit näyttävät ja tuntuvat, ovatko ne ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne levitä 

ympäristöön/päästä hengitysteihin:
• ovatko nesteitä tai kiinteitä materiaaleja?

• ovatko haisevia, höyryäviä, roiskuvia, muodostavatko aerosolia?

• ovatko hienojakoista pölyä?

• muodostuuko prosessipäästöjä, esim. huuruja kuumennuksen yhteydessä?

• mitä ovat työpaikan yleisilmassa esiintyvät epäpuhtaudet?

• Minkälaisia ovat prosessit joissa päätyy ilmaan epäpuhtauksia:
• ruiskutus, levitys, hionta, harjaus, muovaus, upotus, jäähdytys, sulatus, liittäminen, liimaus, puhdistus, sekoitus, haihdutus, jne.

• onko käytössä kemiallisesti reagoivia aineita (keskenään sekoitettavat hartsi ja kovete, lääkeainesynteesit, jne.)?

• minkä pituisissa jaksoissa tai kokonaisuuksissa kutakin työvaihetta tehdään? 

• mitä tehdään aamupäivällä, mitä iltapäivällä?

• Mitä kemikaaleja tai materiaaleja ympäristössä/ samassa ilmatilassa käsitellään tai on käytetty aikaisemmin tai oireiden 

alkaessa tai yhteydessä muiden toimesta? Onko tilasta ilmayhteys toiseen tilaan, jossa on epäpuhtauslähteitä?
• apuna voi käyttää mm. työpaikan pohjapiirustusta

• Suojaimet, niiden kunto ja käyttörutiinit?
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2. Tiedot työssä käytetyistä aineista

• Esitiedot – tutustu etukäteen jos mahd.

• pohjapiirustus, ilmanvaihto jne.

• valokuvat

• käytettyjen aineiden lista

• käyttöturvallisuustiedotteet

• joskus työpaikkaselvitykset, työhygieeniset mittaukset
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KOE KALLE KANI XXXXXX-XXXY Päivämäärä___________________

SELVITYS TYÖSSÄ KÄSITELLYISTÄ AINEISTA

(Kemikaalit, reagenssit, pesuaineet ja -liuottimet, jauheet, kaasut jne. Merkitse käyttöturvallisuustiedotteet listan mukaisilla 

numeroilla)

No.

Aineen kauppanimi Valmistaja tai 
maahantuoja

Käyttötarko
itus

(esim. 
maalaus, 
puhdistus, 
voitelu)

Käyttötapa 

(esim. 
sively, 
ruiskutus, 
muovaamin
en, 
lämmitys...)

Käyttökerrat/ kk Käyttömäärä

(esim. l/kk tai 
g/vk)

oma 
käyttö

käyttö

työtilas
sa

oma 
käyttö

käyttö

työtilas
sa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jatka kääntöpuolelle tai kopioi tarvittaessa
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3. Tiedot aineiden tai materiaalien 
vaaraominaisuuksista

• KTT ensisijainen tietolähde

• Aineosalistat tai muut selvitykset tarpeen

• tarkemmissa kemikaaliselvityksissä

• selvitettäessä altistumista mm.

• eläin/kasviperäisille tekijöille/elintarvikkeille

• lääkeaineille, 

• kosmetiikalle, 

• kemiallisten synteesien välituotteille 
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Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

• Pääasiallinen kemikaalin vaaraominaisuuksia ja turvallista käyttöä 
kuvaava tietolähde

• Löydyttävä työpaikalta kaikista valmisteista (aineista tai seoksista) jotka 
on luokiteltu vaarallisiksi tai jotka sisältävät vaarallisia aineosia

• KTT ei ole luottamuksellista tietoa –toimitettava pyynnöstä esim. lääkärille

• Hengitystieherkistäjät merkitään H334/R42:lla 

• Ihoherkistäjät merkitään H317/R43:lla

• http://www.ttl.fi/ova/varoitusmerk_CLP.html#Vaaralausekkeet

• KTT ei ole täydellinen aineosalista

• Kemikaalien luokittelu ja vaaranarviointi on kesken/puutteellista ja 
KTT:issa saattaa olla virheitä

• KTT siis vain suuntaa antava
Käytä CAS-numeroita ja googlea herkistäjien ja ärsyttäjien tunnistamiseen!  

Uusimmat luokittelut ja 
toksikologista tietoa:  

https://echa.europa.eu/fi/informati
on-on-chemicals/cl-inventory-

database
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Polyuretaanituotteen kovetteen KTT

Koko tuotetta 

koskeva tieto

Vaarallisten aineosien 

CAS ja luokittelu -

HDI -

jäännösmonomeeri

Vaarallisten aineosien CAS 

ja luokittelu; HDI-

esipolymeeri

10.5.2017 Katri Suuronen 14



Muut tiedonlähteet 

• Pakkausetiketit 

• Aineosalistat (kosmetiikka, lääkkeet, elintarvikkeet, rehut)

• Tuoteselosteet tai spesifikaatiot (kovettuneet materiaalit, metallit, 
tekniset tuotteet, jne.)

• Aineosatiedot suoraan maahantuojilta ja valmistajilta

• Kirjallisuus
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4. Työpaikkamittaukset ja biomonitorointi 

• tuloksia verrataan suomalaisiin (HTP) tai muihin raja-arvoihin 

• harvoin käytettävissä AT-tutkimuksissa

• eivät aina sovellu ammattitautitutkimuksiin: 

• edustavat satunnaista ajanhetkeä, eivät välttämästä kuvasta tyypillistä altistumista; 

• tapaturmaiset altistumiset?

• TP-mittaukset tai raja-arvot eivät aina sovellu herkistäville kemikaaleille

• negatiivinen mittaustulos ei poissulje altistumisen mahdollisuutta

• Mutta: parhaimmillaan antavat arvokasta tietoa altistumisesta ja seurannan tarpeesta

• soveltuvat oikein suunnattuna työpaikan muuhun työhygieenisen seurantaan ja prevention 
tueksi
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5. Työterveyshuollon suunnattu 
työpaikkakäynti, muut TP-käynnit

• TTH:n "perustyöpaikkaselvitys" harvoin saatavilla

• saaduista selvityksistä ollut vain harvoin hyötyä AT-tutkimuksissa

• Suunnatun työpaikkaselvityksen lisäarvo ammattitautitutkimuksissa

• lisätietoa tutkittavan potilaan työkohteen tai prosessin altisteista

• muiden työntekijöiden altistumisen ehkäiseminen?

• suuret, tapaturmaiset kerta-altistumiset selvitettävä + seurattava

• Suunnatun selvityksen voi tehdä esim. TTH, työhygieenikko tai muu asian 
tuntija, tai molemmat yhdessä.
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6. Muut selvitykset

• alakohtaista kemikaalitietoa kirjallisuudesta ja internetistä

• TTL:n internetsivut

• Terveysportti

• Kemikaalit ja työ-kirja

• Terveystarkastukset työterveyshuollossa

• tapausselostukset ja epidemiologiset tutkimukset tieteellisessä kirjallisuudessa

• onnettomuustutkintaraportit, tapaturmakortit, yms.

• yksityiskohtaiset aineselvitykset maahantuojilta ja valmistajilta

• toksikologisten tietojen haku kemikaaliturvallisuussivuilta (esim. ECHA/CLP, Toxnet)

• asiantuntijoiden konsultaatiot

• Työhygieenikot, kemistit, ilmastointiasiantuntijat jne. 
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Ärsytysastma ammattitautina

• Voi johtua yhdestä tapaturmaisesta, runsaasta altistumisesta (äkillisen ärsytyksen 
aiheuttama astma) hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville tekijöille

• Voi johtua toistuvasta merkittävästä altistumisesta hengitysteitä voimakkaasti 
ärsyttäville tekijöille

• Altistuminen on osoitettava luotettavasti

• Esim:

• elintarviketeollisuuden työntekijä, joka altistui useimpien vuosien ajan HTP-tason 
vetyperoksidipitoisuuksille

• selkeä mittaus/muu näyttö altistumisesta + yhteys oireisiin

• prosessihäiriö happoaltaassa

• työtilojen kuvaus, käytettyjen aineiden laatu ja määrä, vahinkoraportit, yms.

-> ilmapitoisuuden arviointi 
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Ammattitaudeista preventioon

• Ammattitautitutkimusten pitäisi käynnistää ehkäiseviä toimia työpaikalla riippumatta 
siitä, todetaanko lopulta AT:ta vai ei

• Mitä tietoa työstä saadaan ja on jo kerätty AT-tutkimuksia varten? Puuttuuko jotain 
oleellista?

• Onko muita, joilla on samanlaista altistumista?

• Onko työpaikalla työhygieeninen ongelma?

• Seurantojen tarpeen arviointi/uudelleen suuntaus?

• Miten toimitaan, jos tulee uusia epäilyjä tai on oireilevia – prosessit kunnossa?

• Palaute diagnosoivalta taholta TTH:lle esim. lausunnon yhteydessä

• Alakohtaiset tiedotteet (uudistettavana parhaillaan)

10.5.2017 Katri Suuronen 20



10.5.2017 Katri Suuronen

Yhteenveto

• Altistumisen selvittäminen on olennainen osa ammattitautitutkimuksia

• AT:n todennäköisyyden/syy-yhteyden arviointi

• Tutkimusten suuntaaminen relevantteihin altisteisiin

• Potilaan jatkoaltistumisen välttäminen, preventiiviset toimet työpaikalla

• -> Riittävän luotettavat ja tarkat tiedot altistumisesta ovat ammattiastmadiagnoosin edellytys

• Altistumistieto on kokonaisuus, joka koostuu useasta eri osasta

• Muistettava/pohdittava kaikki altisteet, ei vain kaikkein ilmeisimmät

• Keuhkolääkärille on tärkeintä tunnistaa työn mahdollinen osuus taudin synnyssä ja ohjata 
potilas tarvittaessa jatkotutkimuksiin

• Kysy potilaasi ammattia + voiko työilmassa olla epäpuhtauksia

• Yhteys työterveyshuoltoon tai TL-poliklinikkaan, joka vastaa altistumisen selvittämisestä
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