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Työkyvyttömyys käsitteenä
Perustuu sairausvakuutus-, työeläke-, kansaneläke- sekä
ammattitauti- ja tapaturmavakuutuslakiin.

1) Kelan sairauspäiväraha:
- Enintään 300 arkipäivää eli n. 1 vuosi
- Arvioidaan työkykyä suhteessa omaan työhön

2) Tämän jälkeen työkykyä arvioidaan työeläkelain perusteella:
- Työkykyä arvioidaan suhteessa kaikkeen työhön
- Huomioidaan jäljellä oleva työkyky
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Työeläkelain mukaiset korvaukset:
1) Kuntoutustuki:
- Määräaikainen työkyvyttömyyseläke.
- Työkyky pyritään palauttamaan esim. ammatillisella
kuntoutuksella, joka kannattaa käynnistää mahdollisimman
varhain

2) Työkyvyttömyyseläke:
- Yli 60-vuotiailla työkykyä arvioidaan suhteessa henkilön
ammattiin ja nykyiseen työhön

- Muilla suhteessa kaikkeen työhön
3) Osatyökyvyttömyyseläke:
- Kun työkyvyn menetys on vähintään 2/5
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Lääkärin lausunto työkyvystä
• Laaja B-lausunto
• Yleensä työolosuhteet tunteva työterveyslääkäri laatii silloin,
kun potilaalla on voimassaoleva työsuhde.

• Liitetään eri erikoisalojen arviot.
• Kuvataan tarkasti sairaushistoria, hoito, sairauden
aiheuttamat toiminnalliset rajoitteet ja ennuste.

• Liitetään keuhkojen toimintakokeiden tulokset.
• Arvioidaan myös jäljellä oleva työkyky mahdollisen
ammatillisen kuntoutuksen suunnittelemiseksi.
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Tilastotietoja

• Pysyvät työkyvyttömyyseläkkeet (100%) 2015
Eläketurvakeskus:

• Yhteensä 8787
• Tuki- ja liikuntaelisairaudet: 3580 40%
• Mielenterveyssairaudet: 1360 16%
• Hengityselinsairaudet: 242 2,8%



Kela alkaneet
sairauspäivärahakaudet
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Keuhkosairaudet ja työkyky
Keuhkosairaus:

• Onko keuhkojen
toiminta/suoristuskyky alentunut?

• Esiintyykö herkkyyttä reagoida
ärsykkeille?

• Oireet

• Onko hoito optimaalinen?

• Taudin ennuste?

• Onko muita sairauksia?

Työ:

• Voiko altistuminen työssä
aiheuttaa pysyvää
keuhkosairauden pahenemista?

• Onko työssä altistumista:
pölyille, käryille, huuruille,
allergeeneille, lämpötilan
vaihteluille?

• Onko työ fyysisesti
kuormittavaa?

• Voiko altistumista vähentää?



Kliinisen fysiologian
tutkimukset
• Spirometria ja bronkodilaatiokoe

• Diffuusiokapasiteetti

• Verikaasuanalyysi

• Spiroergometria /Kliininen rasituskoe

• PEF-työpaikkaseuranta tai PEF-
vuorokausiseuranta

Potilas hoidetaan ensin
mahdollisimman hyvin lääke-
hoidolla ja tutkimukset suorite-
taan potilaan käyttäessä
tätä lääkitystä



Keuhkojen toimintakoe ja
haittaluokka

VC tai
FVC*

FEV1* DC* Haitta-
luokka

Toiminnanvajaus

65-69 65-79 60-74 0-5 Lievä: oireita vain
raskaissa
ponnisteluissa

50-64 50-64 45-59 6-10 Keskivaikea:
oireita esim.
portaita noustessa

35-49 35-49 30-44 11-15 Vaikea: oireita
tasamaakävelyssä

<35 <35 <30 16-20 Erittäin vaikea:
lepo-oireita

*= % viitearvosta



Suoritus-ja toimintakyvyn
arviointi: spiroergometria!
W V02max

l/min
MET Työkyky

>125 >25 >8 Ei rajoituksia

75-125 20-25 5-8 Ei raskasta
kantamista/nostamista

25-75 10-15 2-4 Korkeintaan kevyt työ

<25 <10 <2.8 Työkyvytön

MET= W/kg x3,85.



Täysin työkyvytön
1) Kaikkeen ruumiilliseen työhön
• FEV1 <0.8-1.0l tai <30-35% viitearvosta

• FVC <30% viitearvosta

• Diffuusiokapasiteetti <30%

2) Kaikkeen työhön
• pC02 >6.6kPa tai p02 <8.0kPa
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Astma
• Astmaa esiintyy 9.4%:lla aikuisväestöstä

Pallasaho et al Respir Med 2011

• 10-20% sairastaa vaikeaa astmaa.
Bousquet et al JACI 2010

• Pysyvää arvioita astmaa sairastavan työkyvystä
ei kannata tehdä ennen kuin astmaa on
hoidettu säännöllisesti seuraten
pidempiaikaisesti, yleensä vähintään 1-2
vuoden ajan.



Vaikea astman toteaminen
1) Arvioidaan astmadiagnoosin oikeellisuus
2) Huomioidaan ja hoidetaan muut samanaikaiset sairaudet

(COPD, allerginen nuha, nenäpolypoosi, krooninen
rinosinuiitti, toiminnalliset kurkunpääoireet)

3) Vähennetään astmaa pahentavia tekijöitä (tupakointi,
obesiteetti, ympäristö- ja työaltisteet).

4) Arvioidaan hoitomyöntyvyys ja inhalaatiotekniikka
5) Astmaa hoidetaan Käypä hoito- suosituksen portaikon

mukaisesti.
Kysymyksessä on vaikea astma, ellei astmaa saada hallintaan
potilaan käyttämästä lääkityksestä huolimatta tai astman
hallintaan tarvitaan hyvin runsasta, neljännen portaan,
lääkitystä.
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Anamneesi
• Oireiden esiintyminen ja niitä pahentavat tekijät
• Yöoireet
• Säännöllinen lääkitys, avaavan lääkkeen tarve
• Pahenemisvaiheet (lukumäärä/2 vuotta)
• Sairaalahoitojaksot (lukumäärä/2 vuotta)
• Sairauslomat (lukumäärä/2 vuotta)
• Työssä esiintyvät astmaa pahentavat tekijät
• Muut oireet ja sairaudet



Työhön sopivuus astmassa

• Ammattiastma:
• altistua astmaa aiheuttaneelle tekijälle

lopetattava/merkittävästi vähennettävä

• Työ, jossa altistumista hengitysteitä ärsyttäville
tekijöille

• Jos lääkehoidosta huolimatta esiintyy toistuvia
pahenemisvaiheita ja oireiden pahenemista töissä, sopii potilas
huonosti k.o. työhön. Ammatillinen kuntoutus?

• Pelastustyö



Palomiesten savusukelluskelpoisuus

• Jos palomiehellä todetaan astma, on syytä todeta hänen
olevan toistaiseksi kykenemätön tekemään savusukellusta.
Astmaa hoidetaan tavanomaiseen tapaan.

• Kun astma on hyvässä hallinnassa oireiden, PEF-
vuorokausiseurannan ja spirometrian perusteella, voi
palomiehen lähettää arvioon Työterveyslaitokselle tai
muuhun asiaan perehtyneeseen keuhkosairauksien
yksikköön.
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Savusukelluskelpoisuuden harkinta,
kun
1) Erikoislääkärin arvion perusteella astma on ollut
pidempiaikaisesti hyvässä hallinnassa.
2) Normaali tai lähes normaali keuhkofunktio
3) Ei hyperreaktiviteettia kuivailmahyperventilaatiotestissä
4) Riittävä hapenkulutustaso spiroergometriatutkimuksessa.
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Kiitos


