
Ehdotus toimintamalliksi keskussairaalassa, jossa 
diagnosoidaan ja hoidetaan keuhkosyöpäpotilaita 
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Asbestialtistumisen arviointi 
ammattitautiepäilyissä 
 



Miksi asbestiammattitaudit pitäisi tunnistaa? 

• Kustannusvastuu kohdentuu oikein 

• Sairastuneet saavat korvauksen 

• Jos keuhkosyöpä (tai mesoteliooma) hyväksytään ammattitaudiksi 
elinaikana, ei ole tarvetta tehdä oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta* 

 

 

*STM:n työryhmä Ammattitaudit oikeuslääketieteellisessä kuolemansyynselvityksessä ja 
ammattitautikorvausjärjestelmän käytännöt, 2013 
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Korvausmuodot tapaturmavakuutuslaissa 

• Sairaanhoito 

• Päiväraha 

• Tapaturmaeläke 

• Kuntoutus 

• Haittaraha 

• Hautausapu 

• Perhe-eläke 
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Asbestin aiheuttama keuhkosyöpä 

• Asbestin aiheuttamien keuhkosyöpien ilmaantuvuuden arvioidaan 
olevan tällä hetkellä huipussaan 

• Asbesti lisää riskiä sairastua kaikkiin keuhkosyöpätyyppeihin 

• Keuhkosyöpäriski on suhteessa altistumisen voimakkuuteen 

• Kaksinkertaisen riskin sairastua keuhkosyöpään aiheuttaa voimakas 
altistuminen asbestille 

• Mahdollinen tupakointi ei vaikuta ammattisyöpäratkaisuun 

• Latenssiaika on vähintään 10 vuotta altistumisen alusta 

• Asbestoosia (radiologinen tai histologinen diagnoosi) sairastavan 
keuhkosyöpä korvataan ammattitautina 
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Missä asbestia on käytetty? 

• palonsuojaukseen mm. laivoissa ja rakennuksissa 

• eristeenä suojaamaan kuumalta, kylmältä ja kemikaaleilta 

• sideaineena 

• sementtilevyissä, jarrupaloissa ja kytkinlevyissä lisäämään kulutuksen 
kestävyyttä 

• maaleissa ja liimoissa estämään valumista 

• pinnoitteena ja levynä mm. akustiikan parantamiseen 

• sisustusmateriaaleihin 

14.11.2015 © Työterveyslaitos     |     Esittäjän Nimi     |     www.ttl.fi 5 



Asbestin tuotanto, maahantuonti ja käyttö 
Suomessa 
• Tuotanto Suomessa 

• Paakkilan kaivos v. 1907-1975 

• Maljasalmen kaivos v. 1943-1953 

• Tuotanto kaikkiaan 350 000 tonnia, josta 120 000 tonnia käytettiin Suomessa 

• Asbestituotteita valmistettiin v. 1923-1988 

• Pääosin asbestisementtiä, eristeitä ja kattomateriaaleja 

• Asbestia on Suomessa käytetty yhteensä arviolta 300 000 tonnia 

• Asbestin tuotanto, maahantuonti, myynti ja käyttö on ollut kiellettyä v. 
1994 alusta 
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Panu Oksa 
Asbesti   

Asbestille altistuneiden lukumäärät 

• Arvio v. 1990: 200 000 henkilöä Suomessa altistunut työssään asbestille 

• Arviolta 150 000 talonrakennusalalla, 20 000 telakoilla, 20 000 autokorjaamoissa, 
10 000 asbestilouhoksilla ja -tuoteteollisuudessa 

• 50 000 on arvioitu voimakkaasti altistuneeksi 

• 2010-luvulla altistuneista lienee elossa alle 50 000 henkilöä 

• Vuosittain altistuu vielä n. 1000 asbestipurkutyön tekijää 

• Purkutyö on ollut luvanvaraista v. 1988 lähtien 

• Jos purkutyö on tehty suojausmääräyksiä noudattaen, suojainten sisältä ei ole 
mittauksissa havaittu asbestikuituja 

• Kuitenkin muutamia asbestiplakkitautitapauksia on todettu purkajilla, jotka ovat 
aloittanut työn nykyisten säädösten ollessa voimassa 

 



Asbestisairaudet 

• Kaikkiaan yli 10 000:lla suomalaisella on todettu asbestisairaus  

 

• Asbestin aiheuttamia keuhkosyöpä- ja mesotelioomaepäilyjä on viime 
vuosina ilmoitettu työperäisten sairauksien rekisteriin vuosittain n. 130 

 

• Asbestin aiheuttamat keuhkosyövät ja mesotelioomat eivät ole selkeästi 
alkaneet vähentyä 
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14.11.2015 Työperäisten sairauksien rekisteri                         Lea Palo   

Asbestisairaudet (epäilyt ja vahvistetut) 

vuosina 1990-2012 
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Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: 
Asbestisairaudet diagnoosin mukaan v. 2009-2013 
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Työperäiset syövät vuosina 1990-2013  
(vuosien 2003-2004 tiedot puuttuvat) 
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Asbestialtistumisen arvioiminen 

• Asbestille altistuminen selvitetään ensisijaisesti työhistorian perusteella 

• Tiedot tutkittavalta itseltään, työeläkeotteesta, työnantajilta ja 
kirjallisuudesta 

• Käydään läpi työhistoria järjestelmällisesti alusta lähtien ja lasketaan 
mahdollisimman tarkasti asbestille altistavien työvaiheiden kesto 

• Arvioidaan kuituvuodet eri työvaiheista; pohjana on tieto 
altistumistasomittauksista, joita on tehty 1960-luvulta lähtien 

• aika (v) x pitoisuus k/cm3 

• Esim. asbestiruiskutus v. 1977 asti: 100 k/cm3, putkien eristystyö v. 1980 
asti: 25 k/cm3, korjausrakentaminen v. 1950-1994 1 k/cm3 
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Altistumisen merkitys 

• vähäinen altistuminen  < 10 kuituvuotta tarkoittaa, että tutkittu voi saada 
plakit tai mesoteliooman, mutta ei sairastune asbestoosiin ja hänen 
riskinsä saada keuhkosyöpä on alle kaksinkertainen 

• kohtalainen altistuminen 10-25 kv, asbestoosi ammattitautina 
mahdollinen 

• voimakas altistuminen >25 kv, tarkoittaa mahdollisuutta sairastua 
kaikkiin asbestisairauksiin ja keuhkosyövän yli kaksinkertaista riskiä 

• Työterveyslaitoksen käytännön mukaan voimakkaaseen altistumiseen viittaa 
myös keuhkokudoksen yli 2-3 milj. >1 µm amfibolikuitua grammassa kuivaa 
keuhkoa. Pelkästään altistumisen arvioimiseksi biopsia ei kuitenkaan ole 
oikeutettu. 
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Suositus toimintamalliksi 
• Kaikki keuhkosyöpäpotilaat täyttävät Työhistoria-kaavakkeen 

keuhkosyövän diagnosointihetkellä 

• Paikallisesti suos. sopimaan, mistä kaavake löytyy, esim. sairaalan intrasta 

• Tulkinnan voi tehdä myös esim. sosiaalityöntekijä 

 

• Jos ammattitautiepäily herää, asbestialtistuminen on arvioitava 
tarkemmin, jolloin hoitava lääkäri tekee lähetteen jatkoselvittelyä varten 

 

• Tarkempi asbestialtistumisen arvio tarvitaan myös, jos asbestikappaleita 
on BAL-nesteessä yli 1/ml tai keuhkokudoksessa yli 2/ leike 
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Työhistoria-kaavake 
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TYÖALATIEDOT ASBESTIALTISTUMISTA EPÄILTÄESSÄ 

Merkitkää työskentelyvuodet ja niistä yhteensä muodostuva työskentelyaika 

Esim.  61-62, 64-65, 71-80, 90-2002 yhteensä  25  vuotta 

 

Rakentaminen______________________________yhteensä______________ vuotta 

Telakkateollisuus____________________________yhteensä______________ vuotta 

Ajoneuvojen huolto 

ja korjaus     _____________________________yhteensä______________ vuotta 

Asbestituoteteollisuus tai 

kaivostyö         _____________________________yhteensä______________ vuotta 

Kiinteistöhuolto _____________________________yhteensä______________ vuotta 
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KYSELYN TULKINTA 

Asbestin aiheuttaman työperäisen sairauden / ammattitaudin epäily syntyy, jos potilas on 

työskennellyt: 

 

rakennusalalla   ennen vuotta 1995 

telakkateollisuudessa   ennen vuotta 1995 

ajoneuvojen huolto-  

ja korjaustyössä   yli 10 v  ennen vuotta 1995 

asbestituoteteollisuudessa  

tai kaivostyössä   milloin vain työuran aikana 

kiinteistönhuoltotöissä  yli 10 v  ennen vuotta 1995 

TAI: 

Hänellä on todettu jokin asbestisairaus, esim. keuhkopussin paksuuntumat eli plakit  

JATKOTOIMENPITEET 

Työperäisen sairauden tai ammattitautiepäilyn syntyessä tarkennettu työhaastattelu ja 

työolosuhdeselvitys ovat tarpeen työterveyslääkärin/ työlääketieteen asiantuntijan toimesta. 

 

Jatkotoimenpideohjeet tässä yksikössä: 

Tähän yksikkö kirjaa omat käytäntönsä. 
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a) Hoitava lääkäri tilaa asbestialtistumisen 
asiantuntija-arvion Työterveyslaitokselta 

 

b) Hoitava lääkäri tekee lähetteen 
työlääketieteen pkl:lle 

Jos työhistoria-kaavakkeen perusteella herää 
epäily ammattitaudin mahdollisuudesta 



a) Työterveyslaitoksen asbestialtistumisen 
asiantuntija-arvio 
• Tilauslomake Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipisteeseen  

• Lähettävä lääkäri informoi potilasta käytännöstä 

• Potilas haastatellaan puhelimitse  

• Työterveyslaitoksen asiantuntijalääkärin lausunto asbestialtistumisen 
määrästä postitetaan lähettäneelle lääkärille palautusosoitteeseen 

• Jos asbestialtistumisen todetaan olleen voimakasta niin, että 
ammattikeuhkosyöpä on mahdollinen, lähettänyt lääkäri tekee E-
lausunnon ja ammattitauti-ilmoituksen 

• Haastattelun ja lausunnon hinta 350€ + toimistomaksu, laskutetaan 
lausunnon tilaajaa 
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b) Hoitava lääkäri tekee lähetteen 
Työlääketieteen poliklinikalle 
• Tarv. maksusitoumuspyyntö E-lausunnolla 

• Potilas haastatellaan joko pkl-käynnillä tai puhelimitse 

• Tilataan työeläkeote 

• Pyydetään potilaskertomukset, jos niitä ei ole lähetteen mukana 
toimitettu 

• Arvioidaan asbestialtistumisen määrä, tehdään johtopäätökset 
ammattitautiasiassa, tehdään E-lausunto (josta kopio potilaalle ja 
palautteena lähettävälle lääkärille) ja ammattitauti-ilmoitus 

• Laskutetaan vakuutusyhtiötä 

 
14.11.2015 © Työterveyslaitos     |     Esittäjän Nimi     |     www.ttl.fi 19 



Työlääketieteen poliklinikat 

• Työterveyslaitos Helsinki (maksusitoumus vaaditaan) 

• Tampereen, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistosairaalat 

• Etelä-Pohjanmaan (Seinäjoki) ja Keski-Suomen (Jyväskylä) 
keskussairaalat sekä Kainuun maakuntayhtymä (Etelä-Karjalan, Pohjois-
Karjalan ja Lapin keskussairaalat?) 

• Työlääketieteen kliiniset palvelut ja työterveyshuoltoon erikoistuvien 
lääkäreiden kliininen koulutus/ ohjanta 

3.11.2015 



Muut asbestisairaudet 

• Edellä mainitut toimintatavat ovat käytettävissä myös muissa asbestin 
aiheuttamien ammattitautien epäilyissä: 

• Molemminpuoliset pleurapaksuuntumat/ plakit 

• Pyöröatelektaasi 

• Keuhkofibroosi/ asbestoosiepäily 

• Mesoteliooma 

• Kurkunpään syöpä 

• Retroperitoneaalifibroosi 
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Tarvittavat lomakkeet 

• Työhistoria-kaavake 

• Työterveyslaitoksen asbestialtistumisen asiantuntija-arvion tilaus- ja 
lähetelomake 
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tyoterveyslaitos @tyoterveys 

@fioh 

Kiitos! 

Tyoterveyslaitos tyoterveys ttl.fi 

https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
https://www.youtube.com/user/Tyoterveyslaitos
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

