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Työn pahentama astma
“Aiemmin todettu tai nykytyössä alkanut astma,
jota työpaikan olosuhteet vaikeuttavat.”
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Työ ja astma
• 10 % suomalaista aikuisista sairastaa astmaa

Kainu et al Prim Care Resp J 2013

• 21 % työssä käyvistä astmaa sairastavista kokee
astmaoireiden pahenemista työssä.

Saarinen et al Eur Respir J 2003
• 6 % astmaa sairastavista vaihtoi työtään työssä
pahenevien hengitystieoireiden vuoksi 10
vuodessa.

Toren et al Eur Respir J 2009

• Työperäinen altistuminen lisää riskiä huonossa
hallinnassa olevalle astmalle.

Le Moual et al Eur Respir J 2013
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à JOKA 7. PAHENEMISVAIHE JOHTUU TYÖSTÄ!



Kriteerit

1. Astma alkanut joko ennen nykyistä työtä tai sen aikana

2. Ajallinen yhteys astman vaikeutumisen ja työn välillä

3. Työssä esiintyy astmaa pahentavia tekijöitä

4. Ammattiastma on epätodennäköinen

ATS Statement 2011, Hennenberger et al
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1. Astma alkanut joko ennen nykyistä
työtä tai sen aikana
• Onko diagnoosi oikea?
• Erotusdiagnostiikka:
üKeuhkoahtaumatauti
üHyperventilaatiosyndrooma, paniikkihäiriö
üBronkioliitti
üAllerginen alveoliitti
üEosinofiilinen bronkiitti
üPitkäaikaiset ylähengitystiesairaudet
üKurkunpään toiminnalliset häiriöt
üYlempien hengitysteiden ärsytysoireet
üLihavuus
üSydän- ja verisuonisairaudet Mukaellen Cartier ja Sastre 2011
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2. Ajallinen yhteys astman
vaikeutumisen ja työn välillä
• Helpottavatko oireet vapaajaksoilla?

• Esiintyykö astman pahenemisvaiheita työjaksoihin liittyen?

• Onko objektiivista osoitusta huonossa hallinnassa olevasta
astmasta työjaksoihin liittyen?

• PEF-työpaikkaseuranta voi olla + tai -
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3. Työssä esiintyy astmaa pahentavia
tekijöitä
• Hengitysteitä ärsyttäviä kemikaaleja, pölyjä, käryjä, huuruja,
allergeeneja

• Poikkeavia lämpötiloja, fyysistä rasitusta, huonolaatuinen
sisäilma

• Tupakansavua
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Ammatteja, joissa riski astman
pahenemiselle työssä
Leipurit
Kampaajat
Maanviljelijät
Palomiehet
Siivoojat
Kokit ja muut keittiötyöntekijät
Hitsaajat
Ruiskumaalarit
Laboratoriotyöntekijät
Puusepät
Jätetyöntekijät
Tekstiilityöntekijät
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4. Ammattiastma on
epätodennäköinen
Ammattiastmaan viitaavat:
• Työssä herkistäviä altisteita
• IgE-välitteinen herkistyminen
työssä olevalle aineelle
• Ammattiastmaan sopiva
PEF- työpaikkaseuranta

Jatkotutkimukset esim.
altistustutkimukset
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Yhteys työterveyshuoltoon
• Arvio: altistuuko töissä

ü pölyille, käryille, huuruille
ü herkistäville tekijöille
ü lämpötilan vaihteluille
ü fyysiselle rasitukselle
ü huonolle sisäilmalle

• Altistumiseen vaikuttaminen:
ü työolosuhteiden parantaminen
ü hengityssuojaimet
ü työnkuvan muokkaaminen
ü työpisteen vaihto

Työterveysneuvottelu



Ammatillinen kuntoutus
• Työeläkevakuutusyhtiö

üVakiintuneesti työelämässä oleville (n. 5 vuotta)
üPysyvä työkyvyttömyyden uhka 5 vuoden kuluttua
üV. 2004-2012: 100-170 lausuntoa vuodessa, noin puolet

hyväksytty

• Kela

üNuoret ja ne, joilla lyhyt työhistoria
üKriteerit löysemmät
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Miksi erotettava?
Ammattiastma

• Hoito: altistuminen
aiheuttajalle keskeytettävä

• Korvaukset
Tapaturmavakuutus

1. lääkitys, hoitokulut
2. ammatillinen

uudelleenkoulutus
3. haittaraha jne.

Työn pahentama astma

• Hoito: lääkehoidon optimointi ja
työperäisen altistumisen
vähentäminen

• Korvaukset
1. KELAn lääkekorvaus
2. Tarvittaessa ammatillinen

uudelleenkoulutus
Työeläkevakuutusyhtiö/Kela



B2-lausunto keuhkolääkärin
osuus
• Oireet
• Työssä esiintyvät astmaa/nuhaa pahentavat tekijät
• Yöoireet
• Lääkehoito
• Pahenemisvaiheet, p.o. kortisonikuurit (lkm)
• Muut oireet ja sairaudet
• Sairauslomat
• Keuhkojen toimintakokeet:

ü Onko objektiivista näyttöä huonossa hallinnassa
olevasta astmasta?

• KNK-tilanne



B2-lausunto työterveyslääkärin
osuus
• 2.3. Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma (esim.
Työjärjestelyt työpaikalla, työkokeilu…)

• 3.1. Lääkärin käytössä olevat tiedot tutkittavan työnteosta ja
työn luonteesta

a) työhistoria ja nykyisen työn kuvaus
b) työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus
c) tutkittavan selviytyminen nykyisessä työssä

• 3.2 Työkyky
• a) miten sairauden aiheuttama haitta vaikuttaa tvan työssä

selvitymiseen
• b) jäljellä oleva työkyky
• c) miten kuntotus vaikuttaa työkykyyn12.5.2017 15
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