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Ammattitauti käsitteenä

• Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka työ- tai virkasuhteen perusteella tai 
maatalousyrittäjänä suoritetussa työssä todennäköisesti on pääasiallisesti
aiheutunut fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista  tekijöistä.

• Ammattitautilaki ja –asetus

• Yksityisyrittäjillä korvauksen saamiseksi tulee olla vapaaehtoinen ammattitaudin 
kattava vakuutus.

• Ammattitautiluettelo:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150769

© Työter veyslai tos     |      Esi ttäjän Nimi      |      www.tt l . f i14.1.2021
2



Lääketieteellis-juridinen asia

• Hoitava/tutkiva lääkäri esittää sairautta ammattitaudiksi.

• Päätöksen ammattitaudista tekee työnantajan tapaturmavakuutusyhtiö. Se voi 
myös ohjata potilaan tutkimuksiin esim. Työterveyslaitokselle.

• Päätöksistä on valitusoikeus: 

✓Tapaturma-asioiden muutoksen hakulautakunta (käsittelyaika n.6kk)

✓Vakuutusoikeus (käsittelyaika n.12kk)

✓Korkeinoikeus, vain luvalla
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Työperäisten sairauksien rekisteri: Ammattitautien
lkm
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Työikäisten yleisimmät vahvistetut ammattitaudit
2016
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Keuhkojen ammattitauteja
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Asbestin aiheuttamia ammattitauteja

Keuhkopussin hyvänlaatuiset muutokset

Asbestoosi

Keuhkosyöpä

Mesoteliooma

Muita fibrotisoivia pölykeuhkosairauksia

Kivipölykeuhko

Sekapölykeuhko

Kovametallikeuhko

Talkoosi

Beryllioosi

Sideroosi

Keuhkosyöpä

Keuhkoputkien sairauksia

Astma

Keuhkoahtaumatauti

Obliteroiva bronkioliitti

Keuhkorakkuloiden sairauksia 

Allerginen alveoliitti

Toksinen pneumoniitti

Inhalaatiokuumeita

Organic dust toxic syndrome, ODTS

Metallikuume

Polymeerikuume

Infektiot:

Tuberkuloosi



Kun epäily ammattitaudista herää…

• Lähetetään sairauskertomuskopiot työnantajan tapaturma- vakuutusyhtiölle.

• Riittävät tiedot altistumisesta mahdolliselle ammattitaudin aiheuttajalle ja 
sairauden kulku ja tutkimustulokset on kuvattava. 

• E-lausunto tehdään vain, jos vakuutusyhtiö pyytää

• Ammattitautitutkimusten ollessa kesken sairauslomista, kuntoutustuesta, 
erityiskorvattavasta lääkityksestä ja työrajoituksista tehdään A- tai B-lausunto 
työnantajalle, Kelalle tai työvoimaviranomaisille normaalin käytännön mukaisesti.

MUISTA MYÖS YHTEYS TYÖTERVEYSHUOLTOON ESIM. ALTISTUMISEN 
SELVITTÄMISEKSI, TYÖTEHTÄVIEN MUOKKAAMISEKSI JNE.
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Lähete Työterveyslaitokselle

• Voidaan tehdä samalla, kun laitetaan tiedot vakuutusyhtiölle. 

• Jos epäillään kemikaalien aiheuttamaa/ ärsyttävien aineiden aiheuttamaa astmaa 
tai harvinaisia keuhkojen ammattitauteja, kannattaa lähettää herkästi TTL:lle

• https://www.ttl.fi/palvelu/ammattitauti-tutkimus/

• Osoite: Työterveyslaitos

Työlääketieteen klinikka

PL 40

00032 Helsinki
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Kysy!!!
• Voiko keuhkosairauden taustalla olla työhön tai 

ympäristöön liittyvä aiheuttaja?

• Uusia aiheuttajia voi tulla esiin modernissakin
teollisuudessa

• Ota yhteyttä Työterveyslaitoksen lääkäreihin!

• Lähete osoite:
Työterveyslaitos
Työlääketieteen klinikka
PL 40
00032 Työterveyslaitos
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Työlääketieteen klinikan 

asiantuntija vastaa

030 474 3300

(ma-pe) kello 9.00-

14.00.
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Ammattitauti-ilmoitus

• Ammattitaudista ja ammattitautiepäilystä lääkärillä on lakisääteinen velvollisuus 
lähettää ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/ammattitauti
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Ammattitautikorvaukset

• Ammatillinen kuntoutus

• Työkyvyttömyys, tapaturmaeläke on 85% taudin ilmenemisajankohdan tuloista.

• Ansionmenetys

• Lääkitys, lääkärissä käynnit ja muut hoitokulut

• Sopeutumisvalmennuskurssit

• Haittaraha 
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Tuberkuloosi ammattitautina

• Yleensä kantasuomalaisella riittää, kun työssä ollut altistumistilanne, eikä ole 
muuta syytä TB:lle

• Sama DNA tyypitys tartuttajalla ja työntekijällä tukee diagnoosia.

• V. 2005-2015 todettiin 55 TB-ammattitautia, 9% lääkäreitä, 67% hoitajia

• Muista laittaa sairauskertomuskopiot vakuutusyhtiöön ja tehdä ammattitauti-
ilmoitus!



COVID-19 ammattitautina
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TVK (Tapaturmavakuutuskeskus) on linjannut seuraavat kriteerit:

• Työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti.

• Tiedetään, että hänen työssään on ollut koronaviruspositiivisia henkilöitä, joko 
kollegoja tai asiakkaita, ja hän on ollut heidän kanssaan läheisissä tekemisissä.

• Koronavirustautiin liittyvien oireiden ja työssä altistumisen välinen aika on 
sopinut viruksen tiedettyyn itämisaikaan.

• Tartunnan saaneen työntekijän lähipiirissä ei ole todettu koronavirustartuntoja 
eikä muutoinkaan tule esiin toista todennäköistä tartuntalähdettä.

Lokakuun loppuun mennessä 110 todettua ammattitautia



Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

• Jos potilas menehtyy epäillyn ammattitaudin vuoksi, ilmoitetaan poliisille (esim. 
Helsingissä Väkivaltayksikkö). Tavanomaisesti tehdään oikeuslääketieteellinen 
ruumiinavaus ja voidaan esim. määrittää asbestikuitujen määrä keuhkoista. 

• Jos vakuutusyhtiö on jo hyväksynyt keuhkosyövän/mesoteliooman
ammattitaudiksi ja potilas menehtyy sairauden seurauksena.

➢ Ilmoitus poliisille normaalisti, mutta poliisi voi todeta ettei tarvita 
oikeuslääketieteellistä avausta. 
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Miksi työperäisiä sairauksia kannattaa
tutkia?

1. Potilas saa ammattitautiin liittyvät
korvaukset tapaturmavakuutusyhtiöltä

2. Potilaan ennusteeseen voidaan vaikuttaa
kun aiheuttaja tunnistetaan ja altistuminen
loppuu

3. Voidaan estää muiden työntekijöiden
sairastuminen

4. Voidaan tunnistaa uusia aiheuttajia ja 
parhaimmillaan estää maailmanlaajuisia
epidemioita

I rmel i  L indström 22.11 .2018


