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Atooppiset sairaudet suomalaisilla 
varusmiehillä 

Latvala J et al 2005 
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Astman esiintyvyys 8-10% 
nuorilla aikuisilla 

Kainu et al. Prim Care Respir J 2013 
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Työ ja ihottuma 

• Aikuisen käsi-ihottuman suurin riskitekijä on lapsuuden käsi-
ihottuma, mutta myös vaikea atooppinen ihottuma. 

• Coenraads et al Int Arch Occup Environ Health 1998: 71:7-13 

 

• Vaikeaa atooppista ihottumaa lapsuudessa sairastavista 
90%:lla oli käsi-ihottumaa riskityössä ja 50%:lla 
toimistotyössä. 

• Lammintausta et al Int J Dermatol 1991:30;563-8. 
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Aikuisella kädet ovat yksi tavallisimpia atooppisen ihottuman 

esiintymispaikkoja. 

Atooppista ihottumaa sairastavat ovat erityisessä riskissä saada 

ärsytysihottumaa käsiin. 

Atooppiseen ekseemaan liittyvä 

käsi-ihottuma 
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Esimerkkejä ihoa rasittavista 
ammateista 

• Kampaaja 

• Kokki, keittiötyö 

•Metallintyöstäjä 

• Karjanhoitaja 

• Eläintenhoitaja 

•Useimmat 
terveydenhuollon ammatit 

• Laboratoriotyö 

•Hieronta 

• Vaneriteollisuus 

• Leivonta 

• Rakennusalan ammatit 

• Siivoustyö, kodinhoito 

• Puutarha, kukkakauppa 

• Autonasentaja, automaalari 



Atooppinen 
ihottuma 

Lievä ihottuma,  

ei koskaan käsi-ihottumaa 

Nyt tai aiemmin esiintynyt 

käsi-ihottumaa 

Ihottuman pahenemisen ja  

käsi-ihottuman kehittymisen riski on 

likaisissa  

töissä. Nuoren on harkittava tarkoin, 

ennen kuin hakeutuu kolmen käden 

symbolilla merkittyihin ammatteihin. 

Ihottuma voi pahentua jo 

vähäisistäkin ärsyttävistä tekijöistä. 

Nuoren kannattaa valita puhdas ja 

kuiva työ ja välttää yhden, kahden 

tai kolmen käden symboleilla 

merkittyjä ammatteja. 
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Työ ja astma 
 

• 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 astman 
pahenemisvaiheiden ja huonossa hallinnassa olevan 
astman riskejä. 

Le Moual et al Eur Respir J 2013 Hennenberger et al Eur Respir J 
2010 
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Astmaa pahentavia ammatteja 

•Hitsaaja 

• Kampaaja 

•Maalari, ruiskumaalari 

• Leipuri 

•Maanviljelijä/ maatalouslomittaja 

• Eläintenhoitaja 

• Rakennusalan työt 

• Puuseppä 

•Metallialan työt 

 

 

 

• Suurkeittiökokki 

• Elintarviketyöntekijä 

• Kaivosalanammatit 
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Astma  

Astma lapsena 

Nyt useita 

vuosia oireeton 

ilman lääkitystä 

Ei rajoituksia. Astma voi 

kuitenkin aktivoitua 

uudelleen.  

Astma nyt 

Lievä 

astma 

Vaikeampi 

astma 

Ei pääse palomieheksi, 

muutoin ei ehdottomia 

rajoituksia. 

Sivuston kolmella piipulla 

luokitelluissa ammateissa 

astma voi pahentua ja 

harkittava ennen näihin 

pyrkimistä. 

Nuoren kannatta 

harkita tarkoin ennen 

kuin hakeutuu kahdella 

tai kolmella piipulla 

luokiteltuihin 

ammatteihin. www.toissaterveena.fi  
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Astman arviointi: 

• Nuoren käyttämä astmalääkitys ja hoitomyöntyvyys 

• Astmaoireet (esim. astmatesti),  

  pahentavat tekijät, kohtauslääkkeen tarve. 

• Pahenemisvaiheet 

• PEF vuorokausiseuranta. 

• Spirometria ja bronkolyyttikoe 

• http://www.hus.fi/sairaanhoito 

/sairaalat/iho-ja-allergiasairaala/ 

astma_nuoret/Sivut/default.aspx 
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Normaali spirometriakäyrä 



<20 pistettä 

Astman hallinta epätyydyttävä 



Lievä astma: Kohtuullisella lääkityksellä (esim. inhaloitava kortisoni+/-
pitkävaikutteinen avaava tai leukotrieniantagonisti) 

Astma on vähäoireinen 

PEF seuranta on tasainen 

Spirometria on normaali tai lähes normaali 

Rasituksen sieto on normaali 

Ei kortisonikuureja vaativia pahenemisvaihteita 

Vaikeampi astma:  

Astman hallintaan tarvitaan runsas lääkitys 

Lääkityksestä huolimatta esiintyy toistuvia oireita ja avaavan 
lääkkeen tarvetta. 

Spirometria poikkeava 

PEF seurannassa merkittäviä bronkolyyttivasteita tai vrk-vaihtelua 

Kortisonikuureja tai päivystyskäyntejä vaativia pahenemisvaiheita 
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Allerginen nuha ja ruoka-aineallergiat 

•Oireista eläinallergiaa poteva nuori sopii huonosti työhön, 
jossa hän on kosketuksissa eläinten kanssa. 

•Oireinen heinäallergia voi aiheuttaa ristiallergian vuoksi 
oireita töissä, joissa altistutaan jauhopölyille, kuten leipureille 
tai kokeille.  

•Nuori, jolla on ruoka-aineallergioita, sopii huonosti kokiksi tai 
muihin elintarvikealan töihin, joissa edellytetään ruokien 
maistelua.  



Nuoret tarvitsevat hyviä neuvoja…. 
 

•Huomioidaan kokonaisvaltaisesti nuoren toiveet ja 
edellytykset kouluttautua eri ammatteihin. 

•Huomioidaan sairauksien vaikeusaste. 

•Ote on keskusteleva ja neuvova.  

•Mietitään sairauksien kannalta parasta nuoren vaihtoehdoista  

• Neuvotaan suuntautumisvaihtoehdoissa ja suojautumisessa. 

Moscato et al: EAACI position paper 

Allergy 2011:66:1164-73 

Kansallinen allergiaohjelma 

 

 

 

 

 

 



Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

• Keskustellaan ammatinvalinnasta kouluterveydenhoitajan ja 
koululääkärin terveystarkastuksissa ja tapaamisissa nuoren ja 
hänen vanhempiensa kanssa 

• Ajankohtaista yläkoulun 8. ja 9. luokalla ja lukion 2. ja 3. 
vuosikurssilla 

•Hyödynnetään tietoja aiemmista sairauksista ja oireista 

• Pohditaan yhdessä tulevia valintoja, mahdollisuuksia ja riskejä 

• Ammattioppilaitosten opiskeluterveydenhuollossa ohjataan 
valinnoissa ja mahdollisten oireiden tunnistamisessa, 
tutkimisessa ja hoidossa, jotta riskit ja haitat minimoidaan 

• Lähde: Pirjo Pennanen, Vantaan ennaltaehkäisevä terveydenhuolto 


