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Arvio työperäisten tekijöiden osuudesta kuolleisuuteen Suomessa 

 

Tutkimuksessa arvioitiin, mikä osuus vuosittaisesta kuolleisuudesta Suomessa liittyy 

työperäisiin vaaratekijöihin. Arviossa käytettiin hyväksi Tilastokeskuksen 

peruskuolemansyytilastoa vuodelta 1996, Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden laatimaa 

altistustietokantaa ammatissaan vaaratekijöille altistuneiden työntekijöiden lukumääristä ja 

epidemiologisten tutkimusten antamaa tietoa eri tautien työperäisistä riskeistä.    

 

Työhön liittyvän kuolleisuuden osuus Suomen kokonaiskuolleisuudesta oli 3,7  %, miesten 

osuus oli 6,4 % ja naisten 1,0 %. Kun laskettiin mukaan vain ne tauti- ja ikäluokat, joissa 

oletettavasti esiintyy työperäisiä sairauksia, niin saatiin vastaaviksi arvioiksi 6,7 %, miehillä 

10,2 % ja naisilla 2,1 %. Seuraavat osuudet arvioitiin kuolemansyyluokissa: 

verenkiertoelinten sairaudet 12 %, pahanlaatuiset kasvaimet 8 %, hengityselinten sairaudet 4 

%, mielenterveyden häiriöt 4 %, hermoston sairaudet 3 % sekä tapaturmat ja väkivalta 3 %. 

Seuraavat osuudet arviointiin tietyille tärkeille kuolemansyille: keuhkosyöpä 24 %, 

sepelvaltimotauti 17 %, keuhkoahtaumatauti 12 % ja aivoverisuonten sairaus 11 %. Näiden 

syyosuuksien perusteella laskettiin, että Suomessa sattui vuonna 1996 (työllinen työvoima 2,1 

miljoonaa) noin 1 800 työhön liittyvien vaaratekijöiden ja työskentelyolojen osittain tai 

kokonaan aiheuttamaa kuolemaa. Miesten osuus oli 86 %. 

 

Luotettavan riskiarvion tekemisen edellytys on, että sen perustana olevat epidemiologiset 

kuolleisuustutkimukset ja työolojen seurantatutkimukset ovat laadullisesti korkealuokkaisia. 

Tämän riskiarvion mukaan työhön liittyvien vaaratekijöiden aiheuttama osuus on merkittävä 

osa koko ehkäistävissä olevien syiden aiheuttamasta kuolleisuudesta Suomessa. Varsinkin 

sydäntautien ja muiden kuin asbestipölyaltistuksesta aiheutuvien tautien vaikutus 

kuolleisuuteen on suurempi kuin on aiemmin tilastoitu tai tiedostettu. 

 

avainsanat: ammatillinen altistuminen, epidemiologinen tutkimus, kuolemansyytilasto 
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 Johdanto 

 

Tunnettujen ammattitautien (kuten pneumokonioosi, mesoteliooma ja asbestin aiheutama 

keuhkosyöpä) lisäksi yhä useampien tautien on todettu olevan työperäisten kuolemien syitä. 

Näihin tauteihin kuuluvat eräät pahanlaatuiset kasvaimet, jotka aiheutuvat altistuksesta muille 

aineille kuin asbesti (esim. radonin, kvartsipölyn ja ympäristön tupakansavun synnyttämä 

keuhkosyöpä), sepelvaltimotauti ja pitkäaikainen keuhkoahtaumatauti. Vaikka työ monissa 

ammateissa ja toimialoilla on yhdistetty kohonneeseen sairastuvuuteen2 ja 

kuolemanvaaraan,17 työsuojelun kannalta tulisi tarkastella erityisiä vaaratekijöitä, joiden on 

todettu lisäävän tautiriskiä työpaikoilla.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli arvioida, mikä osuus Suomen vuosittaisesta kuolleisuudesta 

liittyy työn vaaratekijöihin. Työterveyslaitoksen ylläpitämään työperäisten sairauksien 

rekisteriin tehdyt ilmoitukset eivät kata täydellisesti uusia  työn aiheuttamia sairaustapauksia. 

Esimerkiksi verenkiertoelinten sairauksia diagnosoitiin vain 20 tärinätautia vuonna 1998.10 

Rekisteri ei myöskään tilastoi erikseen kuolemia.Yhdysvalloissa sydänsairaudet olivat 

kuolemansyinä 75 %:ssa tapauksista, jotka korvattiin työntekijöiden ammattitauteina laajassa 

aineistossa.18 Monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa korvaus työperäisestä sairaudesta 

myönnetään automaattisesti poliiseille ja palomiehille, jos he saavat sydänkohtauksen, vaikka 

he eivät olisi olleet työssä kohtauksen saadessaan.19 Näissä ammateissa työskentelyn 

katsotaan aiheuttavan stressiä, mikä voi verenkiertovaikutustensa kautta johtaa 

sydänsairauteen tai pahentaa sen ennustetta.8,9 Verenkiertomittausten avulla voidaan 

pitkittyneen henkisen stressin aikana todeta hapentarpeen lisääntymistä ja mm. sydänlihaksen 

hapensaannin vajauksen vaaraa.20 

 

Ammattitautien korvaamiseen ja tilastointiin liittyy niin paljon sopimuksenvaraisia 

kysymyksiä, ettei ammattitautitilastojen perusteella voi luoda luotettavaa kokonaiskuvaa 

työperäisestä sairastuvuudesta. Koska luotettavia tilastotietoja työperäisten tautien 

aiheuttamista kuolemista Suomessa ei siis ole saatavilla, käytimme epäsuoraa menetelmää 

niiden lukumäärän arvioimiseksi. Epidemiologisten tutkimuksista saatuja arvioita eri tautien 

työperäisyyksistä sovellettiin Suomen väestön kuolemansyytilastoihin. Vaikka tulokset 

ovatkin suuruusluokaltaan karkeita, ne viittaavat työperäisen kuolleisuuden olevan merkittävä 

osa koko väestön kuolleisuudesta. Tämä artikkeli on lyhennetty versio alkuperäisestä laajasta 

englanninkielisestä julkaisusta.22  
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Menetelmät 

 

Riskinarvioinnissa käytettiin hyväksi Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden laatimaa 

tietokantaa ammatissaan vaaratekijöille altistuneiden työntekijöiden lukumääristä13 ja 

uusimpien epidemiologisten tutkimusten antamaa aineistoa eri tautien työperäisistä riskeistä.22 

Noin puolet tutkimuksista oli suomalaisia. Jos kuolleisuustutkimusta ei ollut käytettävissä, 

sairastuvuustutkimuksesta saadun suhteellisen riskiarvion oletettiin olevan sama kuin 

vastaava kuolleisuusriski. Näiden tietojen avulla laskettiin tautien työperäisyyden syyosuus 

(engl. attributable fraction) ilmaistuna  %-lukuna.23 Syyosuuksia sovellettiin sen jälkeen 

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston antamiin miesten ja naisten kuolemien lukumääriin 

vuonna 1996.24 Pahanlaatuisten kasvaimien, kroonisten hengityselitautien, mielenterveyden 

häiriöiden ja hermoston sairauksien ilmaantuvuuden pitkän viiveen takia työperäisten tautien 

aiheuttaman kuolemanvaaran katsottiin ulottuvan kaikkiin yli 25 vuotiaisiin. Verisuonitautien 

kohdalla riskin oletettiin koskevan kaikkia kaikkia 25-60-vuotiaita ja normalisoituvan 75 

vuoden ikään mennessä. 

 

Tässä artikkelissa ei ole mahdollista tarkastella erikseen tautien kaikkia työperäisiä 

riskitekijöitä. Keuhkosyövälle altistavista tärkeimmistä työperäisistä riskitekijöistä voidaan 

mainita asbesti,11  radon,1 kivipöly,16 diesel-pakokaasu5 ja ympäristön tupakansavu.3 

Sepelvaltimotaudin työperäisiä riskitekijöitä on ympäristön tupakansavu (häkä ym.)15 sekä 

vuorotyö ja yleensä stressiä aiheuttava työ.14,25 Aivoverisuonien sairaukset voivat johtua 

niinikään ympäristön tupakansavusta4 sekä vuorotyöstä ja kuormittavan työn aiheuttamasta 

stressistä.26 Pitkäaikaisen keuhkoahtaumataudin7 riski kasvaa työskentelystä pölyisillä 

työpaikoilla ja myös astman12 puhkeamiseen vaikuttaa erilaiset pölyaltistukset monissa 

ammateissa. Torjunta-aineille altistumisen on osoitettu olevan yhteydessa lisääntyneeseen 

riskiin sairastua verisuoniperäiseen dementiaan21 ja Parkinsonin tautiin.6 Epidemiologinen 

tutkimustieto, johon taulukon 1 syyosuudet perustuvat, on esitetty yksityiskohtaisesti 

alkuperäisessä julkaisussa.22 

 

Tarkkoja syyosuuksien  %-lukuja taulukossa 1 emme antaneet siksi, että kuvittelemme niiden 

olevan täydellisesti oikeita, vaan jotta niiden jakauma kuvaisi eri tautien suhteellista 

merkitystä. Kun tulevat tutkimukset antavat uutta tietoa, niin lukujamme voidaan korjata.  
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Tulokset 

 

Työhön liittyvän kuolleisuuden osuus kokonaiskuolleisuudesta oli 3,7 %. Miehillä osuus oli 

6,4 % ja naisilla 1,0 %. Kun laskettiin mukaan vain ne tauti- ja ikäluokat, joissa oletettavasti 

esiintyy työperäisiä sairauksia, saatiin vastaaviksi arivioiksi 6,7 %, miehet 10,2 % ja naiset 

2,1 %. Seuraavat osuudet arvioitiin peruskuolemasyyluokissa: verenkiertoelinten sairaudet 12 

%, pahanlaatuiset kasvaimet 8 %, hengityselinten sairaudet 4 %, mielenterveyden häiriöt 4 %, 

hermoston sairaudet 3 % sekä tapaturmat ja väkivalta 3 %. Seuraavat osuudet arviointiin 

tietyille tärkeille kuolemansyille: keuhkosyöpä 24 %, sepelvaltimotauti 17 %, 

keuhkoahtaumatauti 12 % ja aivoverisuonten sairaus 11 %.  

 

Näiden syyosuuksien perusteella laskettiin, että Suomessa sattui vuonna 1996 (työllinen 

työvoima 2,1 miljoonaa) noin 1 800 työhön liittyvien vaaratekijöiden ja riskille altistavien 

työskentelyolojen aiheuttamaa kuolemaa (taulukko 1). Miesten osuus oli 86 %. Työhön 

liittyvästä kuolleisuudesta pahanlaatuisten kasvainten osuus oli 46 % ja verenkiertoelinten 

sairauksien osuus oli 31 %. Sepelvaltimotauti oli johtava kuolemansyy (26 %), ja sen 

päävaaratekijä oli vuorotyö tai stressiä aiheuttava työ. Keuhkoputken ja keuhkon 

pahanlaatuiset kasvaimet olivat syynä 25 %:ssa kuolemista, ja puolet näistä työperäisistä 

syövistä johtui asbestipölyaltistuksesta. Muita tärkeitä kuolemansyitä olivat 

keuhkoahtaumatauti (6 %) johtuen erilaisille pölyille altistumisesta, aivohalvaus (5 %), jonka 

pääsyynä oli altistuminen työympäristön tupakansavulle, ja verisuoniperäinen dementia (5 %) 

liittyen altistumiseen torjunta-aineille. Työtapaturmat kattoivat 4 % kaikista työperäisistä 

kuolemista.  

 

 

Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Riskinarviomme perustuu korkealaatuisiin epidemiologisiin tutkimuksiin, joista kertyi tietoa 

työperäisten tautien vaaratekijöistä. On syytä korostaa, että kaikki tekijät eivät aiheudu 

suoranaisesti työnteosta vaan ne liittyvät haitalliseen työympäristötekijöihin. Esimerkiksi 

ravintoloissa työskentelevät ihmiset altistuivat aiemmin runsaasti ympäristön tupakansavulle. 

Ympäristön tupakansavu on nykyisin Suomessa luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi. 

Riskinarvioihin liittyy aina monia menetelmällisiä ongelmia ja epävarmuustekijöitä. Olemme  



 6

pohtineet näitä seikkoja perusteellisesti toisaalla.22 Mainitsemme tässä yhteydessä vain 

muutamia tulosten tulkinnassa huomioon otettavia tekijöitä: 

• Useimmat tautien työperäisyysarviot tukeutuvat syy-seuraussuhteeseen, jonka 

kausaalisuus on yleisesti hyväksytty, mutta joistakin altiste-tautiyhteyksistä tutkimustieto 

on vielä suhteellisen vähäistä tai epäjohdonmukaista. 

• Suuri osa hyväksikäytetyistä tutkimuksista tehtiin Suomessa, mutta jotkin muissa maissa 

tehdyt riskinarviot eivät ehkä ole suoraan sovellettavissa Suomen työoloihin.  

• Kuolleisuustutkimusten puuttuessa oletettiin, että sairastuvuustutkimusten antamat 

riskiarviot ovat samanlaisia. Nopeasti tappavien tautien (kuten keuhkosyöpä) osalta oletus 

lienee oikea mutta esimerkiksi sydänsairauksien osalta oletus voi johtaa virhearvioihin. 

• Ei ole olemassa tutkimustietoa siitä, kuinka kauas eläkeikään työaltistumisen vaikutukset 

ulottuvat. Monet pitkäaikaiset sairaudet (kuten asbestin aiheuttamat syövät) ilmenevät 

vasta vuosien jälkeen altistumisen alkamisesta. Toisaalta joidenkin tautien osalta on vain 

vähän tietoa siitä kuinka pian altistumisen loputtua sairastumisriski normalisoituu (esim. 

sydäntaudit). 

• Arvioiden pohjana käytetty työaltistematriisi on hyödyllinen tutkimuksen apuväline. Se ei 

kuitenkaan ole virheetön, koska se perustuu paitsi mittaustietoihin myös asiantuntijoiden 

henkilökohtaiseen harkintaan altistuksen tasosta ja altistuneiden ihmisten lukumääristä eri 

ammateissa ja toimialoilla. 

 

Monet taudit voivat olla usean eri riskitekijän aiheuttamia. Analyysiin otettiin mukaan vain 

toisistaan riippumattomat riskitekijät. Esimerkiksi sekä vuorotyö että työssä koettu stressi 

ovat sepelvaltimotaudin riskitekijöitä, ja vuorotyössä esiintyy myös stressiä aiheuttavia 

tekijöitä. Laskelmiin otettiin kuitenkin mukaan vain vuorotyön osuus. Riskitekijöiden 

yhdysvaikutuksia ei voitu ottaa huomioon analyysissa. Siten esimerkiksi asbestin syyosuus 

keuhkosyövän synnyssä on tulkittava siten, että siihen sisältyy sekä asbestialtistuksen 

vaikutus että asbestin yhdysvaikutus tupakoinnin kanssa. Toisin sanoen, poistamalla 

asbestialtistus poistetaan samalla myös sen yhdysvaikutus tupakoinnin kanssa. On syytä 

korostaa, että usean riskitekijän (esim. asbestipöly ja tupakansavu) vaikutusosuuksien summa 

voi olla yli 100 %.  

 

Rajoitimme riskiarviomme kaikkein vakavimpaan väestön terveyden mittariin, 

kuolleisuuteen. Tämän arvion mukaan työperäinen kuolleisuus on merkittävä osa 
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ehkäistävissä olevien syiden aiheuttamasta Suomen koko kuolleisuudesta. Varsinkin 

sydäntautien ja muiden kuin asbestipölyaltistuksesta aiheutuvien tautien vaikutus 

kuolleisuuten on suurempi kuin aiemmin on tilastoitu tai tiedostettu. Analyysi, joka kattaisi 

koko työperäisen sairastuvuuden ja sen aikaansaamat työkyvyn ja elämälaadun menetykset, 

toisi mukanaan lisää tarkasteltavia tauteja ja sairaustapauksia. Tämä lisäisi kuitenkin 

ennestään menetelmällisiä vaikeuksia ja vaatimuksia riitttävän epidemiologisen tiedon 

saamiseksi. Toisaalta tällainen analyysi paljastaisi hyvin todennäköisesti, että tiedossa olevat 

riskit edustavat vain jäävuoren huippua. Esittämämme arvio, jonka mukaan Suomessa sattuu 

vuosittain noin 1 800 työperäistä kuolemaa, osoittaa, että työhön liittyvät vaaratekijät 

aiheuttavat yhä vakavaa huolta. Vaikka riskinarviomme onkin epävarma, on väittely siitä, 

onko tapauksia todellisuudessa 2 000 vai vain 1 000 lähes toisarvoista ellei sitten uskota, että 

nuo 1 000 kuolemaa vuodessa on hyväksyttävä määrä.    
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Taulukko 1. Työhön liittyvien kuolemien arvioitu osuus ja lukumäärä Suomessa vuonna 1996 

peruskuolemansyyn mukaan  

 

Kuolemansyy 

 

Kuolleita 

yhteensäa 

 

 

Työperäisten 

riskitekijöiden  

%-osuus 

 

Työhön 

liittyviä 

kuolemia  

 

Työhön 

liittyvien 

kuolemien 

 %-jakauma  

atartuntatauditb 21 8,8 …2 …0,1 

   tuberkuloosi 14 6,0 …1 …0,1 

   pneumokokki-infektio 7 14,3 …1 …0,1 

pahanlaatuiset kasvaimetc 

(sijainti tai tyyppi) 

10 005 8,4 839 46,3 

   suuontelo 73 0,8 1 …0,1 

   nielu 38 1,9 1 …0,1 

   ruokatorvi 187 3,6 7 0,4 

   maha 666 8,0 54 3,0 

   paksuvuoli 587 2,5 15 0,8 

   peräsuoli 295 1,7 5 0,3 

   maksa 314 4,3 14 0,7 

   sappirakko 106 0,2 …1 …0,1 

   haima 690 8,0 55 3,0 

   nenäontelo 18 12,5 2 0,1 

   kurkunpää 38 9,1 3 0,2 

   keuhkoputki ja keuhko 1878 24,0 451 24,9 

   luusyöpä 17 0,6 …1 …0,1 
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   ihon melanooma  114 2,7 3 0,2 

   muut pahalaatuiset 

   ihokasvaimet 

27 8,3 2 0,1 

 

   mesoteliooma 59 71,3 42 2,3 

   naisten rintasyöpä 777 1,7 13 0,7 

   kohtu  205 5,4 5 0,3 

   munasarja  308 2,1 6 0,4 

   eturauhanen 784 6,0 47 2,6 

   munuainen 340 3,1 11 0,6 

   virtsarakko 220 10,3 23 1,3 

   aivot 273 6,4 17 1,0 

   Hodgkinin tauti  23 2,2 …1 …0,1 

   non-Hodgkin-lymfooma 657 4,7 31 1,7 

   leukemia 286 10,9 31 1,7 

mielenterveyden häiriötc 2673 3,5 94 5,2 

   verisuoniperäinen dementia 2358 3,9 92 5,1 

   masennustila 22 11,3 2 0,1 

hermoston sairaudetc 1249 3,1 39 2,2 

   Parkinsonin tauti 286 9,2 26 1,5 

Psinaalinen lihasatrofia 142 0,7 <1 <1 

   Alzheimerin tauti 499 2,3 12 0,6 

verenkiertoelinten sairaudetd 4466 12,4 556  30,7 

   sepelvaltimotauti 2772 16,9 469 25,9 

   aivoverisuonien sairaudet 817 10,5 87 4,8 

hengityselinten sairaudetc 4197 4,1 171 9,4 
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   keuhkokuume 65 1,1 …1 …0,1 

   keuhkoahtaumatauti 999 11,7 117 6,4 

   astma  97 18,2 18 1,0 

   pneumokonioosie 19 100 19 1,0 

   muut väliaineen 

   keuhkosairaudet 

107 15,4 16 0,9 

ruuansulatuselinten sairaudetb 694 2,1 15 0,8 

   mahalaukun ja pohjukaisuolen 

   haava 

51 29,0 15 0,8 

virtsa- ja sukupuolielinten 

sairaudetc 

1128 1,3 15 0,8 

   pitkäaikainen 

   munuaistulehdus ja 

   nefriittinen oireyhtymä 

563 2,6 15 0,8 

tapaturmat ja väkivalta 2588 3,2 82 4,5 

   tapaturmatf  1406 5,4 76 4,2 

   murha, tappo tai muu 

   tahallinen pahoinpitelyg 

170 1,1 2 0,1 

   itsemurhah 1012 0,4 4 0,2 

 kuolleita yhteensä 49 161i 6,7 ≈1 810 100 

  

aVain allamainitut tautiluokat ja alaviitteiden ikäluokat 

b25-64 -vuotiaat 

c25 -vuotiaat ja vanhemmat 

d25-59 -vuotiaat ja rajoitettu määrä 60-74 -vuotiaiden kuolemista 
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eKuolemansyitä olivat vain asbestoosi, silikoosi ja farmarinkeuhko 

f25-64 -vuotiaat 

g15 -vuotiaat ja vanhemmat   

h20-64 -vuotiaat 

iKaikki ikäluokat 

 

 

 


