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ARTIKKELI 
 

ALTISTUMINEN BIOLOGISILLE TEKIJÖILLE JA SIIHEN LIITTYVÄT 
TERVEYSONGELMAT ELÄIMIIN LIITTYVISSÄ AMMATEISSA 

Biologisille tekijöille altistumiseen työpaikalla liittyvät 
terveysvaikutukset 
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) toteutti vuosina 2015–2017 hankkeen, jonka 
tarkoituksena on lisätä tietämystä biologisille tekijöille altistumisesta ja siihen liittyvistä 
terveysongelmista sekä kehittää työsuojeluun liittyvä järjestelmällinen lähestymistapa kyseisten 
riskitekijöiden osalta. Vuonna 2016 toteutettiin laaja kirjallisuuskatsaus, joka koski biologisten tekijöiden 
aiheuttamia työperäisiä sairauksia. Tutkimuksessa vahvistui, että eläimiin liittyvissä ammateissa 
toimivilla ihmisillä on suuri riski altistua biologisille tekijöille. Aiheesta tehtiin kirjallisuuskatsaus ja 
asiantuntijaselvitys ja seurantajärjestelmistä kerättiin tietoja terveysongelmista ja altistumisista. Tämän 
lisäksi kerättiin tietoja asiantuntijahaastatteluilla ja ammatinharjoittajien kohderyhmähaastatteluilla 
politiikkatoimista, joiden tarkoituksena on vähentää biologisten tekijöiden aiheuttamia riskejä. Saaduista 
tuloksista keskusteltiin ja lisätietoja saatiin vuonna 2017 järjestetystä sidosryhmien työpajasta.  

Tämä artikkeli sisältää tietoja monista terveysongelmista, jotka liittyvät eläimiin liittyviin ammatteihin. 
Tässä artikkelissa käsitellään karjankasvattajien, (maanviljelijät mukaan luettuina), jotka kasvattavat, 
hoitavat ja/tai käsittelevät eläimiä, lisäksi myös teurastamotyöntekijöitä, eläinlääkäreitä, laboratorioiden 
eläintenhoitajia ja eläintarhan henkilöstöä. Osaa näistä ammateista, joista kerättiin paljon tietoa 
tieteellisen kirjallisuuden katsauksen aikana, käsitellään tarkemmin ja esiin tuodaan monenlaisia 
biologisia tekijöitä ja niihin liittyviä sairauksia. Taulukoissa Taulukko 1 ja Taulukko 2 esitetään 
yleiskatsaus sairauksista, joita esiintyy näissä ammateissa.  

 

Tarttuvat taudit 
 Teurastamotyöntekijät 

Teurastamotyöntekijät altistuvat biologisille tekijöille ensisijaisesti suorassa kontaktissa tartunnan 
saaneisiin eläimiin, niiden vereen ja/tai kehon nesteisiin tai kudoksiin. Infektiot voivat kuitenkin siirtyä 
myös taudinlevittäjien1 (vektorien), esimerkiksi punkkien, kärpästen tai hyttysten välityksellä. 

Teurastamotyöntekijöiden, lihantarkastajat ja lihankerääjät mukaan luettuina, keskuudessa yleisimmin 
ilmoitettiin tartuntoja, jotka aiheutuivat bakteereista Leptospira spp., Brucella spp. ja Coxiella burnetii 
sekä nautatuberkuloosibakteerista (Mycobacterium bovis) (Canini, 2010; Ganter, 2015; Haagsma ym., 
2012; McDaniel ym., 2014), mistä aiheutui leptospiroosia, bruselloosia, Q-kuumetta ja tuberkuloosia. 
Teurastamotyöntekijöillä lintuperäisiä zoonooseja ja niiden bakteeriperäisiä sairauksia ovat psittakoosi, 
salmonelloosi, kampylobakterioosi, yersinioosi, kolibasilloosi, sikaruusu ja listerioosi (Kozdruń, Czekaj 
ja Stys, 2015).  

Teurastamotyöntekijät ovat myös vaarassa sairastua lintuinfluenssaan ja influenssan kaltaisiin 
tauteihin, joita aiheuttaa Louping ill -virus (EU-OSHA, 2007; Haagsma ym., 2012; Jeffries ym., 2014), 
Länsi-Niilin virustautiin ja Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaan tartuntaan sekä hepatiitti B- ja -E-
viruksiin (Haagsma ym., 2012; Pavio ja Mansuy, 2010). Sieni-infektioista voi aiheutua histoplasmoosia 
ja kryptokokkoosia.  

Kyseisten työntekijöiden uhkana ovat myös punkkitaudit (esimerkiksi Q-kuume, jänisrutto, borrelioosi 
eli Lymen tauti, enkefaliitti, puutiais-enkefaliittivirus ja Krimin-Kongon verenvuotokuume) (Kozdruń, 
Czekaj ja Stys, 2015), sillä työntekijät voivat saada tartunnan tartunnan saaneiden eläinten verestä, 
kehon nesteistä ja kudoksista (Bente ym., 2013). Krimin-Kongon verenvuotokuume, vektorivälitteinen 
sairaus, jota Hyalomma-punkit levittävät, on teurastamotyöntekijöiden kotoperäinen sairaus Afrikassa, 

                                                      
(1)  Taudinlevittäjä: organismi, joka ei itse aiheuta tautia, mutta levittää infektiota siirtämällä patogeeneja yhdestä isännästä 

toiseen. Tartunta voi olla seurausta puremista tai muusta suorasta kontaktista eläimiin tai taudinlevittäjiin (esimerkiksi 
punkkitaudit). 
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Balkanilla, Lähi-idässä ja Aasiassa. Krimin-Kongon verenvuotokuumeen esiintymisen Euroopassa, 
eritoten Espanjassa ja Portugalissa, vahvistavat myös Hyalomma-punkkien läsnäolo kyseisissä maissa 
sekä virologiset ja serologiset todisteet, joista käy ilmi taudin laaja levinneisyys.  

 Karjankasvatus 

Karjan parissa työskentelevät henkilöt voivat altistua eläinten karvalle ja hilseelle, eläinten nesteille 
(veri, virtsa, maito jne.), eläinten rehulle, eläinperäisille loisille ja mikro-organismeille, joita esiintyy 
kyseisissä lähteissä. Maataloustyöhön liittyvät moninaiset toimet ja tästä johtuva työntekijöiden 
altistuminen monenlaisille biologisille tekijöille aiheuttavat monien työperäisten sairauksien yleisyyden 
tällä alalla. Sairaudet vaihtelevat tarttuvien tautien, kuten zoonoosien (esimerkiksi Q-kuume), 
puhkeamisista aina orgaanisen pölyn hengittämisestä aiheutuviin terveysongelmiin: vuotuisen 
keuhkokapasiteetin heikkeneminen, keuhkoahtaumatauti (COPD) ja hengityselinsairaus, jossa 
uloshengityskapasiteetti on alentunut.  

Maanviljelyalalla usein esiintyviä bakteeri-infektioita ovat leptospiroosi, Q-kuume ja tuberkuloosi (Adler 
ja de la Peña Moctezuma, 2010; Dorko, Rimárová ja Pilipčinec, 2012; Dutkiewicz ym., 2011; Ganter, 
2015; Haagsma ym., 2012; Honarmand, 2012; Morrissey, Cotton ja Ball, 2014). Eläintenkasvattajien 
suurin altistumisreitti, joka johtaa infektioihin, on virtsasta, ulosteista ja synnytyksen sivutuotteista 
peräisin olevien aerosolien hengittäminen. Lisäksi altistuminen metisilliiniresistentille Staphylococcus 
aureus (MRSA) -bakteerille on huolta aiheuttava riski (Doyle, Hartmann ja Lee Wong, 2012; EU-OSHA, 
2007; Guardabassi ym., 2013; Montano, 2014; Stefani ym., 2012). Se on ongelma erityisesti 
siankasvatusalalla, sillä MRSA voi tarttua sioista ihmiseen.  

Maatalouden osalta eniten viitatut virusinfektiot ovat E-hepatiitti 
siankasvattajilla (De Schryver ym., 2015; Dungan, 2010; 
Haagsma ym., 2012; Lewis, Wichmann ja Duizer, 2010; Pavio ja 
Mansuy, 2010; Sayed ym., 2015; Wilhelm ym., 2011) sekä sika- 
ja lintuinfluenssa sian- ja siipikarjankasvattajilla (Dungan, 2010; 
Dutkiewicz ym., 2011; EU-OSHA, 2009; Gangurde ym., 2011; 
Haagsma ym., 2012; Jeffries ym., 2014; Kozdruń, Czekaj ja Stys, 
2015; Trajman ja Menzies, 2010). 

Maatilojen varastointitilat voivat myös olla viruksia kantavien 
eläinten saastuttamia. Esimerkiksi metsämyyrä on jyrsijä, joka 
voi aiheuttaa myyräkuumetta tai epideemistä nefropatiaa, joka 
on tunnistettu maanviljelyalan ammattitauti eräissä maissa. 
Kyseessä on Puumala-viruksen aiheuttama verenvuotokuume, 
johon liittyy munuaisoireita ja jota esiintyy pääasiassa 
Skandinaviassa ja Suomessa, vaikka siitä on ilmoitettu myös 
muualla Pohjois-Euroopassa, Puolassa ja Venäjällä. Tartunnan 
lähde on metsämyyrä, josta virus tarttuu ihmisiin näiden 
hengittäessä myyrän aerosolisoituneita jätöksiä. 

Kirjallisuuskatsaukseen valituissa teoksissa tunnistettiin 
suhteellisen vähän sieni-infektioita maataloustyöntekijöillä. EU-

OSHA (2008) mainitsee kynsisienen (kynsitulehdukset), sykoosin (karvatuppien tulehdus erityisesti 
parran alueella) ja hiuspohjan märkivän silsan (sieniperäinen silsainfektio päänahan (ja toisinaan 
parran) karvatupissa), minkä lisäksi Seyfarth ja Eisner (2010) mainitsevat dermatomykoosit. 

Dutkiewicz ym. (2011) toteavat Keski- ja Itä-Euroopassa ihmisillä esiintyvän dirofilariaasin, eli lajien 
Dirofilaria repens ja Dirofilaria immitis aiheuttaman loissairauden, jota hyttyset levittävät, olevan 
kehittymässä oleva zoonoosi. Haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä ei tunnistettu. 

 Eläinkaupan työntekijät 

Halsby ym. (2014) tarkastelivat eläinkauppoihin liittyviä zoonoottisia riskejä. Eläinkaupat voivat olla 
tautien puhkeamisen suuria keskittymiä, kun taudit tarttuvat eläimestä toiseen ja sitten useiden 
omistajien tai vierailijoiden välityksellä. Bakteeri-, virus- ja sienitauteja tunnistettiin, ja ne asetettiin 
vakavuuden mukaiseen järjestykseen lievästä hengenvaaralliseen. Salmonelloosi ja psittakoosi olivat 
useimmin ilmoitettuja tauteja, mutta harvinaisempiakin infektioita, kuten jänisrutto, tunnistettiin myös. 
Monet niistä liittyivät eläinkaupan työntekijöiden infektioihin. Kyseiset infektiot tarttuivat eläimistä, muun 
muassa linnuista, nisäkkäistä ja jyrsijöistä sekä tavallisista lemmikeistä, kuten koirat ja kissat, että 
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eksoottisemmista eläimistä, kuten leguaanit ja preerikot. Jotkin zoonoosi-infektioista liittyivät moniin 
erilaisiin lemmikkieläimiin (esimerkiksi salmonelloosi), kun taas toiset liittyivät ainoastaan rajattuun 
määrään lajeja (esimerkiksi psittakoosi).  

 Eläinlääkärit 

Eläinlääkäreillä ja heidän apulaisillaan on lisääntynyt monenlaisten sairauksien riski, sillä he altistuvat 
jatkuvasti eläimille, jotka kantavat (tarttuvia) biologisia tekijöitä. Infektio voi siirtyä puremista tai muusta 
suorasta eläinkontaktista tai taudinlevittäjien puremien välityksellä (esimerkiksi punkkitaudit). 
Tunnettuja infektioita aiheuttaa altistuminen sika- tai lintuinfluenssavirukselle, bakteereille Brucella spp., 
Bartonella henselae, Campylobacter spp., Chlamyodphila psitacci, Clostridium tetani, Coxiella burnettii, 
Pasteurella multocida, Salmonella spp. ja Toxoplasma gondii (Haagsma ym., 2012) sekä MRSA:lle 
(Doyle, Hartmann ja Lee Wong, 2012; Guardabassi ym., 2013; Haagsma ym., 2012). Lisäksi on myös 
paljon muita bakteeri-, virus-, sieni- tai vektori-infektioita (Breitschwerdt ym., 2010; Canini, 2010; 
Dutkiewicz ym., 2011; Ganter, 2015; Hardin, Crandall ja Stankus, 2011; McDaniel ym., 2014; Montano, 
2014; Samadi, Wouters ja Heederik, 2013; Seyfarth ja Eisner, 2010; Stewardson ja Grayson, 2010; 
Wang, Chang ja Riley, 20102.). 

Lisääntyneet riskit on ilmoitettu ilmastonmuutoksesta 
johtuviksi, sillä tiettyjen biologisten tekijöiden 
maantieteellinen levinneisyysalue on laajentunut. Näin 
ilmoitettiin Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttamaa 
tartuntaa, keltakuumetta, malariaa, denguekuumetta ja 
chikungunyaa aiheuttavien tekijöiden osalta (Applebaum 
ym., 2016). Lisäksi Bartonella-lajeja on tunnistettu 
enenevässä määrin zoonoottisiksi patogeeneiksi, jotka 
siirtyvät eläinten puremista ja raapaisuista, niveljalkaisista 
ja jopa neulanpistovammoista (Breitschwerdt ym., 2010). 
Eläinlääkäreillä esiintyvät infektiot, jotka johtuvat sienestä 
Sporothrix schenckii (mukaan luettuna sporotrikoosi), on 
ilmoitettu uudeksi riskiluokaksi, sillä tautien eläimistä 

ihmisiin leviämistä on kuvattu yksittäisissä tapauksissa tai pienissä tautiesiintymissä (Barros ym, 2011). 

Zoonoottiset taudit muodostavat jopa 30 prosenttia eläintarha- ja villieläineläinlääkäreiden ilmoitetuista 
ammattitaudeista eläintarhoissa Intiassa (Chethan Kumar ym., 2013) ja vaikka tilanne voi olla erilainen 
Intiassa, maailmanlaajuisten kasvatusohjelmien takia eurooppalaisten eläintarhojen eläinlääkärit voivat 
myös altistua eksoottisille biologisille tekijöille. 

 Yleiskatsaus tartunnanaiheuttajista 

Taulukossa Taulukko 1 esitetään yleiskatsaus biologisista tekijöistä ja niihin liittyvistä infektiotaudeista 
eläimiin liittyvissä ammateissa. Joidenkin biologisten tekijöiden kohdalla ilmoitetaan myös tartunnan 
mahdollinen vektorivälitteisyys. 

 
Taulukko 1: Yleiskatsaus ilmoitetuista ammateista, biologisista tekijöistä (mukaan luettuina allergiaa 
aiheuttavat aineet) ja niihin liittyvistä taudeista eläimiin liittyvissä ammateissa tekijäluokan mukaan 
ryhmiteltyinä 

Tekijä Ammatti Tauti 

Bakteerit   

Bacillus anthracis 

Maatalous (eläintenhoitaja: kasvattaja, 
karjatyöntekijä, kotieläinten käsittelijä, 
kotieläintuottaja)  

Eläintenhoitaja (käsittelijä)  

Pernarutto 

                                                      
(2)  Katso myös EU-OSHA, 2007; EU-OSHA, 2008; EU-OSHA, 2009; Dorko, Rimárová ja Pilipčinec, 2012; Honarmand, 2012; 

Islam ym., 2013; Jeffries ym., 2014; Kozdruń, Czekaj ja Stys, 2015; Lewis, Wichmann ja Duizer, 2010; Pavio ja Mansuy, 
2010; Sayed ym., 2015; 
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Tekijä Ammatti Tauti 

Teurastaja  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Bartonella henselae 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintenhoitaja/-kasvattaja)  

Eläintenhoitaja (hoitaja, käsittelijä)  

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri 

Bartonelloosi  

Kissanraapimatauti 

Borrelia burgdorferi 

Teurastamotyöntekijä (mukaan luettuna 
siipikarja)  

Maatalous (eläintenhoitaja: kasvattaja, 
karjatyöntekijä, kotieläinten käsittelijä, 
siipikarjankasvattaja) 

Eläintenhoitaja (hoitaja, käsittelijä) 

Eläinlääkäri 

Eläintarhan työntekijä 

Borrelioosi (Lymen tauti) 

Brucella spp. 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintenhoitaja: kasvattaja, 
karjatyöntekijä, kotieläinten käsittelijä, 
kotieläintuottaja)  

Eläintenhoitaja (käsittelijä) 

Teurastaja 

Eläinlääkäri 

Eläintarhan työntekijä 

Bruselloosi 

Brucella (abortus, ovis, 
melitensis, suis, canis) 
Brusella-antigeeni 

Eläinlääkäri Bruselloosi 

Campylobacter spp. 

Teurastamotyöntekijä  

Teurastamotyöntekijä (siipikarja)  

Maatalous (eläintenhoitaja: 
koristetarkoituksessa pidettävien 
lintujen kasvattaja, karjatyöntekijä, 
kotieläinten käsittelijä, kotieläintuottaja, 
siipikarjankasvattaja, käsittelijä)  

Teurastaja  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Campylobacter-infektio 
Kampylobakterioosi 

Chlamydophila psittaci 
Teurastamotyöntekijä  

Teurastamotyöntekijä (siipikarja)  

Papukaijatauti  

Ornitoosi  
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Tekijä Ammatti Tauti 

Maatalous (eläintyöntekijä: 
koristetarkoituksessa pidettävien 
lintujen kasvattaja, kasvattaja, 
siipikarjankasvattaja)  

Eläintyöntekijä (käsittelijä)  

Eläintyöntekijä (hoitaja, käsittelijä)  

Teurastaja  

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Psittakoosi  
Klamydiainfektiot 

Melioidoosi 

Corynebacterium 
pseudotuberculosis 

Teurastaja  

Eläinlääkäri 
Kasöösi lymfadeniitti 

Coxiella burnetii 
(voi olla 
vektorivälitteinen) 

Teurastamotyöntekijä 

Teurastamotyöntekijä (siipikarja) 

Maatalous (eläintyöntekijä: kasvattaja, 
karjatyöntekijä, kotieläinten käsittelijä, 
kotieläintuottaja, siipikarjankasvattaja) 

Eläintyöntekijä (kontakti eläviin tai 
kuolleisiin eläimiin, eläinten eritteisiin) 

Eläintyöntekijä (käsittelijä, kauppias) 

Teurastaja 

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa) 

Eläinlääkäri 

Q-kuume 

Erysipelothrix 
rhusiopathiae 

Teurastamotyöntekijä  

Teurastamotyöntekijä (siipikarja)  

Maatalous (eläintyöntekijä: 
koristetarkoituksessa pidettävien 
lintujen kasvattaja, kasvattaja, 
siipikarjankasvattaja) 

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Teurastaja  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Sikaruusu  

Escherichia coli 

Teurastamotyöntekijä (siipikarja) 

Maatalous (eläintyöntekijä: 
koristetarkoituksessa pidettävien 
lintujen kasvattaja, 
siipikarjankasvattaja) 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Kolibakterioosi  

Kolibasilloosi 
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Tekijä Ammatti Tauti 

Francisella tularensis (voi 
olla vektorivälitteinen) 

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja, 
käsittelijä, kauppias) 

Eläintyöntekijä (kontakti eläviin tai 
kuolleisiin eläimiin, eläinten eritteisiin) 

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa) 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Tularemia 

Legionella spp.  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja) 

Eläintyöntekijä (kontakti eläviin tai 
kuolleisiin eläimiin, eläinten eritteisiin) 

Eläintyöntekijä (kauppias) 

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa) 

Eläinlääkäri 

Eläintarhan työntekijä 

Legionelloosi 

Leptospira ssp. 
(voi olla 
vektorivälitteinen) 

Teurastamotyöntekijä 

Maatalous (eläintenhoitaja: kasvattaja, 
karjatyöntekijä, kotieläinten käsittelijä, 
kotieläintuottaja) 

Eläintyöntekijä (hoitaja, käsittelijä) 

Teurastaja 

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa) 

Eläinlääkäri 

Leptospiroosi 

Leptospira hardjo, 
pomona Teurastamotyöntekijä Leptospiroosi 

Listeria monocytogenes 

Teurastamotyöntekijä (siipikarja)  

Maatalous (eläintenhoitaja: 
koristetarkoituksessa pidettävien 
lintujen kasvattaja, karjatyöntekijä, 
kotieläinten käsittelijä, kotieläintuottaja, 
siipikarjankasvattaja)  

Teurastaja 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Listerioosi 

Pyrogeeniset mikrobit 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja)  

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Eläinlääkäri 
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Tekijä Ammatti Tauti 

Metisilliiniresistentti 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) 

Karjankasvattaja 

Eläinlääkäri 
 

Mycobacterium marinum 

Teurastamotyöntekijä 

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja)  

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Tuberkuloosi 

Mycobacterium 
tuberculosis 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä / siipikarja- ja 
siankasvattaja) 

Tuberkuloosi 

Mycobacterium 
tuberculosis, bovis 

Teurastamotyöntekijä 

Maatalous (eläintyöntekijä: kasvattaja, 
kotieläinkasvattaja)  

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Tuberkuloosi 

Mycobacterium 
tuberculosis, bovis, 
caprae 

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja) 

Eläintyöntekijä (kontakti eläviin tai 
kuolleisiin eläimiin, eläinten eritteisiin) 

Eläintyöntekijä (kauppias) 

Teurastaja 

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa) 

Eläinlääkäri 

Eläintarhan työntekijä 

Tuberkuloosi 

Pasteurella spp. 

 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja)  

Eläinlääkäri 

 

Pasteurella multocida 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja)  

Eläintyöntekijä (käsittelijä) Eläinlääkäri 

 

Salmonella spp. 
(voi olla 
vektorivälitteinen) 

Teurastamotyöntekijä  

Teurastamotyöntekijä (siipikarja)  

Maatalous (eläintyöntekijä: 
koristetarkoituksessa pidettävien 
lintujen kasvattaja, kasvattaja, 
kotieläintuottaja, siipikarjankasvattaja)  

Teurastaja  

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Salmonelloosi 
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Tekijä Ammatti Tauti 

Staphylococcus aureus 
spp. 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous 
(eläintyöntekijä/karjatyöntekijä, 
kotieläinten käsittelijä)  

Teurastaja  

Eläinlääkäri 

 

Streptococcus spp. 

Maatalous 
(eläintyöntekijä/karjatyöntekijä, 
kotieläinten käsittelijä) 

Eläinlääkäri 

 

Streptococcus pyogenes Teurastamotyöntekijä  

Streptococcus suis Maatalous 
(eläintyöntekijä/siankasvattaja) Aivokalvontulehdus 

Yersinia 

Teurastamotyöntekijä (siipikarja)  

Maatalous (eläintyöntekijä: 
koristetarkoituksessa pidettävien 
lintujen kasvattaja, 
siipikarjankasvattaja) 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Yersinoosi 

Sienet   

Dermatofyytit  

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja)  

Eläinlääkäri  

Dermatomykoosit  

Acremonium sp. Eläinlääkäri Dermatomykoosit 

Basidiobulus ranarum Eläinlääkäri Dermatomykoosit 

Mustat sienet 
(kromoblastomykoosin 
patogeeni) 

Eläinlääkäri Dermatomykoosit 
Kromoblastomykoosit 

Coccidioides immitis, 
posadasii 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Kokkidioosi  

Kokkidioidomykoosi 

Conidiobolus sp. Eläinlääkäri Dermatomykoosit 

Cryptococcus 

Teurastamotyöntekijä (siipikarja)  

Maatalous 
(eläintyöntekijä/siipikarjankasvattaja) 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Kryptokokkoosi 
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Tekijä Ammatti Tauti 

Epidermophyton 
Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja) 
Silsa 

Fusarium sp. Eläinlääkäri Dermatomykoosit 

Histoplasma capsulatum 

Teurastamotyöntekijä (siipikarja)  

Maatalous 
(eläintyöntekijä/siipikarjankasvattaja) 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Histoplasmoosi 

Lacazia Ioboi Eläinlääkäri Dermatomykoosit 

Madurella mycetomatis Eläinlääkäri Dermatomykoosit 

Phialophora verrucosa Kuljettaja (ammattimainen) Kromomykoosi 

Pseudallescheria boydii Eläinlääkäri Dermatomykoosit 

Microsporum spp. 

Teurastamotyöntekijä  

Teurastaja 

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri 

Dermatomykoosit 

Silsa 

Microsporum canis Eläinlääkäri Dermatomykoosit 

Scedosporium spp. Eläinlääkäri Dermatomykoosit 

Sporothrix schenckii Eläinlääkäri 
Dermatomykoosit 

Sporotrikoosi 

Eläinperäiset 
dermatofyytit 

Maatalous 
(eläintyöntekijä/kotieläintuottaja)  

Eläintyöntekijä (turkistarhat) 

Paimen 

Dermatomykoosit 

Trichophyton  

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä: kasvattaja, 
karjatyöntekijä, kotieläinten käsittelijä) 

Eläinlääkäri  

Dermatomykoosit, silsa 

Trichophyton verrucosum Paimen Trichophyton verrucosum -
infektiot 

Yhtymäsienet Eläinlääkäri Dermatomykoosit 

Loiset   

Ancylostomatidae Eläinlääkäri  Cutaneous larva migrans -
infektio 
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Tekijä Ammatti Tauti 

Eläintarhan työntekijä 

Babesia 
Eläinlääkäri 

Eläintarhan työntekijä 
Babesioosi 

Babesia canis Eläinlääkäri Koirien babesioosi 

Balantidium coli 
Eläinlääkäri 

Eläintarhan työntekijä 
Balantidiaasi 

Brugia malayi Eläintarhan työntekijä Malesian filariaasi 

Cryptosporidium spp. 

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Kryptosporidioosi 

Dirofilaria repens 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Dirofilarioosi 

Echinococcus  

Teurastamotyöntekijä 

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja) 

Eläinlääkäri 

Eläintarhan työntekijä 

Ekinokokkoosi 
(rakkulamatotauti) 

Giardia lamblia 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Giardiaasi 

Leishmania 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Leishmaniaasi 

Plasmodium 
(vektorivälitteinen)  Eläintarhan työntekijä  Malaria 

Taenia 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Pyörimistauti 
Heisimatotauti 

Trichinella 
Eläinlääkäri 

Eläintarhan työntekijä 
Trikinoosi 

Toxocara canis 
Eläintyöntekijä (hoitaja) 

Eläinlääkäri 
Toksokariaasi 

Toxocara canis, cati,  
Baylisascaris procyonis,  
Ascaris suum 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Visceral larva migrans -
infektio 

Toxoplasma gondii 
Teurastamotyöntekijä  

Eläintyöntekijä (hoitaja) 
Toksoplasmoosi 
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Tekijä Ammatti Tauti 

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Trypanosoma 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Trypanosomiaasi 

Trypanosoma cruzi Eläinlääkäri  Chagan tauti 

Prionit   

Prioni 

Teurastamotyöntekijä 

Maatalous 
(eläintyöntekijä/karjatyöntekijä, 
kotieläinten käsittelijä) 

Eläinlääkäri 

Creutzfeldt-Jacobin taudin 
uusi esiintymismuoto 

 

Virukset   

Aftovirus 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Suu- ja sorkkatauti 

Lintuinfluenssavirus 

Teurastamotyöntekijä (siipikarja)  

Maatalous (eläintyöntekijä: 
koristetarkoituksessa pidettävien 
lintujen kasvattaja, kasvattaja, 
siipikarjankasvattaja)  

Eläintyöntekijä (kontakti eläviin tai 
kuolleisiin eläimiin, eläinten eritteisiin)  

Eläintyöntekijä (kauppias)  

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä  

Lintuinfluenssa 

Influenssa (H5N1, H7N1, 
H7N7, H1N1), 
koronavirus A 

Maatalous (eläintyöntekijä / siipikarja- ja 
siankasvattaja) Influenssa 

Influenssavirus A 
(esimerkiksi H5N1-
viruskanta) 

Teurastamotyöntekijä  

Eläintyöntekijä (linnut) 

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläintarhan työntekijä 

Influenssa (tyyppi A) 

Sikainfluenssa 
(Orthomyxoviridae tyyppi 
A: H1N1-virus) 

Maatalous 
(eläintyöntekijä/siankasvattaja) 

Influenssan kaltainen 
sairaus, eli vilunväreitä, 
kuumetta, kurkkukipua, 
lihaskipua, kovaa 
päänsärkyä, yskää, 
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Tekijä Ammatti Tauti 

heikkoutta ja yleistä 
epämukavuuden tunnetta 

Buffalopox-virus (BPXV) 
Eläinlääkäri 

Eläintarhan työntekijä 
Buffalo pox -infektio 

Chikungunya-virus Eläinlääkäri Chikungunya-kuume 

Coltivirus 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Coloradon puutiaiskuume 

Lehmärokkovirus 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja) 

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Eläinlääkäri 

Lehmärokko 

Krimin 
verenvuotokuumevirus 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Krimin-Kongon 
verenvuotokuume 

Dengue-virus 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja) 

Eläintyöntekijä (kontakti eläviin tai 
kuolleisiin eläimiin, eläinten eritteisiin) 

Eläintyöntekijä (kauppias)  

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Denguekuume 

Ebola-/Marburg-virus 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja)  

Eläintyöntekijä (kontakti eläviin tai 
kuolleisiin eläimiin, eläinten eritteisiin)  

Eläintyöntekijä (kauppias)  

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä  

Verenvuotoshokki, kuolema 

Arbovirus 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Hevosen enkefalomyeliitti 

Hantavirus 

Eläintyöntekijä (hoitaja)  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Hantaviruskeuhko-
oireyhtymä  



 

   13 

 

Altistuminen biologisille tekijöille ja siihen liittyvät terveysongelmat eläimiin liittyvissä ammateissa 

Tekijä Ammatti Tauti 

Hendra-virus 

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Hendra-viruksen 
aiheuttama tauti 

Hepatiitti A-, B-, C-virus Eläinlääkäri Hepatiitti A, B, C 

Hepatiitti E -virus 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous 
(eläintyöntekijä/siankasvattaja) 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Hepatiitti E 

Herpes B -virus, B-virus 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä  
B-virusinfektio apinan 
herpesvirus 1 (B-virustauti) 

Japanin enkefaliittivirus  
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Japanin enkefaliitti 

Kyasanur Forest -taudin 
virus 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Kyasanur Forest -tauti 

Lassa-virus Lentohenkilöstö Lassa-kuume 

Louping ill -virus 

Teurastamotyöntekijä  

Teurastaja  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Influenssan kaltainen 
sairaus 

Lymfosytäärinen 
korionmeningiittivirus 

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Aivokalvontulehdus 

Lyssavirus 

Teurastamotyöntekijä  

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Teurastaja  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Rabies 

Tuhkarokkovirus 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja)  

Eläintyöntekijä (kontakti eläviin tai 
kuolleisiin eläimiin, eläinten eritteisiin)  

Eläintyöntekijä (kauppias)  

Tuhkarokko 
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Tekijä Ammatti Tauti 

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Murray Valley -
enkefaliittivirus 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Murray Valley -enkefaliitti 

Apinarokkovirus 

Eläintyöntekijä (käsittelijä)  

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri 

Apinarokko 

Papilloomavirus 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja) 

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Eläinlääkäri 

Plantaarifaskiitti, 
teurastajan känsät 

Parapoxvirus 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja)  

Eläintyöntekijä (käsittelijä) 

Teurastaja 

Eläinlääkäri 

Orf 
Orf-infektio 

Flavivirus-sukuun 
kuuluva RNA-virus 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja)  

Eläintyöntekijä (kontakti eläviin tai 
kuolleisiin eläimiin, eläinten eritteisiin)  

Eläintyöntekijä (kauppias)  

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Keltakuume 

Apinan retrovirus Eläintyöntekijä (hoitaja) //  

Apinan parvovirus Eläintyöntekijä (hoitaja) //  

Apinan D-tyypin 
retrovirus Eläintyöntekijä (hoitaja) //  

St. Louisin 
aivotulehdusvirus 

Eläinlääkäri 

Eläintarhan työntekijä 
St. Louisin aivotulehdus 

Puutiaisaivokuumevirus  

Teurastamotyöntekijä (siipikarja)  

Maatalous 
(eläintyöntekijä/siipikarjankasvattaja) 

Eläinlääkäri  

Enkefaliitti 

Puutiais-enkefaliittivirus 
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Tekijä Ammatti Tauti 

Eläintarhan työntekijä 

SARS-koronavirus 

Teurastamotyöntekijä  

Maatalous (eläintyöntekijä/-kasvattaja)  

Eläintyöntekijä (kontakti eläviin tai 
kuolleisiin eläimiin, eläinten eritteisiin)  

Eläintyöntekijä (kauppias)  

Lemmikkieläintyöntekijä (kauppa)  

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä  

Vakava äkillinen 
hengitystieoireyhtymä 
(SARS) 

Tanapox-virus 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Tanapox-infektio 

Vesikulaarinen stomatiitti 
Indiana-virus 

Teurastamotyöntekijä  

Teurastaja 

Eläinlääkäri 

Vesikulaarinen stomatiitti 

 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Virusperäiset 
verenvuototaudit 

Länsi-Niilin virus 

Teurastamotyöntekijä (siipikarja) 

Maatalous (eläintyöntekijä: 
koristetarkoituksessa pidettävien 
lintujen kasvattaja, 
siipikarjankasvattaja) 

Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 

Länsi-Niilin virustauti, 
Länsi-Niilin aivotulehdus, 
Länsi-Niilin kuume 

Yabapox-virus 
Eläinlääkäri  

Eläintarhan työntekijä 
Yabapox-infektio 

 
Allergiat 
Tässä artikkelissa kuvattujen alojen työntekijät altistuvat eläimistä ja eläinten karvoista, kehon nesteistä 
ja ulosteista peräisin oleville mikro-organismeille, jotka voivat aiheuttaa allergioita. He altistuvat myös 
rehujen ja kuivikkeiden pölylle, joka voi olla täynnä biologisia tekijöitä, ja orgaaniselle pölylle.  

Montanon (2014) mukaan eläinlääkäreiden, maanviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden altistuminen 
bioaerosoleille liittyy yliherkistymisreaktioihin. Maanviljelijöillä ja eläinlääketieteen alan työntekijöillä 
sekä työntekijöillä viljojen puinnissa ja seulonnassa ja pellavan puinnissa sekä yrtti-, komposti- ja 
puunkäsittelyalan työntekijöillä on lisääntynyt riski sairastua kroonisiin hengitystiesairauksiin, jotka 
liittyvät voimakkaaseen altistumiseen allergisoiville mikro-organismeille (esimerkiksi bakteereille ja 
sienille) ja niihin liittyville patogeenisille aineille (Montano, 2014; Zacharisen ym., 2011). On kuitenkin 
huomattava, että vaikka eläimet ovat voimakkaita allergioiden aiheuttajia, eläintenkasvatusalalla 
esiintyvät hengityselinsairaudet ovat yleensä luonteeltaan muita kuin allergisia. Tästä huolimatta 
laajamittaista eläintenkasvatusta pidetään suurena riskitekijänä työperäisten astmatautien 
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kehittymiselle, paitsi kun kyseessä ovat immunoglobuliini E:hen liittyvät reaktiot (toisin sanoen muun 
kuin allergisoivan mekanismin aiheuttamat reaktiot) (May, Romberger ja Poole, 2012).  

Taulukossa Taulukko 2 on yleiskatsaus tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion käsitteen 
laajassa merkityksessä. Käytännössä ja kuten taulukosta Taulukko 2 käy ilmi, aina ei ole helppoa 
erottaa, mikä tarkalleen ottaen aiheuttaa allergisen reaktion, ja kirjallisuudessa kaikkia allergeeneja 
katsotaan käsitteen kapeassa merkityksessä (eli mikro-organismit) riippumatta siitä, ovatko ne peräisin 
biologisista tekijöistä vai kasveista, eläimistä tai hyönteisistä tai jopa elintarvikkeista. Aina ei ole 
mahdollista erottaa biologisen tekijän osaa muuta biologista alkuperää olevasta kemiallisesta aineesta.  

Vain muutamia mikro-organismeista peräisin olevia allergisoivia aineita, erityisesti sieniä, on tutkittu 
käytännössä. Dutkiewicz ym. (2011) ovat esimerkiksi tunnistaneet ß-1,3-glukanaasin yleiseksi 
sieniallergeeniksi. Myös kumipuu sisältää kuitenkin sitä (Raulf, 2016). Tämä esimerkki kuvastaa sitä, 
kuinka vaikeaa on erottaa biologisista tekijöistä peräisin olevat allergeenit käsitteen kapeassa 
merkityksessä (eli mikro-organismit) ja muut allergeenit. Kasvi- ja eläinperäiset antigeenit on tämän 
vuoksi sisällytetty työperäisiin allergeeneihin, samoin kuin mikro-organismien tuottamiin aineisiin.  

On myös tunnettu tosiasia, että sieni-itiöt, jotka ovat varsin pieniä, läpäisevät helposti ylä- ja 
alahengitystiet (Zukiewicz-Sobczak ym., 2013). Työntekijöiden altistuminen keskeisille sisätilojen 
sienille tai sieni-itiöille lisää heidän riskiään saada allerginen alveoliitti, allerginen nuha ja allerginen 
astma. Sieni-itiöille ominaisiin allergioihin kuuluu joitakin ruoka-aineallergioita, kosketusallergioita (iho) 
ja allergisia reaktioita, jotka johtuvat reagoinnista organismin sieni-infektioihin. 

Joissakin määritelmissä myös punkit katsotaan osaksi biologisten tekijöiden ryhmää, joten ne on 
sisällytetty myös tähän katsaukseen. Punkkien tiedetään aiheuttavan astmaa, ja niitä on usein 
mahdotonta välttää kotona ja työpaikalla. Astmaatikoilla herkistyminen pölypunkkien tai torakoiden 
antigeeneille on jopa 61 prosenttia ja 41 prosenttia (Gerardi, 2010). Lisäksi pölypunkkien, jyrsijöiden ja 
torakoiden proteiinien ja glykoproteiinien tiedetään aiheuttavan allergisia reaktioita.  

 Orgaaninen pöly 

Kasveista, eläinten rehusta, eläimistä, sienistä tai bakteereista peräsin olevia aerosoleja kutsutaan 
orgaaniseksi pölyksi. Hengitettyinä erilaiset orgaaniset pölyt voivat aiheuttaa monenlaisia 
hengityselinsairauksia, jotka tunnetaan yhteisesti nimellä homepölykeuhko, ja se katsotaan 
ammattitaudiksi useissa EU:n jäsenvaltioissa. Se on allergisen alveoliitin tyyppi, joka johtuu heinästä 
tai homeitiöistä tai muista maataloustuotteista peräisin olevan orgaanisen pölyn voimakkaasta tai 
toistuvasta hengittämisestä. 

Orgaaninen pöly voi sisältää myös endotoksiineja, jotka ovat suuria molekyylejä gramnegatiivisten 
bakteerien uloimmalla kalvolla ja jotka vapautuvat bakteerisolun tuhoutuessa. Altistuminen 
endotoksiineille on astman riskitekijä. Orgaaniselle pölylle ja/tai orgaanisen pölyn osana 
endotoksiineille altistumisen osalta monissa julkaisuissa todetaan keuhkoahtaumataudin (COPD), 
interstitiaalisen keuhkosairauden ja yleisempien ilmatieoireiden, kuten yskän, ärsytyksen, 
keuhkokapasiteetin heikkenemisen ja rintakehän tukkeutumisen, lisääntynyt riski (Basinas ym., 2013; 
Cambra-López ym., 2010; Diaz-Guzman, Aryal ja Mannino, 2012; Duquenne, Marchand ja Duchaine, 
2013; Omland ym., 2014). Toisaalta muut ovat kuvailleet alentunutta keuhkosyövän (Lenters ym., 2010; 
Lundin ja Checkoway, 2009) ja immuunivaikutusten (EU-OSHA, 2007) riskiä orgaaniselle pölylle 
(endotoksiineille) altistumisen yhteydessä (karjan)kasvattajilla.  

 Maataloustyöntekijöiden allergiat 

Homepölykeuhko, joka on allergisen alveoliitin tyyppi, on luultavasti maataloustyöntekijöiden yleisin 
allerginen haitta. Sen aiheuttaa kosteissa olosuhteissa säilytetyistä heinistä tai viljasta peräisin olevien 
mikro-organismien hengittäminen (Cano-Jimenez ym., 2016). Nordgren ja Bailey (2016) havaitsivat, 
että heinän pakkaaminen tiiviisti lämpimissä ja kosteissa ilmanaloissa korreloi allergista alveoliittia 
aiheuttavien mikro-organismien, kuten Absidia corymbifera, pitoisuuksien lisääntymisen kanssa. Muita 
yleisiä sieniperäisiä allergian aiheuttajia ovat Eurotium amstelodami ja Wallemia sebi (Selman ym., 
2010; Méheust ym., 2014), Aspergillus fumigatus ja Penicillium (Selman ym.,2010; Cano-Jimenez ym, 
2016) sekä Alternaria ja Botrytis (Cano-Jimenez ym., 2016). Kuumuus ja kosteus on lisäksi tunnistettu 
riskitekijöiksi, minkä vuoksi homepölykeuhko on yleisempi Etelä-Euroopassa (Cano-Jimenez ym., 
2016). Allergista alveoliittia on ilmoitettu myös eläintenkasvatusalalla (karjan-, sian- ja 
siipikarjankasvattajilla) ja linnunkasvatusalalla, kun on kyse altistumisesta rehulle, lintujen seerumille, 
höyhenten härmälle ja lannalle (Sennekamp, 2011; Zacharisen ja Fink, 2011). Linnunpölykeuhko 
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vastaa homepölykeuhkoa, ja sen aiheuttaa Saccharopolyspora rectivirgula -bakteeri (Selman ym., 
2010) ja altistuminen lintujen proteiineille. 

Poolen (2012) mukaan maatilalla kasvamisella on suojaava vaikutus immunoglobuliini E -välitteisten 
allergiaongelmien myöhemmän kehityksen kannalta. Pitempiaikainen altistuminen ammattimaiselle 
viljelylle liitetään myös pienentyneeseen astmariskiin (Wunschel ja Poole, 2015). Ylä- ja 
alahengitysteihin kohdistuvat haitalliset terveysvaikutukset, erityisesti muut kuin immunoglobuliini E -
välitteiset, ovat kuitenkin yleisiä maataloustyössä, ja ne ovat maanviljelijöiden, työntekijöiden ja heidän 
perheidensä merkittävä huolenaihe. Altistuminen maanviljelyalalla on heterogeenistä ja monimuotoista, 
minkä lisäksi huomioon on otettava maanviljelykäytäntöjen alueellinen ja kansainvälinen vaihtelu. 

 Eläinlääkäreiden allergiat 

Eläinlääkärit altistuvat joillekin samoille tekijöille kuin maataloustyöntekijät, ja he voivat kokea 
samanlaisia herkistymisreaktioita, mukaan luettuina astma ja allerginen alveoliitti. Tähän sisältyy 
altistuminen kotieläimille (kissat, koirat jne.), toisin sanoen altistuminen niiden ulosteille, kuolalle, 
virtsalle, seerumille ja hilseessä oleville lipokaliiniproteiineille (irronneet turkki, karvat tai sulat), jotka 
voivat aiheuttaa allergisia reaktioita herkistyneissä henkilöissä. Työperäistä astmaa ja muita allergisia 
reaktioita on ilmoitettu maatalousalalla (maanviljelijät), eläinlääkärin vastaanotoilla ja 
laboratoriotehtävissä (Quirce ja Bernstein, 2011; Raulf Heimsoth ym., 2011; May ym., 2012; Raulf-
Heimsoth ym., 2012; Tarlo ja Lemiere, 2014; Quirce ym., 2016). Zahradnik ja Raulf (2014) raportoivat 
eläinlääkäreiden ja maanviljelijöiden astmasta, joka liittyy hevosista (esimerkiksi hilseestä) ja karjasta 
peräisin oleviin lipokaliiniproteiineihin; vallitsevuus on 3,6–16,5 prosenttia hevosiin liittyvissä 
allergiavaikutuksissa. 

 Laboratoriotyöntekijöiden allergiat 

Laboratoriotyöntekijät, jotka käsittelevät hyönteisiä tai koe-eläimiä, altistuvat useille allergisoiville 
aineille ja mahdollisesti välittömille yliherkistymisreaktioille, jotka aiheutuvat koe-eläinten virtsalle, 
karvoille, hilseelle ja/tai syljelle altistumisesta (Corradi ym., 2013; Jones, 2015). Työssä, johon kuuluu 
koe-eläinten kanssa työskentelyä, ensisijainen allergeeni on virtsa (Feary ym., 2016; Raulf, 2016; 
Westall ym., 2014), jolle altistuminen saattaa aiheuttaa yliherkistymisreaktioita, kuten astmaa, 
nokkosrokkoa (Tarlo ja Lemiere, 2014; Zacharisen ym., 2011; Zahradnik ym., 2014) ja allergista 
alveoliittia (Quirce ym., 2016; Sennekamp, 2011). Muissa eläimiin liittyvissä ammateissa 
lipokaliiniproteiinit katsotaan tärkeimmiksi allergeeneiksi. (Feary ym., 2016; Jones ym., 2012; Quirce ja 
Bernstein, 2011; Raulf ym., 2016). Jyrsijäallergia vaikuttaa 11–44 prosenttiin altistuneista 
laboratoriotyöntekijöistä, ja se voi aiheuttaa akuutteja ja kroonisia oireita kosketusurtikariasta 
allergiseen alveoliittiin ja astmaan ja jopa anafylaksiaan (Feary ja Cullinan, 2016; Jeal ja Jones, 2010; 
Nicholson ym., 2010; Zahradnik ja Raulf, 2014).  

 
Taulukko 2: Yleiskatsaus allergiaa aiheuttavista aineista, myrkyistä ja niihin liittyvistä terveysvaikutuksista 
eläimiin liittyvissä ammateissa tekijäluokan mukaan ryhmiteltyinä 

Biologinen tekijä Ammatti Terveysvaikutus 

Eläinperäiset antigeenit (a)   

Afrikanpingviini Eläintyöntekijä Astma 

Linnut Eläintarhan pitäjä Astma 

Lintujen seerumi, jätökset, 
höyhenet (kyyhkynen, 
papukaija, kanarianlintu, 
seeprapeippo) 

Maatalous (lintujenkasvattaja)  

Lintukauppias 

Eläinlääkäri 

Allerginen alveoliitti 

Kissat Eläinlääkäri Allerginen alveoliitti 
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Biologinen tekijä Ammatti Terveysvaikutus 

Kana Maatalous 
(eläintyöntekijä/siipikarja) Astma 

Lehmän luupöly Teurastaja Astma 

Hirvieläinten hilse Maatalous 
(eläintyöntekijä/maanviljelijä) Astma 

Vuohen hilse Teurastaja, eläinlääkäri Astma 

Kotieläimet (maatilan eläinten, 
kuten nautaeläinten, hevosten, 
sikojen, lampaiden ja vuohien 
karva, virtsa, kuola, hilse ja 
muut hengitettävät 
komponentit) 

Maatalous (maanviljelijä) 

Eläintyöntekijä 

Eläinlääkäri 

Astma 

Minkin virtsa Maatalous 
(eläintyöntekijä/maanviljelijä) Astma 

Sika Teurastaja Astma 

Sian sisäelimet (liotusveden 
höyry) Teurastaja (sianlihan tuotanto) Astma 

Siipikarja, kalkkuna, 
luonnonvaraiset linnut, fasaani 
(seerumi, lanta, höyhenet) 

Maatalous 
(eläintyöntekijä/siipikarja) Allerginen alveoliitti 

Niveljalkaiset   

Siipikarjapunkki Maatalous 
(eläintyöntekijä/siipikarja) Astma 

Sarcoptes scabei Eläintyöntekijä (käsittelijä) Syyhy  

Bakteerit   

Bakteerit (b) Maatalous (lintujenkasvattaja) Allerginen alveoliitti 

Yhdistelmät   

Orgaaninen pöly (endotoksiini) Maatalous 
(eläintyöntekijä/siankasvattaja) 

Vuotuisen keuhkokapasiteetin 
heikkeneminen 

Orgaaninen pöly Maatalous (eläintyöntekijä/siat) Keuhkoahtaumatauti (COPD) 

Orgaaninen pöly (endotoksiini, 
homeitiöt, infektoivat tekijät) 

Maatalous (eläintyöntekijä / 
siipikarja- ja siankasvattaja) 

Hengityselinsairaus, 
uloshengityskapasiteetin 
alentuma 

Loiset   
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Biologinen tekijä Ammatti Terveysvaikutus 

Sillimato (Anisakis simplex) 
Maatalous 
(eläintyöntekijä/siipikarjankasva
ttaja) 

Astma  

Allerginen alveoliitti  

Kasviaines   

Aromaattiset yrtit Teurastaja Astma 

Jauhettu isosamettikukka 
(Tagetes erecta) Kasvirehu Astma 

Myrkyt / subsellulaariset 
patogeenit   

Aflatoksiini 
Maatalous 
(eläintyöntekijä/siipikarjankasv
attaja) 

Hepatotoksinen, 
karsinogeeninen, 
immunosuppressiivinen 

Bakteeriendotoksiini Eläinlääkäri (c) 

Mykotoksiini Eläinlääkäri (c) 

(a) Allergisoiva biologinen tekijä. 

(b) Vastaavaan terveysvaikutukseen ja ammattiin ei liittynyt biologista tekijää (altistuminen) yhdessä tai useammassa 
tarkastelussa. 

(c) Vastaavaan biologiseen tekijään (altistuminen) ja ammattiin ei liittynyt terveysvaikutusta yhdessä tai useammassa 
tarkastelussa. 

 

Altistumistapa, tarkoituksellinen ja tahaton käyttö sekä 
käytettävissä olevat raja-arvot 
Altistuminen työperäinen biologisille tekijöille voi tapahtua tiettyjen mikro-organismien tarkoituksellisen 
käytön kautta primaarisessa prosessissa (esimerkiksi laboratoriot, bioteknologiateollisuus). 
Altistuminen voi olla myös enemmän tai vähemmän vahinko tai tahaton altistuminen, joka johtuu 
prosesseista, joihin kuuluu monia erilaisia mikro-organismeja, tai työskentelystä ympäristöissä, joissa 
biologisia tekijöitä esiintyy luonnostaan, koska olosuhteet ovat suosiolliset mikro-organismien kasvulle. 
Biologisia tekijöitä löytyy yleensä vedestä, maaperästä, kasveista ja eläimistä. Tahaton altistuminen 
katsotaan vakavaksi ongelmaksi näissä ammateissa, sillä niihin liittyvä altistumisriski ei ole aina 
ilmeinen. Jotkin biologisiin tekijöihin liittyvät terveysvaikutukset ovat melko epämääräisiä, minkä vuoksi 
on vaikea arvioida, kuinka tiheä altistuminen biologisille tekijöille aiheuttaa sairauden. Eläimiin liittyvissä 
ammateissa suurin osa biologisille tekijöille altistumisista katsotaan tahattomiksi, ja niitä sattuu 
esimerkiksi kontaktissa eläimiin, niiden kehon nesteisiin ja/tai kudoksiin sekä ulosteisiin, mutta myös 
kontaktissa eläinten rehuun (esimerkiksi heinä, ruoho, rehujuurikas, maissi) ja kuivikkeeseen 
(esimerkiksi heinä, sahanpuru). Mikro-organismien sekä niihin liittyvien biologisten tekijöiden tyyppi ja 
määrä, samoin kuin laajuus, jossa kyseiset mikro-organismit selviytyvät ja/tai lisääntyvät, vaihtelevat 
tietyn materiaalin koostumuksen (esimerkiksi ravinteiden saatavuus ja vesipitoisuus) ja sen lämpötilan 
ja kosteuden (jotka kaikki ovat tärkeitä tekijöitä mikro-organismien kasvun kannalta) mukaan. 
Yleisimmät altistumisreitit biologisten tekijöiden osalta ovat ilmassa olevien biologisten tekijöiden 
hengittäminen tai suora kontakti eläimiin tai niihin liittyviin materiaaleihin (pääasiassa ihon kautta 
altistumalla ja/tai oraalisen altistuksen kautta). 

 

 



 

   20 

 

Altistuminen biologisille tekijöille ja siihen liittyvät terveysongelmat eläimiin liittyvissä ammateissa 

Heikossa asemassa olevat ryhmät 
Eläimiin liittyvissä ammateissa olevien työntekijöiden ryhmät, jotka ovat heikossa asemassa ja alttiimpia 
orgaaniselle pölylle altistumiselle, ovat nuoret työntekijät, raskaana olevat naiset, ihmiset, joilla on jo 
sairauksia, kuten keuhkosairauksia, allergioita ja astmaa sekä diabetesta (lisääntyneen infektioriskin 
vuoksi), ja henkilöt, joilla on (muita) kroonisia sairauksia, sekä immuunipuutteiset henkilöt.  

Esimerkiksi sieni-itiöt ovat hyvin vahingollisia immuunipuutteisille keuhkoille (Zukiewicz-Sobczak ym., 
2013), ja ne voivat aiheuttaa astmaa, allergista nuhaa ja allergista alveoliittia edellä mainitun mukaisesti.  

Lisäksi karjatiloilla, jotka 
ovat usein perheyrityksiä, 
joissa työskentelee 
vähäinen määrä ihmisiä 
ja joilla on paljon 

itsenäisiä 
ammatinharjoittajia, 

tilannetta on vaikeampi 
valvoa kuin koe-
eläinlaitoksissa, sillä 
kyseiset maatilat ovat 
suurempia ja vähemmän 
kehittyneitä palveluiden ja 
hygienian korkean tason 
osalta. Perheyrityksen 
työntekijät katsotaan 
tästä syystä myös 
heikossa asemassa 
olevaksi ryhmäksi.  

Lisäksi karjanhoitoalalle työllistyneet ulkomaiset työntekijät eivät usein puhu paikallista kieltä hyvin, 
mikä tekee heistä haavoittuvampia, sillä heidän voi olla vaikea ymmärtää hygieniaohjeita ja muita 
ohjeita, joita ei anneta heidän äidinkielellään. Kuten myös muissa ammateissa, harjoittelijoilla ja 
työntekijöillä, jotka ovat ensimmäisessä työpaikassaan, on vähemmän käytännön kokemusta, ja he 
ovat vähemmän tietoisia riskeistä. Työturvallisuus ja työterveys ei useinkaan ole harjoittelujakson 
painopistealue, minkä vuoksi uusilla työntekijöillä ei usein ole tietoa esimerkiksi hygieniaperiaatteista. 
Tutkimuksessa, jossa arvioitiin nuorten työntekijöiden (mukaan luettuina koe-eläinhenkilöstö) 
työperäisiä hengitystieallergioita, Moscato ym. (2011) havaitsivat, että opiskelijat, jotka aloittelivat 
uraohjelmia ja jotka olivat altistuneet allergeeneille, herkistyivät merkittävästi enemmän työperäisiin 
allergeeneihin, mikä puolestaan liittyi atopiaan ja bronkiaaliseen hyperaktiivisuuteen, altistumista 
seuraavien kahden–kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Tämän ajan jälkeen herkistymismäärät 
laskivat. Lisäksi tilapäis- tai kausityöntekijät ja paperittomat työntekijät katsotaan yleisesti 
heiko(mma)ssa asemassa oleviksi, sillä he eivät usein ole tietoisia tai tiedä riskeistä, joille he altistuvat, 
ja he voivat työskennellä epävarmoissa työoloissa. Vanhemmat työntekijät ovat alttiimpia 
terveysongelmille. Väestön ikääntymisen seurauksena kyseisen ikäryhmän koko kasvaa, ja se voi 
kasvaa myös kyseessä olevissa ammateissa. Vanhemmat työntekijät katsotaan tämän vuoksi heikossa 
asemassa olevaksi ryhmäksi.  

 

Kehittymässä olevat riskit 
Euroopan riskienseurantakeskuksen (EU-OSHA, 2007) määritelmän mukaiset kehittymässä olevat 
riskit kattavat hiljattain syntyneet riskit, hiljattain tunnistetut riskit, kasvavat riskit tai riskit, joista on 
tulossa yleisesti tunnettuja tai tunnustettuja.  

Kehittymässä olevia biologisia riskejä koskeva asiantuntijoiden ennuste osoitti, että kotieläimet voivat 
toimia biologisten tekijöiden tartunnan lähteenä ja mahdollisesti johtaa maailmanlaajuisiin 
epidemioihin/zoonooseihin, mukaan luettuina seuraavat sairaudet: vakava äkillinen 
hengitystieoireyhtymä (SARS), lintuinfluenssa, Ebola- ja Marburg-viruksen aiheuttama tauti, kolera, 
denguekuume, tuhkarokko, aivokalvontulehdus, keltakuume, Q-kuume, legionelloosi, tuberkuloosi ja 
jänisrutto, jotka kaikki voivat olla merkittäviä eläimiin liittyvissä ammateissa (EU-OSHA, 2007).  

©Fotolyse - Fotolia 



 

   21 

 

Altistuminen biologisille tekijöille ja siihen liittyvät terveysongelmat eläimiin liittyvissä ammateissa 

Globalisaatio ja erilaiset matkustus- ja kuljetustavat ovat aiheuttaneet sellaisten sairauksien laajemman 
leviämisen ja esiintyvyyden, joita ei yleensä ole tavattu Euroopassa, alueilta, joilla ne ovat kotoperäisiä, 
tai Euroopasta (esimerkiksi Krimin-Kongon verenvuotokuumeen leviäminen Balkanilta Portugaliin ja 
Espanjaan), tai tunnettujen sairauksien ilmenemisen (työ)olosuhteissa, joissa niitä ei ole havaittu 
aiemmin (dirofilariaasi Keski- ja Itä-Euroopan eläinlääkäreillä tai (Sporothrix schenckii -sienen 
aiheuttama) sporotrikoosi esimerkiksi eläinlääkäreillä). 

Tämän lisäksi multiresistentit bakteerit, joihin on osittain syynä antibioottien lisääntynyt käyttö 
maanviljelyssä, katsotaan myös kehittymässä olevaksi riskiksi, joka voi mahdollisesti vaikuttaa moniin 
ihmisiin, työntekijät mukaan luettuina. Koska multiresistenttejä bakteereja on sekä eläimissä että 
ihmisissä, antibioottien lisääntynyt käyttö on ongelmallista molemmille. Tämän vuoksi eläinten 
kasvatustavan on kenties muututtava, jotta antibioottien kysyntä laskisi.  

Tämän lisäksi useassa maassa karjankasvatuksen teollistuminen katsotaan kehittymässä olevaksi 
riskiksi, sillä maatilojen koko kasvaa (enemmän eläimiä, enemmän työntekijöitä) ja niiden tuotanto 
tehostuu entisestään. Tästä johtuen tautien nopean leviämisen riski lisääntyy. Teollistuneempi 
karjankasvatusmalli voi tarkoittaa myös sitä, että työntekijät suorittavat vain rajallisen määrän 
erikoistehtäviä, joissa altistutaan pidemmäksi ajaksi tietyille, suppeammille riskeille. Toimen/tehtävän 
luonteen mukaisesti tämä voi johtaa pidempiaikaiseen (laajaan) altistumiseen esimerkiksi orgaaniselle 
pölylle. Lisäksi huolenaiheena on teollistuneen viljelyn lisääntyminen muissa maissa, mikä voi johtaa 
entistä useamman tuotteen maahantuontiin ja mahdollisesti uusien biologisten tekijöiden tuontiin, 
vaikka tiettyjen toimien ulkoistaminen voi myös vähentää riskejä paikallisesti. Teollistuminen voi lisätä 
työnantajan lakisääteisiä velvoitteita, jotka koskevat riskienarviointia ja dokumentointia. Huomiota on 
sen vuoksi kiinnitettävä entistä enemmän riskienarviointiin ja siihen, kuinka se on lainsäädännön 
mukainen. 

 

Suositellut poliittiset toimenpiteet (mukaan luettuina 
ennaltaehkäisevät toimenpiteet) eläimiin liittyviä ammatteja varten 
Suurin osa asiantuntijahaastatteluissa ja kohderyhmissä, joissa on ammattihenkilöstöä, tunnistetuista 
toimintapolitiikoista liittyi viljelyyn ja maataloustyöntekijöiden suojeluun. 

Työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä ehkäiseminen  
Maatilan omistajien ja heidän työntekijöidensä osalta voimassa olevat turvallista työtä koskevat 
toimintapolitiikat sisältävät työkaluja työpaikan riskinarviointiin, tietojen antamiseen työpaikan riskeistä, 
suositusten antamiseen riskienhallinnan parantamiseksi, maanviljelijöille tarkoitettujen uusimpien 
turvavälineiden esittelyyn ja koulutuksen tarjoamiseen työsuojeluvaltuutetuille. Jotta tällaiset 
toimenpiteet onnistuisivat, henkilökohtainen yhteydenotto, esimerkiksi neuvonantajan tai työterveys- ja 
työturvallisuusasiantuntijan vierailu maatilalla, on usein tärkeä tekijä. On tärkeää ottaa huomioon 
maanviljelijöiden tietämys työprosesseista, jotta voidaan varmistua kyseisten ratkaisujen sopivuudesta 
käytännössä. On myös tärkeää, että säännöt ovat yksinkertaisia ja helppoja ymmärtää. Työympäristön 
parantaminen olisi helpompaa, jos maanviljelijöille maksettaisiin taloudellisia korvauksia kyseisten 
toimenpiteiden toteuttamisesta.  

 Riskinarviointivälineen kehittäminen  

Kohderyhmissä, joissa oli ammattihenkilöstöä, suositeltiin riskinarviointivälineen kehittämistä, jotta 
kaikki tehtävät voidaan arvioida ja näin saada katsaus mahdollisista riskeistä ja löytää ratkaisuja 
kyseisiin riskeihin. Biologisiin tekijöihin liittyvien riskien inventointia ja arviointia koskeva suunnitelma 
sekä allergeeneja koskevat ohjeet, jotka on laadittu Alankomaiden työperäisten hengitystiesairauksien 
asiantuntijakeskuksessa (Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL)) 
(www.nkal.nl/tools.asp), ovat hyviä esimerkkejä saatavilla olevista välineistä, joita voitaisiin käyttää 
kyseiseen tarkoitukseen.  

 Altistumisen arviointi ja mittaukset 

Ranskassa yrityksissä, joiden työntekijät ilmoittavat terveysongelmista, suoritetaan paikallisia 
mittauksia (biologiset tekijät, jotta voidaan tunnistaa, mille työntekijät ovat altistuneet). Lisäksi annetaan 
neuvoja ja avustusta työntekijöille, joilla on terveysongelmia, ja työnantajille, jotta nämä voivat parantaa 
työprosesseja ja vähentää biologisille tekijöille (ja niiden osille, useimmiten endotoksiineille) altistumista 

file://AGENCY.dom/SHARED/COMMONPROJECTS/Operational%20activities/4.7%20Awareness%20raising%20&%20Comm%202017/Publications/w834-ES-Biological-healthproblems-animals/For%20approval/www.nkal.nl/tools.asp
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ja ehkäistä niistä johtuvia infektioita. Tutkimus (työperäisten hygienianäytteiden kerääminen), valvonta 
ja riskinarviointien suorittaminen maatiloilla voivat helpottua, kun alasta tulee entistä keskittyneempi ja 
teollistuneempi, mikä tarkoittaa maatalousyritysten koon kasvua ja määrän vähenemistä. 

 Työperäisen altistumisen raja-arvot 

Asiantuntijat korostivat tarvetta selkeille työperäisen altistumisen enimmäisraja-arvoille, kun on kyse 
endotoksiineille altistumisesta, joka voi aiheuttaa merkittävän riskin työntekijöille. Työperäisen 
altistumisen raja-arvolla voitaisiin tukea altistumisen valvontaa maatiloilla ja mahdollistettaisiin 
taloudellisten seuraamusten tai sakkojen määrääminen.  

Altistumista ja siihen liittyviä terveysvaikutuksia koskevien (kvantitatiivisten) tietojen puute on kuitenkin 
vaikeuttanut sellaisten työperäisen altistumisen raja-arvojen määrittelyä, joita voitaisiin soveltaa eläimiin 
liittyvissä ammateissa. Alankomaissa ja Norjassa on määritelty endotoksiineille altistumisen suositeltu, 
terveyteen perustuva työperäisen altistumisen raja-arvo (90 EU/m³, kahdeksan tunnin painotettu 
keskiarvo) (DECOS/NEG, 2010), vaikka sitä ei ole tarkoitettu erityisesti eläimiin liittyviin ammatteihin 
eikä se ole virallinen työperäisen altistuksen raja-arvo. Skandinaviassa Nordic Expert Group (NEG) -
ryhmä on tutkinut homeita, joilla voi olla myrkyllisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, ja laskenut ilmassa 
olevien homeiden määrän, joka saa muut kuin herkistyneet työntekijät kokemaan oireita (105 itiötä / m³ 
ilmaa) (Eduard, 2006; Eduard, 2009). Saatavilla olevan tieteellisen kirjallisuuden perusteella seuraavat 
kynnysarvot tai viitearvot (https://oshwiki.eu/wiki/Bioaerosols_and_OSH) ovat saatavilla bioaerosoleja 
varten ammattimaisissa ympäristöissä, eläimiin liittyvät ammatit mukaan luettuina:  

 Bakteerien kokonaismäärä: ≤ 1,0 × 103-7,0 × 103 pesäkkeen muodostavaa yksikköä (3) 
(PMY)/m³ muissa kuin teollisissa työpaikoissa ja ≤ 7,5 × 102-1,0 × 107 PMY/m³ valmistus- ja 
teollisuuslaitoksissa. 

 Gramnegatiiviset bakteerit: 1,0 × 103-2,0 × 104 PMY/m³ valmistus- ja teollisuuslaitoksissa. 
 Sienet: 1,0 × 101-1,0 × 104 PMY/m³ muissa kuin teollisissa työpaikoissa ja ≤ 1,0 × 102-1,0 × 107 

PMY/m³ valmistus- ja teollisuuslaitoksissa. 
 Bakteeriendotoksiini: 0,005–0,2 µg/m³ valmistus- ja teollisuusprosesseissa. 
 Patogeenisten mikro-organismien osalta ei ole turvallista tasoa; kynnysarvon olisi oltava 0 

PMY/m³. 

 Riskien poistaminen 

Kotieläinten kasvatusmenetelmien kehittyminen sekä ergonomian ja suunnittelun parantuminen, joiden 
avulla varmistetaan työntekijöiden suojelu (mukaan luettuina ennaltaehkäisevät toimenpiteet biologisille 
tekijöille altistumiselta suojaamiseksi), olisi otettava huomioon maataloustiloja suunniteltaessa ja 
rakennettaessa. Esimerkiksi asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamisella edistetään multiresistenttien 
bakteerien leviämisriskin vähentämistä. 

Toinen huomioon otettava vaihtoehto on työprosessien automatisointi ja työntekijän pitäminen erillään 
alueilta/tehtävistä, joissa esimerkiksi orgaaniselle pölylle altistumisen tasot ovat korkeat. Esimerkkinä 
mainitaan robotti, jota käytettiin kanoja täynnä olevien suojien puhdistamiseen.  

 Hygieniatoimenpiteet 

Hygieniaan liittyviin suosituksiin, joilla parannetaan työturvallisuutta ja suojelua biologisilta tekijöiltä 
maatiloilla, kuuluvat asuintilojen erottaminen työtiloista, vaatteiden vaihtaminen töiden jälkeen ja 
sellaisten siivousmenetelmien käyttäminen, joiden avulla vältetään pölyn tai aerosolien 
muodostuminen.  

Eläinten kuljetus katsotaan tärkeäksi riskitekijäksi patogeenien leviämisen osalta. Eläinten kuljetukseen 
osallistuville työntekijöille ja kyseiset eläimet omistaville maanviljelijöille olisi tiedotettava 
ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, joihin he voivat ryhtyä estääkseen biologisten tekijöiden leviämisen 
kuljetuksen aikana, kuten esimerkiksi kuorma-auton desinfiointi välittömästi kuljetuksen jälkeen.  

                                                      
(3) Pesäkkeen muodostava yksikkö (PMY): yksikkö, jota käytetään näytteen elinkykyisten bakteerien tai sienisolujen määrän 

arviointiin. 

https://oshwiki.eu/wiki/Bioaerosols_and_OSH
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 Pölyn välttäminen 

Kuten edellä on mainittu, pölyyn liittyviä terveysongelmia pidetään vakavana ongelmana. 
Homepölykeuhkon ja muiden maanviljelijöiden sairauksien, jotka liittyvät homeen ja bakteerien 
kasvuun, ehkäisemiseen on olemassa toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet on kohdistettu erityisesti 
heinän ja viljojen säilytykseen ja eläinten rehun, kuivikkeiden ja jyvien käsittelytapoihin. On olemassa 
useita esimerkkejä eri toimintapolitiikoista, joissa annetaan neuvoja, esimerkiksi siankasvattajille 
tarkoitettu käytännön kirjanen karsinoissa olevan pölyn rajoittamiseksi. Vaikka joitakin toimenpiteitä on 
jo olemassa orgaaniselle pölylle altistumisen ehkäisemiseksi, infektioriskin rajoittamiseksi tarvitaan 
edelleen lisätoimenpiteitä.  

 Henkilönsuojaimet 

Maanviljelyssä työntekijät eivät useinkaan käytä henkilönsuojaimia tai vierastavat niitä mahdollisesti 
tiedonpuutteen vuoksi. Toinen mahdollinen syy henkilönsuojaimien vähälle käytölle maanviljelijöiden 
keskuudessa voi olla raha: heidän on hankittava omalla kustannuksellaan henkilönsuojaimet (kuten 
hengityssuojaimet), joita pidetään kalliina. Henkilönsuojainten käytön lisäämiseksi voitaisiin esimerkiksi 
antaa henkilönsuojaimia testattaviksi ilmaiseksi. Tätä on kokeiltu onnistuneesti joissakin maissa. 
Henkilönsuojainten käyttö on myös hieman lisääntynyt nuoremman ja koulutetumman 
maanviljelijäsukupolven keskuudessa.  

 Koulutus ja tiedotus 

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia sääntöjä olisi sovellettava maanviljelyyn samalla tavalla kuin 
muihin teollisuudenaloihin. Erityisesti maanviljelijät tarvitsevat lisätietoa siitä, kuinka altistumista 
vältetään, kuinka pölyä ja endotoksiinipitoisuuksia vähennetään ja kuinka henkilösuojainten käyttöä 
lisätään. Ensimmäinen tärkeä vaihe olisi tiedottaa maanviljelijöille ja kouluttaa heitä määräysten ja 
sääntöjen osalta selkeällä, ymmärrettävällä ja käytännöllisellä tavalla. Toinen vaihe olisi 
maanviljelijöiden työskentelytavan muuttaminen, jotta heitä voidaan kannustaa huolehtimaan 
paremmin omasta terveydestään. Tämän muutoksen edistämiseksi vanhemmille sukupolville voisi 
järjestää käytännön koulutustilaisuuksia, mutta koulutusta voitaisiin järjestää myös nuoremmille 
maanviljelijäsukupolville opetusohjelmassa jo varhaisessa vaiheessa ja antaa tietoa erityisistä aiheista 
sekä ammattikouluissa. Paikan päällä tapahtuva koulutus olisi luultavasti sopivin oppimisvaihtoehto 
maanviljelijöille, mutta olisi ehkä realistisempaa ja halvempaa järjestää riskien ehkäisemistä koskeva 
koulutus sähköisesti. 

Maanviljelijöiden olisi opittava suorittamaan työpaikan riskinarviointi (jokaiselle työkohteelle ja jokaiselle 
työtehtävälle) ja toteuttamaan muutokset (esimerkiksi pölylle altistumisen hallinta) riskinarvioinnin 
tulosten perusteella.  

Maanviljelijöiden tietoisuutta haitallisista terveysvaikutuksista, jotka liittyvät heidän 
työskentelytapaansa, olisi myös lisättävä. Esimerkiksi kroonisten hengityselinsairauksien tai 
zoonoosien ja maatilatyöskentelyn välinen yhteys ei ole yhtä selvä maanviljelijöille kuin heidän 
tekemänsä työn ja vakavien työtapaturmien välinen yhteys, mutta nämä yhteydet olisi myös otettava 
huomioon turvallisuusmenettelyissä.  

Tiedon jakaminen työntekijöille ja heidän kouluttamisensa on yhtä tärkeää, etenkin ulkomaisten 
työntekijöiden (jotka ovat heikossa asemassa oleva ryhmä) osalta, sillä he eivät välttämättä tiedä 
riskeistä ja ymmärrä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia sääntöjä. Ranskan Certiphyto (4) -
maatalousohjelma mainitaan usein onnistuneena esimerkkinä, johon kuuluu vaatimus siitä, että 
työntekijöiden on saatava sertifiointi voidakseen tehdä tiettyä työtä. Ulkomaisten työntekijöiden työn 
saannin edellytyksenä olevalla sertifikaatilla mahdollistetaan sen oppiminen, kuinka altistumista 
voidaan hallita, ennen työn aloittamista. 

Antibioottiresistenssin leviämisen välttäminen 
Antibioottien käytön vähentäminen eläintenkasvatusalalla edellyttänee tarkempia sääntöjä ja 
määräyksiä, jotka sisältyvät kansanterveyttä tai työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaan 

                                                      
(4)  Ranskan maataloudesta ja elintarvikkeista vastaavan ministeriön verkkosivusto, jolla on tietoa kasvinsuojeluaineiden 

(kasviperäiset suojeluaineet) koskevan todistuksen saamisesta: 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-exploitation/article/certiphyto-
obtenir-le-certificat 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-exploitation/article/certiphyto-obtenir-le-certificat
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/creer-ou-ceder-une-exploitation/article/certiphyto-obtenir-le-certificat
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lainsäädäntöön ja osaksi eläinlääkintäkäytäntöjä. Paremmilla tiedoilla ja koulutuksella voidaan kenties 
vähentää antibioottien käyttöä. Kasvattajat ja eläinlääkärit voisivat tehdä yhteistyötä vaihtoehtoisten 
strategioiden kehittämiseksi antibioottien käytön osalta. Sen selvittäminen, että antibioottien käyttöön 
liittyvät terveysriskit ovat yhteydessä taloudellisiin riskeihin, voi kannustaa kasvattajia muuttamaan 
toimintaansa ja lopettamaan antibioottien ostamisen ulkomailta. Lisäksi suuren yleisön ja kuluttajien 
tietoisuus siitä, kuinka eläinten terveys ja ihmisten terveys ovat sidoksissa toisiinsa 
(monilääkeresistenssin estäminen, antibioottien käytön vähentäminen, zoonooseja ja zoonoottisten 
vektorien aiheuttamia infektioita koskevan tiedon lisääminen on tärkeää), voi lisätä maanviljelijöiden 
paineita muuttaa tapaa, jolla he kasvattavat eläimiään, ja etsiä vaihtoehtoisia menetelmiä eläintensä 
hyvinvoinnin varmistamiseksi antibioottien käytön sijaan.  

Maanviljelijöille olisi lisäksi selvitettävä, että hakeutuessaan sairaanhoitoon heidän olisi kerrottava 
lääkäreille eläinten parissa työskentelystään, johon sisältyy antibioottien käyttöä ja sen vuoksi 
mahdollisesti monilääkeresistenttien bakteerien esiintymistä. Maanviljelijöiden terveystarkastukset 
monilääkeresistenttien bakteerien (kuten MRSA) esiintymisen varalta voidaan toteuttaa myös 
esimerkiksi työterveyspalveluissa, jollaisia on perustettu muun muassa Suomessa. 

Joissakin maissa on saatavilla ohjeet tarkastajille, jotka vierailevat sikatiloilla, ja niissä on tietoa siitä, 
kuinka tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja suojelu varmistetaan.  

Työterveyspalvelut 
Suomessa toimii ainutlaatuinen järjestelmä, maatalousyrittäjien työterveyshuolto, joka tarjoaa tietoa, 
koulutusta, tietoisuuden lisäämistä, henkilösuojaimia koskevaa neuvontaa ja opastusta sekä valvontaa. 
Se suorittaa myös säännöllisesti terveystarkastuksia maatiloilla esimerkiksi homepölykeuhkon osalta. 
Lisäksi maatalousyrittäjien työterveyshuollossa voidaan antaa suosituksia henkilön kyvystä tai 
soveltuvuudesta töihin, kun otetaan huomioon työympäristön tietyt riskit. Tämä on ensisijaisen tärkeää, 
kun on kyse haavoittuvassa asemassa olevista työntekijöistä. Lisäksi palveluun kuuluu 
työterveydenhuoltoa koskevien suositusten säännöllinen tarkistaminen ja työterveystarkastusten 
sininen kirja. Valitettavasti kaikki maatilat Suomessa eivät kuulu tämän palvelun piiriin, mutta 
maatalousyrittäjien työterveyshuollon esimerkkiä voitaisiin seurata muissa maissa. 

 

Johtopäätökset 
Eläimiin liittyvissä ammateissa toimivat työntekijät ovat selvässä vaarassa saada infektio tahattomasta 
altistumisesta bakteereille, sienille, loisille, prioneille, orgaaniselle pölylle (joka on sekoitus biologisia 
tekijöitä (ja niiden tuotteita)) ja allergisoiville aineille, lähinnä eläinperäisille antigeeneille ja 
toksiineille/patogeeneille. Biologisista tekijöistä johtuvat sairaudet ovat laajalle levinneitä, mikä johtuu 
osittain havaituista altistumistyyppien vaihtelusta ammateissa, joihin kuuluu eläinten kanssa 
tekemisissä oleminen (esimerkiksi teurastamotyöntekijät, karjatyöntekijät ja eläinlääkärit) ja osittain 
ehkäiseviä toimenpiteitä koskevien tietojen ja hygieniaa koskevien perussääntöjen, joiden avulla 
voidaan välttää altistumista, tuntemuksen puutteesta. Eläimiin liittyviä ammatteja koskevat voimassa 
olevat poliittiset toimenpiteet on suunnattu orgaaniselle pölylle altistumisen, MRSA:lle altistumisen 
sikatiloilla ja homepölykeuhkon ehkäisemiseen. Useita toimenpiteitä on ehdotettu eläimiin liittyvien 
ammattien riskien vähentämiseksi, mukaan luettuina riskien ehkäisy, sääntely ja työturvallisuus- ja 
työterveyspolitiikkojen suunnittelu, valvonta ja tarkastukset, kohdennettujen työpaikan 
riskinarviointivälineiden kehittäminen, koulutuksen ja tiedon tarjoaminen sekä tietoisuuden lisääminen. 
Tietoisuutta olisi erityisesti lisättävä riskeistä, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen heikossa 
asemassa olevissa ryhmissä, kuten raskaana olevat naiset, nuoret, tilapäistyöntekijät, kausityöntekijät 
ja ulkomaiset työntekijät, ihmiset, joilla on jo olemassa olevia sairauksia, ja immuunipuutteiset ihmiset 
sekä ihmiset, jotka työskentelevät perheyrityksissä eläintenkasvatusalalla. Lisäksi ennaltaehkäiseviin 
toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä useiden kehittymässä olevien riskien osalta, kuten esimerkiksi joidenkin 
patogeenien laajempi maantieteellinen levinneisyys, maatalouden rakenteelliseen muutokseen liittyvät 
riskit ja antibioottiresistenssin leviäminen. Tietämystä voisi lisätä myös sellaisten allergioiden syistä, 
jotka liittyvät kyseisissä ammateissa toimivien henkilöiden altistumiseen biologisille tekijöille, jotta 
vältetään vakavat hengityselinsairaudet, jotka aiheuttavat haittoja, ja jotta voidaan järjestää entistä 
parempia ja kohdennetumpia ennaltaehkäisytoimenpiteitä. 
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