Johdanto koulutuspäivään
Jari Latvala, ylilääkäri, Työterveyslaitos

- Työterveyshuollon erikoislääkäri, liikennelääketieteen erityispätevyys
- Valtuutettu asiantuntijalääkäri: ilmailu, rata- ja meriliikenne

Kuljettajan ajoterveys
- lääkäri asiantuntijana

• määräaikaisten ajokorttitarkastusten määrä ja merkitys
vähentynyt eikä ikä ole enää este ajamiselle

• kuljettajan ja häntä hoitavan lääkärin vastuu on kasvanut
• pääpaino on siirtynyt kokonaisvaltaiseen ja jatkuvaan
ajoterveyden arviointiin osana muuta terveyden- ja sairauden
hoitoa
• Lääkärin tulee arvioida ajoterveyttä tulee arvioida aina
kaikissa tarkastuksissa ja aina sairauksien hoidon yhteydessä
- ei vain ajokorttiterveystarkastuksissa
• Ajoterveyttä tulee arvioida kokonaisuutena - ei vain sitä,
täyttyvätkö sairauskohtaiset minimivaatimukset
• Ajoterveyttä arvioivalla lääkärillä tulee olla käytössään
tutkittavan sairaus- ja hoitohistoria sekä lääkitystiedot
• Lääkärin tulee tarvittaessa kieltää ajaminen – ja ilmoittaa
viranomaiselle kun ilmoitusvelvollisuus täyttyy (6 kk)
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Kuljettajan sairaus on syynä
lähes puolessa moottoriliikenteen
kuolonkolarissa
(Liikennevakuutuskeskuksen
ajoterveysraportti 2009-2013).

13 %

• Sydän ja verisuonisairaudet ovat
keskeisin välitön syy kuolemaan
johtaneissa onnettomuuksissa.
• Psyykkiset sairaudet ovat keskeisin
taustasyy kuolemaan johtaneissa
onnettomuuksissa. Usein kyse
itsetuhoisuudesta tai
päihderiippuvuudesta.
• Kuljettajalla on usein pitkä hoitohistoria
ja onnettomuus olisi todennäköisesti
voitu välttää jos ajo-oikeuteen olisi
puututtu ajoissa.

34 %

• Myös lääkkeet voivat heikentää ajokykyä!
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Sairauksiin liittyvä riski liikenteessä

Vaa 2003

Minustako liikennelääkäri?

Liikennemuodot ja liikennelääkärit
• Maantieliikenne: kaikki lääkärit tekevät ajoterveystarkastuksia. Pienellä
osalla on liikennelääketieteen erityispätevyys.
• Ilmailu: ilmailulääkärit (nimitys Trafista; erikoislääkärivaatimus, tarkasti
säännelty ja seurattu)
• Rautatiet: rautatielääkärit (nimitys Trafista; nyt 4 asiantuntijalääkäriä,
jatkossa kuten ilmailussa)

• Merenkulku: merimieslääkärit (nimitys Valvirasta; usein käytännössä
varustamojen työterveyshuoltojen lääkäreitä)

Liikennelääketieteen erityispätevyys
• Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys toimii erityispätevyysohjelman
vastuuyhdistyksenä (pätevöitymisvaatimukset, koulutus). Lääkäriliitto
myöntää erityispätevyyden.
• Erityispätevyys on 41 lääkärillä ja 10 pätevöityy parhaillaan
• Liikennelääketieteeseen pätevöitynyt erikoislääkäri arvioi työssään mm.
sairauksien, vammojen ja päihteiden käytön vaikutuksia
liikenneturvallisuuteen sekä selvittää liikenneonnettomuuksien
vammamekanismeja. Liikennelääketieteen avulla parannetaan
liikenneturvallisuutta.
• Liikennelääketieteellisen erityisasiantuntemuksen merkitys korostuu varsinkin
ongelmallisissa ajokykyarvioissa.

21.2.2018
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Liikennelääketieteen erityispätevyys - koulutus
• Koulutusvaatimukset:
• 3 vuotta päätoimista työskentelyä laillistamisen jälkeen lääkärinä jollakin
liikennelääketieteen kannalta keskeisellä lääketieteen erikoisalalla
• 60 tuntia teoreettista koulutusta, jonka Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys
on hyväksynyt
• Erityispätevyyskuulustelun suorittaminen

• Pätevöityjäksi ilmoittaudutaan lomakkeella, joka toimitetaan Suomen
Liikennelääketieteen yhdistyksen yhteyshenkilölle (marja-liisa.huuskonen@fimnet.fi)
• Tietoa sivuilta https://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/liikenne/
ja http://www.liikennelääketiede.fi/suomen_liikennelaaketieteen_yhdistys/

21.2.2018
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Vastaa nettikyselyyn!
Liikenneturvalla ja Liikennelääketieteen yhdistyksellä on meneillään
ajoterveyden puheeksi ottoa ja arviointia kartoittava nettikysely.
Vastaamalla vaikutat aiheen koulutuksiin ja viestintään. Vastaaminen vie
noin 10-15 minuuttia.
www.liikenneturva.fi/ajoterveyskysely

21.2.2018
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Ammattikuljettajien ajoterveys
- ammattikuljettajien työn, työolosuhteiden ja työterveyshuollon erityispiirteet
- ammattikuljettajien ajoterveysvaatimukset ja ajoterveyden arviointi

Jari Latvala, ylilääkäri, Työterveyslaitos
Työterveyshuollon erikoislääkäri, liikennelääketieteen erityispätevyys
Valtuutettu asiantuntijalääkäri: ilmailu, rata- ja meriliikenne

Sidonnaisuudet
• A BE ajokortti vuodesta 1977
• Työsuhde: Työterveyslaitos vuodesta 1990
• Itsenäisenä ammatinharjoittajana: ilmailulääkärinä, rautatielääkärinä,
merimieslääkärinä, ajoterveyden arviointeja maantieliiikenteessä.

• Asiantuntijaluentoja aiheesta (TTL)
• Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjausta ja neuvontaa sekä
konsultaatioita (TTL)

21.2.2018
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Yleistä liikennetoimialoista

Liikennealoilla työntekijöiden keski-ikä on lähes
50 vuotta. Liikenneala on miesvaltaista.

Ammattiliikenteessä työskentelee Suomessa päätoimisesti noin 135 000 henkilöä.
• Maantieliikenteessä on noin 102 000
• raskaan maantieliikenteen tehtävissä toimii noin 80 - 90 000 työntekijää
• linja-autoliikennettä hoitaa noin 400 yritystä ja yli 12 000 työntekijää

• taksiliikenteessä on arviolta noin 15 000 kuljettajaa, joista 9000 on yrittäjiä.
• Merellä työskentelee noin 8000 henkilöä.
• Rautateillä noin 6000 henkilöä.

• Lentävää henkilöstöä on noin 3000, joista lentäjiä on noin 600.
• Posti ja kuriiritoiminnassa työskentelee noin 26 000 henkilöä.
• Sataman vakituisia ahtaajia on noin 3000 ja heidän esimiehiään noin 500.
21.2.2018
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Maantieliikenteen työ ja työympäristö
• Maantieliikenne on turvallisuuskriittinen, yhteiskunnallisesti tärkeä,
pienyrittäjävaltainen toimiala.
• Erityispiirteet: kriisiherkkyys, pienyrittäjävalaisuus, …
• Työtehtävät ja työympäristö ja myös turvallisuusympäristö vaihtelevat suuresti sen
mukaan millä suoritealalla kuljettaja toimii.
• Maantieliikenteessä toimivan ammattikuljettajan työ on itsenäistä ja vastuullista.
• Ajankohtaista alalla: kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus
• Ajamisen ohella kuljettajan työssä korostuu yhä enemmän tekniikan käyttö,
tavaroiden käsittely ja asiakaspalvelu.
• Tulevaisuutta: palvelusektorin toimialojen yhdistyminen?
21.2.2018
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Maantieliikenteen työn keskeisiä
kuormitustekijöitä ja terveysriskejä
Kognitiiviset (aivojen tiedonkäsittely) kuormitustekijät
• liikenteen, teknisten laitteiden (karttaohjelmat, ajoneuvopäätteet,
matkapuhelin) ja asiakkaiden (henkilöliikenne) yhtäaikainen seuraaminen
• psykofyysinen kuormittuminen, huomiokyvyn jakaminen ja vireystilan
aleneminen heijastuu kognitiiviseen suoriutumiseen

Fokuksessa myös
työn sujuminen,
työkyky ja työssä
jaksaminen

21.2.2018
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Maantieliikenteen
turvallisuusympäristö

Erityinen
tapaturman
vaara!

Kuljettajan sairaus on syynä lähes puolessa
moottoriliikenteen kuolonkolarissa
(Liikennevakuutuskeskuksen ajoterveysraportti 2009-2013).

Lisääntynyt informaatioteknologian käyttö on tuonut
uusia riskejä ja kuormitustekijöitä:
- "Kuljettaja puhui
matkapuhelimeen”.

Raskaan ajoneuvon ja henkilöauton törmäyksen
seuraukset ovat yli 10-kertaisen massa eron vuoksi
tuhoisat
21.2.2018
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Maantieliikenteen työn keskeisiä
kuormitustekijöitä ja terveysriskejä

Erityinen
tapaturman
vaara!

• Maantiekuljetusalalla on tapahtunut vuosittain 5–12 kuolemaan johtanutta kuljettajan työtapaturmaa, joista
suurin osa on liikenneonnettomuuksia.
• Kaikista liikennekuolemista joka neljännessä tapauksessa on toisena osapuolena ollut raskas ajoneuvo. Suuret ajokilometrimäärät
ja ajaminen kaikissa sääolosuhteissa lisäävät liikenneonnettomuusriskiä.
• Noin 5 %:ssa kaikista liikennekuolemista maantieliikenteen ammattikuljettaja on ollut onnettomuuden aiheuttaja. Nämä
onnettomuudet ovat massasuhteen vuoksi poikkeuksellisen tuhoisia.

• Liikenneonnettomuuksissa terveydentila on oletettua yleisempi syy tai taustatekijä.
• Sairaus on syynä lähes puolessa moottoriliikenteen kuolonkolareista. Välittömänä syynä tavallisimmin sydän- ja verisuonisairaus
(13%), taustatekijänä psyykkiset sairaudet ja alkoholi (34%). Taustalla on usein pitkä hoitohistoria ja onnettomuus olisi
todennäköisesti voitu välttää jos ajo-oikeuteen olisi puututtu ajoissa!

• Ammattikuljettajalle erityisen järkyttäviä ovat tilanteet, joissa henkilöauton kuljettaja törmää rekkaan
itsemurhatarkoituksella.
• Henkistä tukea näissä tilanteissa voi antaa työterveyshuollon järjestämä debriefing-toiminta ja vertaistuki, jota tarjoaa Suomen
Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Rahtarit ry:n puhelinpalvelu (020345888/24 h/vrk).

21.2.2018
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Maantieliikenteen työterveyshuolto
Toimivan työterveyshuollon merkitys ajoterveyden ja turvallisuuden ylläpitäjänä on
tärkeää maantieliikenteessä

• Muista liikennemuodoista poiketen viranomainen ei ole järjestänyt
ammattikuljettajien ajoterveyden arviointiin asiantuntijalääkärijärjestelmää
• Viranomainen on maantieliikenteessä pikemminkin vähentänyt
viranomaistarkastuksia ja siirtänyt vastuuta terveydenhuoltojärjestelmälle,
ammattikuljettajien osalta kuljettajille, kuljetusyrityksille sekä työterveyshuollolle.
Ajoterveyden arvioinnissa on keskeistä se, että ajoterveyttä arvioidaan muiden
terveystarkastusten ja hoitokäyntien yhteydessä.
Maantieliikenteen työterveyshuollon käytännön toteutumisessa on paljon
käytännön haasteita.
Tilaajavastuulaki vaikuttaa kysyntään!
21.2.2018
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Maantieliikenteen työterveyshuollon järjestämisen ja
toteuttamisen käytännön haasteita
1.

Kuljetusyritykset, kuljetusalan yrittäjät, kuljettajat ja työterveyshuoltopalvelun tuottajat eivät kovin yleisesti ole vielä sisäistäneet vastuutaan ja
omaa keskeistä rooliaan ajoterveyden ylläpitäjänä ja sitä, että liikenneturvallisuus on keskeisin osa ammattikuljettajan työturvallisuutta, vaan
ajatellaan, että liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on viranomaisen tehtävä -> Ajoterveysasiat pyritään rajaamaan
työterveyshuoltosopimuksen ulkopuolelle. Miten työterveyshuolto voisi omalta osaltaan viedä muutosta kentälle?

1.

Yrittäjävetoisella ja yrittäjävaltaisella alalla kaikki ammattikuljettajat eivät suinkaan ole työterveyshuollon piirissä -> Syntyy eriarvoisuutta, joka
yleensä nähdään niin päin, että työterveyshuollon piiriin kuuluvalla kuskilla kortti lähtee herkemmin kuin niillä, joilla työterveyshuoltoa ei ole.
Miten työterveyshuolto voisi toimia ja osoittaa, ettei näin ole asia? Miten työterveyshuolto voisi markkinoida palvelujaan myös
yrittäjäkuljettajille?

2.

Työajat ovat keskeinen edunvalvontakysymys työmarkkinapöydässä -> työaikakysymys erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavana
työturvallisuuskysymyksenä nostattaa tunteita myös työterveyshuollon sisältökysymyksenä ja haitalliseksi katsottavasta työajan määritelmästä
on vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Miten työterveyshuolto voisi toimia niin, ettei työaikakysymyksestä tulisi edunvalvonnan asiaa? Kenen
lauluja laulat?

3.

Toimialalla vallitsee äijäkulttuuri: ”tosimiehellä on tosimiehen eväät”, ”rapatessa roiskuu” ja ”raskas työ vaatii raskaat huvit”. -> Toimialalta löytyy
täysin päinvastaisiakin esimerkkejä, mutta nekin osoittavat sen, että vastavirtaan kulkeminen on vaatinut yritysjohdolta voimakasta sitoutumista
asennemuutoksen läpiviemiseen. Ilman sitä työterveyshuollon vaikuttavuus jäänee heikoksi. Miten työterveyshuolto voisi muuttaa toimialan
asenneilmapiiriä ja saada johto sitoutumaan muutokseen: kuskille kunnon eväät, juuri rapatessa ei saa roiskua ja raskas työ vaatii riittävän
levon ja että alkoholiongelmien vuoksi kuljetusalalla jos missä tarvitaan alkoholin haittojen torjumiseen tähtäävä päihdeohjelma.

4.

Kun liikenneturvallisuus ja työaikakysymykset suljetaan neuvottelupöydän ulkopuolelle, mitä pöydälle enää jää? -> Halutaan vain
minimisopimus! Miten neuvotella kokonaisvaltaiseen riskinarvioon perustuva sopimussisältö?

5.

Miten järjestää valtakunnallisen kuljetusyrityksen palvelut? Miten toimia kun yrityksen turvallisuuskulttuuri on ongelmallinen? Miten toimia kun
tulee ristiriita työkyvyn ja työhön sopivuuden kanssa ja joutuu puuttumaan ajo-oikeuteen? Muita kysymyksiä?
21.2.2018
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Työn asettamat
erityiset
terveysvaatimukset!

Ammattikuljettajan (R2 ja taksilupa)
ajoterveysvaatimukset
- erityishuomioita
Jari Latvala, ylilääkäri, Työterveyslaitos
- Työterveyshuollon erikoislääkäri, liikennelääketieteen erityispätevyys
- Valtuutettu asiantuntijalääkäri: ilmailu, rata- ja meriliikenne

21.2.2018
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Ammattikuljettajan kontrastinäkö
2 Ryhmän kuljettajalla kontrastinäkö ei saa olla merkittävästi
heikentynyt (”impaired”). Ei käytännöllistä seulontaa!?
• Kontrastiherkkyys on kyky erottaa vähäisiä valaistuseroja.
• Taittovirheen korjaamattomuus tai lasien alikorjaus voi
huonontaa kontrastinäköä. Vanhuusiässä heikentyneen
kontrastinäön tavallisimmat syyt ovat harmaakaihi tai
silmänpohjan rappeuma, glaukooma, sarveiskalvon
degeneraatiot ja diabetes.
• Kontrastinäön testaukseen on useita menetelmiä, joten
kannattaa valita ja perehtyä johonkin menetelmään.
• Esimerkiksi Lea-testitauluilla: Kynnysarvo on se rivi, jolta vähintään
kolme viidestä testikuviosta nähdään oikein. Tutkittavien näkö mitataan
käytössä olevilla kaukolaseilla molemmilla silmillä katsoen kolmen
metrin etäisyydeltä. asiakaspalvelu@optiikkajuurinen.fi

• Kontrastia pidetään merkittävästi heikentyneenä, jos tulos on yli
5 %.
21.2.2018
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Työn
asettamat
erityiset
terveysvaati
mukset!

Ammattikuljettajan diabetes

Insuliinihoitoisen diabeetikon on mahdollista saada R2 ajolupa mikäli

• Jos tilanne ei uusiudu 12
kuukauden seurannassa, kielto
voidaan purkaa.

• Edeltävän 12 kk aikana ei vakavaa hypoglykemiaa
• Kuljettaja seuraa itse veren sokeria min 2x pvässä ja
lisäksi ennen ajamista ja pitkillä matkoilla 2-3 tunnin
välein
• Hypo-oireet ovat tallella ja kuljettaja osoittaa
ymmärtävänsä liian matalan ja korkean verensokerin
vaarat liikenteessä

• Kuljettaja käy säännöllisesti (1-3 v välein) sovituissa
lääkärintarkastuksissa, joissa lääkäri arvioi ajoterveyden ja
kirjaa sen hoitokertomukseen
• Ei lisäsairauksia, jotka heikentävät ajokykyä ja R2
näkövaatimukset täyttyvät
21.2.2018
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ilmoitus poliisille jos hänelle tulee
yksikin vakava
hypoglykemiakohtaus.
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• Jos 12 kuukauden aikana tulee
toinen vakava kohtaus, ajokielto
on pysyvä ja lääkäri tekee siitä
ilmoituksen poliisille. Jos tilanne
myöhemmin olennaisesti
paranee, henkilö voi hakea uutta
R2 -ajolupaa diabeteksen
hoitoon perehtyneen
erikoislääkärin lausunnolla.
• Myös liitännäissairaudet ja
huono hoitoon ja seurantaan
sitoutuminen voivat antaa
aiheen ilmoitukseen.
21

R2-kuljettajan uniapnea
• R2-kuljettajalla uniapneasta aiheutuva lievempikin vireystilan häiriö (varmistettu
vireystilan ylläpitämistä mittaavilla tutkimuksilla tai vähintään 90 minuutin kestoisella
ajokokeella tai terveysperusteisella ajokyvyn testauksella) estää ajoluvan.
• Hoitotoimien ajaksi tilapäinen ajokielto.
• Jos vireystilan häiriö ei reagoi hoitoon 6 kk aikana ilmoitetaan ajokiellosta poliisille.

• Uniapneaa sairastava R2-kuljettaja saa jatkaa ammatissaan jos hänen vireystilansa
objektiivisesti tutkittuna on hoidon ansiosta korjaantunut.
• Uniapneaa sairastavien R2-kuljettajien CPAP-hoidon tai muun hoidon tehoa ja
hoitomyöntyvyyttä tulee seurata säännöllisesti vuoden välein tehtävillä
kontrollikäynneillä; uutta ajokykylausuntoa ei tällöin välttämättä tarvitse laatia, jos
hoitovaste pysyy hyvänä.
ESS tai AHI eivät riitä vireystilan arvioinnin
perusteeksi vaan tarvitaan esim. MWT tai Osler
21.2.2018
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Ammattikuljettajan ylipaino
BMI:n huomioiminen ammattikuljettajalla
• yli 30 – Puheeksi otto! Muut riskitekijät?
• yli 35 – Arvio vaikutuksesta sydän- ja verenkiertoelimistöön,
diabetesriskiin, obstruktiiviseen unihäiriöön, …
• Harkinnan mukaan suppea unipolygrafia ja
vireystilatutkimukset, kliininen rasituskoe ja
sisätautilääkärin konsultaatio mikäli sydänpuolen oireita
tai riskitekijöitä RR tauti, lipidit koholla, tupakointi,
sukurasitus, …
• Tavoitteena preventio ja varhainen puuttuminen!
Seuranta?

• yli 40 - Tehtävä em tutkimukset ja poissuljettava
liikenneturvallisuutta vaarantavat sairaudet sekä järjestettävä
seuranta. SOPIVUUS??
21.2.2018
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Sydän- ja verisuonisairaudet

Ammattikuljettajan sydän- ja
verisuonisairaudet

• Ammattikuljettajien työhön ja
elintapoihin liittyy suurentunut
sydän- ja verisuonisairauksien riski.

• Ajoterveysohjeissa on määritelty terveysvaatimukset
tärkeimpien sydänsairauksien osalta. Kannanotot tehdään
oireiden ja riskien mukaan erikoislääkäriä konsultoiden.

• Kaksi vaaratekijää merkitsee
suurempaa sepelvaltimosairausriskiä
kuin tekijöiden summa.

• Sepelvaltimotauti, synkopee, sydämen vajaatoiminta,
rytmihäiriöt, läppäviat, tahdistimet, LQTS, HCM ja muut
kardiomyopatiat.

• Toistuvat
tajunnanmenetyskohtaukset,
rintakipu tai hengenahdistus
vähäisestäkin rasituksessa ovat
tavallisimmat sydänsairauksista
johtuvat syyt ajoluvan
menettämiseen.

• R2-ryhmän kuljettaja ohjataan erikoislääkärin tutkimuksiin, jos
hänelle ilmaantuu kiirehtiessä tai fyysisessä rasituksessa
rintakipua tai hengenahdistusta
• (NYHA-luokan II, III, IV suorituskyvyn yhteydessä)

• Puolella potilaista
sepelvaltimokohtaus ja sen
seurauksena kuolema on sairauden
ensimmäinen oire.

• Suullinen ajokielto, sairausloma.
• Sepelvaltimotauti liittyy usein muihin sairauksiin ja
riskitekijöihin, jolloin lieväkin sairaus voi aiheuttaa
merkittäviä oireita.
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Ammattikuljettajan alkoholiongelma
Päihteet ja erityisesti alkoholi ovat liikenneturvallisuuden kannalta erityisen tärkeä myös ammattiliikenteessä.
• Reissutyö ja äijäkulttuuri” aikaansaavat sen, että on tavallistakin suurempi riski alkoholihaitoille.
• Tarvittaessa herkästi ja tarkastuksissa rutiinisti AUDIT ja CDT.

• Käytännön ongelma: hoitajat ja lääkärit eivät useinkaan puutu näihin vaikka ne poikkeaisivat selvästikin suosituksesta.
• Kun CDT ja/tai AUDIT poikkeavat suositellusta, tulisi aina
• Toteuttaa mini-interventio: puheeksi otto, tano, suunnitelma, 1-3 seurantakäyntiä
• Selvittää ja arvioida onko toistuvia tapaturmia (kanta/tk/päivystyksen paperit), vatsavaivoja, verenpainetta, rytmihäiriöitä,
MBO, unihäiriöitä, masennusta, ahdistuneisuutta, sos tilanne, labrat
• Kontrolloida CDT, MCV ja GGT sekä AUDIT. Käyttö väheni ok / ei vähentynyt -> ?!
• POIKKEAVA CDT: (kapillaarielektroforeesimenetelmä, normaaliviitearvo <1,3%, viiteyläraja 1,6%) Alkaa kohota kun alkoholin
kulutus on noin 60 g etanolia päivässä kahden viikon ajan. Yhden illan aikana nautittu suurikaan alkoholimäärä ei nosta CDT
arvoa. Kohonneet CDT arvot pysyvät viitearvon yläpuolella 2-4 viikkoa alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen.
• Mikäli alkoholihaitoista aiheutuvia päivystyskäyntejä ei ole, maksa-arvot (cdt!) ja audit normalisoituvat eikä päihderiippuvuutta ole,
tutkimusten mukaan puheeksi otto on osoitettu tehokkaaksi interventioksi.

Kuljetusyritysten päihdeohjelma!!??
21.2.2018
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Kysymyksiä

Kiitos!
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