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Psykiatrisen sairauden ja sen hoidon merkitystä 
ajokyvylle arvioidaan joko osana 
ajokorttitarkastusta tai hoidon aikana tarvittaessa



Tutkimuksia psykiatristen 
potilaiden ajoterveydestä 1
• 208 psykiatrista avohoitopotilasta Kanarian saarilla

• Miehiä 80, naisia 128, keski-ikä 44 vuotta, (vaihteluväli 18-75 v),  81 ei ajokorttia, 127 oli kortti

• Psykiatriset dg:t: 10% päihdedg, 14% skitsofrenia, 42% jokin masennushäiriö, 32% jokin ahdistuneisuushäiriö, 
2% persoonallisuushäiriö

• Lääkehoito: 33% yksi psykotrooppinen lääke, 39% kaksi, 6% 3 ja 5 % neljä tai useampia psykotrooppisia
lääkkeitä, yleisimin bnz ja SNRI masennuslääkkeet

• Ajokyvyn arviointi sisältäen kognitiivisen toiminnan ja psykomotoriikan systemaattisen arvioinnin (LNDETER 
100, 25 minuutin testi, osa-alueina keskittymiskyky, kyky reagoida kuviin ja ääniin motorisesti, nopeuden 
arviointi, kaksikätinen toiminta, päätöksenteko)

• 33/208 fit to drive, 84% ongelmia jollain tutkitulla kognition/psykomotoriikan osa-alueella. Ajavat potilaat 
selviytyivät paremmin ajotesteistä. Mukana 10 ammattiautoilijaa, joista 2 fit to drive.

• De las Cuevas, C., & Sanz, E. J. Fitness to Drive of Psychiatric Patients. Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry. 2008 10(5), 384–390



Tutkimuksia 2

• 1200 espanjalaisen haastattelututkimus

• Miehiä 666, naisia 534, 18-64-vuotiaita ”Spanish drivers” 
sisäänottokriteeri: ajokortti muulle kuin moottoripyörälle ja ajaa 
säännöllisesti

• 15% ilmoitti käyttävänsä keskushermostoon vaikuttavaa lääkehoitoa 
masennus- ahdistuneisuus- tai unihäiriöihin.
• 2.5% ilmoitti käyttöaiheeksi masennuksen
• 2,6% ahdistuneisuuden
• 3.7% unettomuuden
• loput 8.3% ilmoittivat käyttävänsä satunnaisesti jotain rauhottavaa

• Alonso F et al. Psychotropic drugs and driving: prevalence and types. Annals of General Psychiatry 2014, 13:14.



Vuosina 2009-13 sattuneista 1 197:stä kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta 301:ssä ajoneuvon kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen 
alainen (tieto puuttuu 76 onnettomuudesta), huumeita oli käyttänyt 78 (tieto puuttuu 35 onnettomuudesta) ja ajokykyyn vaikuttavia lääkkeitä 94 
(tieto puuttuu 34 onnettomuudesta). Taustariskit vuonna 2013 ks kuvio 1. 

Timo Tervo, Tapio Koisaari ja Kalle Parkkari. Kuljettajan tila kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa Suomen Lääkärilehti 
2015;70(40):2621-2624



Tutkimuksia psykiatristen potilaiden 
ajoterveydestä 3
• Systemaattinen katsaus johon haku 1969-5/2016

• 16 tutkimusta psykiatristen potilaiden ajokyvyn arvioinnista
• Katsottu tekijöitä jotka vaikuttivat turvalliseen ajamiseen henkilöillä joilla on 

psykiatrinen dg
• Terveydenhuollon ammattilaisten arvioinnin osuvuutta
• Onnettomuuksia (crash rates)

• Tutkijoiden johtopäätökset: Tutkimuksia on vähän ja laatu vaihtee. 
Edellytyksiä meta-analyysiin ei tämän vuoksi ollut. 

• Unsworth et al. A systematic review of evidence for fitmess-to-drive among people with the mental health conditions of 
schizophrenia, stress/ anxiety disorder, depression, personality disorder and obsessive compulsive disorder. 2017 17:318 BMC 
Psychiatry



ADHD

• ADHD:n Käypä hoito –suositus
• ADHD ja autoilu Lisätietoa aiheesta

• 19.1.2017 Sami Leppämäki

• ADHD yhdistyy lisääntyneeseen onnettomuusalttiuteen liikenteessä

• Lisääntyneen onnettomuusriskin syytekijöissä on vaihtelua tutkimusten välillä 

• ADHD:n lääkehoidolla on pääsääntöisesti myönteinen vaikutus ajosuoritukseen

• ADHD saattaa vaikuttaa ajokykyisyyden arviointiin erityisesti ammattiajoluvan osalta

• Hankalissa tapauksissa tarvitaan liikennelääketieteellistä eritysosaamista 

- Ajoterveyttä on myös käsitelty mm. muistiongelmien, unettomuuden ja aivovamman KH-
suosituksissa  

• http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_haku=adhd

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_haku=adhd


Puuttumisen linjaukset-Trafin 5/17 päivitetty 
ohje, psykiatria 1
• Ohjeistus painottaa erityisesti vakavien psykiatristen häiriöiden, vaikeiden 

keskushermoston kehityksellisten häiriöiden ja persoonallisuushäiriöistä 
epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön huomioimista

• Kuten muissakin sairauksissa, on psykiatristen häiriöiden ajoterveysarvioinnissa 
huomioitava onko kyseessä ryhmän 1 vai ryhmän 2 ajokortti, ja oireiden 
vaikeusasteen lisäksi niiden arvioitu kesto (erityisesti yli vai alle kuusi kuukautta)

• Ammattikuljettajille terveysvaatimukset ovat tiukemmat

• Ajokykyarvio tehdään yksilöllisesti, eikä se päivitetyn ohjeistuksen mukaan saa 
perustua yksinomaan potilaan diagnoosiin tai hänen käyttämäänsä 
psyykenlääkehoitoon. 

• Ajoterveysvaatimusten ei katsota täyttyvän, jos hoidosta huolimatta henkilön 
todellisuudentaju tai arvostelu- ja keskittymiskyky tai yleinen toimintakyky ovat 
merkittävästi heikentyneet. 

• Ajoterveysohjeet lääkäreille –ohje 16.5.2017 sekä lomakkeet ovat saatavana Trafin verkkosivuilta 
https://www.trafi.fi/liikennejarjestelma/liikenne_ja_terveys/tieliikenne_ja_terveys/ajoterveysohjeet_laakarille 



Puuttumisen linjaukset-Trafin 5/17 päivitetty 
ohje, psykiatria 2
• Keskeiset vaikeat mielenterveyden häiriöt ovat skitsofrenia ja muut 

psykoosisairaudet sekä kaksisuuntainen mielialahäiriö, erityisesti tyyppi 1. 

• Näiden yhteydessä on tärkeä tietää minkälaista oireilu on ollut vaikeimmassa 
vaiheessa, arvioida hoidon teho, haittavaikutukset ja hoitomyöntyvyys, 
monisairastavuus, samanaikainen päihteiden käyttö sekä aiempi 
liikennekäyttäytyminen, mikäli siitä on käytettävissä tietoa  

• Ajoterveysvaatimusten ei katsota täyttyvän, jos hoidosta huolimatta henkilön 
todellisuudentaju tai arvostelu- ja keskittymiskyky tai yleinen toimintakyky ovat 
merkittävästi heikentyneet 

• Keskushermostoon vaikuttava lääkehoito arvioidaan huomioiden erityisesti sen 
väsyttävä vaikutus

• Ajoterveysohjeet lääkäreille –ohje 16.5.2017 sekä lomakkeet ovat saatavana Trafin verkkosivuilta 
https://www.trafi.fi/liikennejarjestelma/liikenne_ja_terveys/tieliikenne_ja_terveys/ajoterveysohjeet_laakarill
e 



Puuttumisen linjaukset-Trafin 5/17 päivitetty 
ohje, psykiatria 3
• Itsemurhavaara arvioidaan aina yksilöllisesti 

• Merkittävässä ja välittömässä itsemurhavaarassa olevan potilaan 
itsemurhasuunnitelmat antavat yleensä aiheen harkita lääkärin 
antamaa enintään 6 kuukauden ajokieltoa

• Potilaille, jotka ovat suunnitelleet tekevänsä itsemurhan ajoneuvolla 
liikenteessä tai jotka ovat tehneet itsemurhayrityksen ajoneuvolla 
liikenteessä, ajokielto on 6–12 kuukautta. Ajolupa voidaan palauttaa, 
kun sairaus on olennaisesti lievittynyt, potilaan itsetuhoajatukset ovat 
väistyneet ja hän on luopunut itsemurhasuunnitelmistaan



Tie- ja raideliikenteen itsemurhat 

• Tie- ja raideliikenteen itsemurhat luokitellaan kuolemansyiksi X81 (itsemurha jättäytymällä liikkuvan esineen alle) ja X82 (itsemurha moottoriajoneuvolla törmäämällä). Kuolemansyyn määrittää 
oikeuslääkäri ruumiinavauksen yhteydessä käytössä olevien tietojen perusteella. 

• Tieliikenteen itsemurhien määrä on kasvanut huolimatta 2012-14 laskusuunnasta. Tieliikenteen itsemurhien määrä oli vuonna 2014 kaksinkertainen vuoteen 2000 verrattuna. Tästä johtuen 
liikenneitsemurhien kokonaismäärän suunta on ollut nouseva.

• Raportti suosittaa että koko liikennejärjestelmän itsemurhat tulisi luokitella yhdenmukaisesti ja myös ehkäisytyötä tulisi tehdä kokonaisvaltaisesti.

Noora Airaksinen, Anna Korpinen, Inkeri Parkkari: Tie- ja raideliikenteen itsemurhat. Esiselvitys. Trafin tutkimuksia 7-2016



Puuttumisen linjaukset-Trafin 5/17 päivitetty 
ohje, psykiatria 4
• Päivitetyn ohjeistuksen mukaan lääkärin tulee antaa tilapäinen ajokielto, jos:

• Henkilöllä on psykoosisairaus tai hänellä on mania tai vaikea masennustila; ajokielto ulottuu 
tällöin sairauden akuutti- ja aktiivivaiheeseen

• Henkilö on merkittävässä ja välittömässä itsemurhavaarassa

• Henkilölle on aloitettu vahvasti sedatiivinen lääkehoito; ajokiellon kesto on vähintään lääkehoidon 
kestoinen tai niin pitkä kunnes on varmistettu, että merkittävä sedaatiovaikutus on poistunut.

• Ilmoitusvelvollisuus poliisille syntyy, jos:

• Henkilön todellisuudentaju ja/tai arvostelukyky ja/tai yleinen toimintakyky ovat pitkäkestoisesti 
siinä määrin heikentyneet, että hän ei hoidosta huolimatta täytä ajo-oikeuden edellytyksiä. 
Pitkäkestoisena pidetään yleensä vähintään 6 kuukautta jatkunutta ajokyvyttömyyttä (sekä 
ryhmässä 1 että 2).

• Henkilöllä on epäsosiaalinen persoonallisuus ja hän on merkittävän impulsiivinen, josta yhtenä 
diagnostisena merkkinä ovat toistuvat vaaraa aiheuttavat liikennetapahtumat, eikä hoitovastetta 
ole saatu impulsiiviseen käyttäytymiseen (sekä ryhmässä 1 että 2).



Käytännössä 
• Psykiatrinen haastattelu, esitiedot ja status, erikseen liikennekäyttäytyminen, 

haastattelua voi täydentää oirekartoituslomakkeilla jotka fokusoidaan kohdeoireisiin. 
• Jos epäselvää tarkista aiemmat sairauskertomukset
• Onko muita tietolähteitä, onko aiempia liikennerikkomuksia/ongelmia?
• Rajapinta elimellisiin unihäiriöihin ja päihdehäiriöihin
• Joskus trauma-anamneesi hyödyllinen (ammattikuljettajat, luokka 2, paljon ajavat)
• Milloin ajokoe, ajonäyte tai terveysperustainen ajonäyte? Ajokoe –ja näyte terveysperusteet  

täyttyvät, mutta halutaan varmistaa tilanne (”uusi inssi”) tai apuvälinetarve. Terveysperustainen 
ajonäyte -toimintakykytilanne on epävarma. 

• Oirekartoitusmittareita esim. psykoosioireet PROD, ahdistuneisuus-ja masennusoireet  
GAD-7, BDI, traumaoireet TSQ,  päihdeongelmat AUDIT, DAST, itsetuhoajatusten arviointi 
C-SSRS, toimintakyky SDS, SOFAS, elämänlaatu WHOQOL-BREF mm. www.toimia.fi
www.terveysportti.fi www.mielenterveystalo.fi

• Edelleen epäselvää –konsultaatioharkinta, Onko kuljettajalla motivaatiota muutokseen?

• Menisitkö kyytiin joka säällä?  

http://www.toimia.fi/
http://www.terveysportti.fi/
http://www.mielenterveystalo.fi/


Lopuksi

• Ajokortin pysyvä menetys on vaikea paikka
• Useimmille meistä olisi vaikeampaa olla osallisena 

liikenneonnettomuudessa, jossa syntyy henkilövammoja tai vahinkoja
• Hoitosuhde säilyy parhaiten, kun on rehellinen ja perustelee kantansa 

myös tilanteissa joissa ei voi noudattaa potilaan toivetta
• Usein ei-psykoottinen potilas on jo käytännössä varautunut kuulemaan 

asian



Kiitos, keskustelua?


