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1  JOHDANTO 

Opinnäytetyö käsittelee ryhmä 2 ajo-oikeuden ajoterveysvaatimuksia ja ajoterveyden valvontaa 

Uudellamaalla. Ryhmä 2 kuljettajaluokkiin kuuluvat ajoneuvot ovat kuorma-auto, linja-auto ja 

ajoneuvoyhdistelmät, joissa kokonaismassa on suurempi kuin 3500 kg. Opinnäytetyö käsittelee vain 

Uudenmaan alueella tapahtuvaa ajoterveyden valvontaa. Aihe rajautuu ryhmä 2 ajo-oikeuden osalta 

raskaan liikenteen eli kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien ammattikuljettajiin.  

 

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena opinnäytetyönä ja tutkimusta varten haastatellaan neljää 

poliisiorganisaatiossa työskentelevää henkilöä sekä yhtä liikennelääketieteen professoria. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ryhmä 2 ammattikuljettajien ajoterveyden valvonnan 

toteutuminen Uudellamaalla sekä mitä ongelmakohtia valvonnassa ilmenee. Tutkimuksen tavoite on 

kehittää ajoterveyden valvontaa ryhmä 2 ammattikuljettajien osalta. Lisäksi tavoitteena on kehittää 

poliisin ammattitaitoa toimia raskaan liikenteen pysäytys- ja onnettomuustilanteissa. Tutkimuksella 

haluttiin saada vastaukset seuraavaan päätutkimuskysymykseen ja apukysymyksiin:  

 

Opinnäytetyn päätutkimuskysymys on: 

1. Millä tavoin ryhmä 2 ammattikuljettajien ajoterveyden valvontaa pystytään kehittämään? 

 

Tutkimusta tukevat apukysymykset ovat: 

1. Kuinka tärkeänä haastateltavat pitävät raskaan liikenteen ammattikuljettajien ajoterveyden 

valvonnan? 

2. Miten raskaan liikenteen ammattikuljettajien ajoterveyden valvonta toteutuu Uudellamaalla?  

3. Ilmeneekö haastateltavien mielestä ryhmä 2 ammattikuljettajien ajoterveyden valvonnassa 

ongelmakohtia? 

 

Aihe on tärkeä sen takia, että opinnäytetyöllä pyritään kehittämään poliisin toimintaa ryhmä 2 

ajoterveyden valvonnan osalta. Poliisi vastaa yksittäisen kuljettajan eli ajo-oikeuden haltijan ajokyvyn 

ja ajoterveydentilan valvonnasta (Ajoterveysohje 2019, 4). Opinnäytetyö hyödyntää 

poliisiorganisaatiossa työskenteleviä henkilöitä, koska tutkimustuloksissa nousee esiin kehitettäviä 

osa-alueita ajoterveyden valvontaan liittyen. Tutkimuksessa ilmenee myös tärkeitä seikkoja, joihin 

jokaisen tulee kiinnittää huomiota raskaan liikenteen onnettomuustilanteissa.  

 

Opinnäytetyö sisältää aluksi teoriaa ryhmä 2 ajokorttiluokkaan ja ammattipätevyyteen liittyen. Tämän 

jälkeen paneudutaan terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuun ajoterveysohjeeseen ja 

terveysperusteiseen ajokieltoon. Teoriaosuudessa sivutaan onnettomuustilanteita sekä nostetaan 

esille yleisimmistä sairauksista diabetes, alkoholi riippuvuus sekä sydämen rytmihäiriö ja 

aivoverisuonisairaus. Teoriaosuuden jälkeen siirrytään itse tutkimustyöhön, sen tuloksiin ja 
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kehitysehdotuksiin. Lopussa tutkijan oman pohdinnan osuudessa syvennytään tutkimuksen 

johtopäätöksiin, eettisyyteen ja luotettavuuteen. 

 

2  RYHMÄ 2 AJOKORTTILUOKKA 

Ajokorttilaki (2011/386) 2 luvun 4 § määrittää että ryhmä 2 kuljettajaluokkiin kuuluu C1, C1E, C, CE, 

D1, D1E, D, DE. Näiden ryhmien ajokorttiluokkiin sisältyvät ajoneuvot ovat kuorma-auto, linja-auto ja 

niiden vetämät ajoneuvoyhdistelmät, joissa kokonaismassa on suurempi kuin 3500 kg.  

 

Ajokorttilain (2011/386) 1 luvun 1 §:ssä säädetään moottorikäyttöisten ajoneuvojen vaadittavista 

ajokorteista ja ajo-oikeuksista sekä muun muassa ajokielloista ja tutkinnoista. Ammattipätevyyttä 

varten tulee täyttää ajokorttilaissa säädetyt terveysvaatimukset, jotka on säädetty ryhmä 2 

ajokorttilupavaatimuksiin. Tämän lisäksi liikenneopettajilta sekä taksikuljettajilta vaaditaan ryhmä 2 

ajoterveysvaatimusten täyttyminen riippumatta ajokorttiluokasta tai ajoneuvon painosta. Mikäli 

ambulanssin, yksityisajossa olevan henkilö- tai matkailuauton, sekä muun hälytysajoneuvon 

kokonaismassa ylittää 3500 kg, tulee kuljettajan täyttää ryhmä 2 ajoterveysvaatimukset. 

(Ajoterveysohje, 240713/2019, 5.)  

 

Ajokorttilain (2018/938) 3 luvun 18 § (2018/938) on määritelty ryhmä 2 ajokorttiluvan edellytyksenä 

seuraavien terveysvaatimusten täyttyminen:  

 

1. Ajokorttiluvan hakijan näöntarkkuus on toisella silmällä vähintään 0,8 ja toisella vähintään 0,1 

tarvittaessa enintään + 8 dioptrin korjaavia linssejä käyttäen. 

2. Hakijan molempien silmien näkökenttä täyttää ajokorttidirektiivin liitteessä III säädetyt 

näkökenttää koskevat vähimmäisvaatimukset niin, että näkökenttä ei heikennä olennaisesti hänen 

kykyään kuljettaa turvallisesti tähän ryhmään kuuluvaa ajoneuvoa. 

3. Hakija tarvittaessa kuulolaitetta käyttäen ainakin toisella korvalla kuulee tavallisen puheäänen 

neljän metrin etäisyydeltä. 

4. Hakijalla ei ole sellaista ajokorttidirektiivin liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka 

olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässä momentissa mainittuun luokkaan kuuluvan 

ajoneuvon kuljettajana tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vika, sairaus tai vamma, se ei 

heikennä olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai alkolukolla taikka erityisin 

ajohallintalaittein varustetun ajoneuvon kuljettajana. 

5. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 

näkökenttää ja 4 kohdassa tarkoitettuja muita terveysvaatimuksia koskevien vaatimusten 

täyttymisestä sekä terveysvaatimusten täyttymisen tutkimiseksi ja ajoterveyden arvioimiseksi 

tehtävistä tarkastuksista ja niiden sisällöstä niin, että ajokorttidirektiivin ja liikenneturvallisuuden 

vaatimukset täyttyvät. 
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6. Edellä 1 momentin 3 kohdassa mainittu kuuloa koskeva vaatimus ei ole esteenä kuulosuojaimien 

käytölle C1- ja C-luokan ajoneuvoa kuljetettaessa, jos se työntekijän työsuojelua koskevien 

säännösten mukaan on tarpeen. 

 

2.1  Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys 

Kuljettajalta joka ajaa kuorma- tai linja-autoa ammattimaisessa liikenteessä vaaditaan 

ammattipätevyys. (Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyys 2021.) Tämä on kirjattu lakiin 

liikenteen palveluista (2019/371) jossa 3 luvun 27 §:ssä (2019/371) määritellään että kuorma-auton 

sekä hinattavan ajoneuvon muodostaman ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalla on oltava tieliikenteessä 

ammattipätevyys, kuljettajan kuljettamaa ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää vastaava ajo-oikeus 

sekä kuljettajan tulee täyttää vähimmäisikää koskevat vaatimukset. Vaatimukset koskevat myös ETA-

valtion kansalaisia, kansalaisen joka on työsuhteessa ETA-valtion sijoittuneeseen yritykseen tai jota 

ETA-valtioon sijoittautunut yritys käyttää kuljettajana. (Laki liikenteen palveluista 3:27 §.)  

 

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (2007/273) tarkoitus on parantaa 

kuljettajien edellytyksiä tehtävien hoitamiseen, sekä liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta lisäämällä 

kuljettajien ammatillista valmiutta. (Laki kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä 1:1 §.) 

Laki oli voimassa Suomessa 16.03.2007 alkaen, mutta kumottiin lailla liikenteen palveluista. Laki 

liikenteen palveluista astui voimaan 01.07.2018 alkaen. (Laki liikenteen palveluista 2007/273.)  

 

Ammattipätevyyttä on vaadittu henkilöliikenteessä 19.09.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 

10.09.2009. (Ajokortti-info. Luettu 31.12.2020.) Ennen 2008 kuorma- ja linja-auton ajo-oikeuden 

saavuttaneiden kuljettajien ei tarvitse suorittaa erikseen perustason koulutusta. Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficomin ammattikuljettajille kohdistetun verkkosivun (2021) mukaan 

ammattipätevyyden voi saavuttaa suorittamalla perustason ammattipätevyyskoulutuksen tai 

ammattipätevyyskokeen. Ammattipätevyys tavaraliikenteelle saavutetaan jatkokoulutuksella niille, 

joiden kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.09.2009. Koulutuksen suorittamisen jälkeen 

ammattipätevyyskorttia tai ajokortin erityisehtoa ammattipätevyydestä haetaan Liikenne- ja 

viestintäviraston palveluntuottajalta Ajovarma Oy:stä. (Kuorma- ja linja-auton kuljettajan 

ammattipätevyys 2021.) 

 

3  AJOTERVEYSOHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 

Ajokorttidirektiivi (2006/126/EY, viitattu ajoterveysohje 2019, 5), ajokorttilaki (386/2011, viitattu 

ajoterveysohje 2019, 5) ja tieliikennelaki (729/2018, viitattu ajoterveysohje 2019, 5) ohjaavat 

tieliikenteen ajoterveysvaatimuksia. Jäsenmaat voi asentaa tiukempia tai tarkentavia 

ajoterveysvaatimuksia EU ajokorttidirektiivin mukaan. Traficom voi taas antaa ajoterveysvaatimuksia 
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koskevaan vaatimusten täyttämiseen tarkempia määräyksiä ajokorttilain nojalla. (Ajoterveysohje 

2019, 5.)  

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uuden päivityksen terveydenhuollon ammattilaisille 

suunnatusta ajoterveysohjeesta 04.11.2019. Ohjeen on laatinut Traficomin kanssa yhteistyössä 

kliinisten erikoisalojen asiantuntijat. Ohje on suunnattu koko terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön. 

(Ajoterveysohje 2019, 4.) Ajoterveysohjeen yhtenä tavoitteena on tukea terveydenhuollon 

ammattilaista arvioimaan yksittäisen kuljettajan ajoterveyttä. Ajoterveysohje antaa lisäksi 

toimintaohjeita tilanteisiin, jossa kuljettajan terveydentila on heikentynyt niin että kuljettaja voi 

vaarantaa yleistä liikenneturvallisuutta. (Ajoterveysohjeet terveydenhuollon ammattilaisille 2021.) 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävä on arvioida kuljettajien ajoterveysvaatimusten täyttymistä. 

Tarvittaessa potilastilanteissa on aina arvioitava voiko henkilö kuljettaa moottoriajoneuvoa 

liikenteessä tämän vamman tai sairauden vuoksi. Lisäksi tulee arvioida täyttääkö henkilö 

ajoterveysvaatimukset rajoituksetta vai rajoituksin ryhmä 1 tai ryhmä 2 osalta.  Ajoterveyden 

arvioinnissa on kyse ajo- ja toimintakyvyn lisäksi myös yleisen liikenneturvallisuuden turvaamisesta. 

Yksittäisen kuljettajan ajokyvyn ja ajoterveydentilan valvonnasta vastaa poliisi. (Ajoterveysohje 2019, 

4.)  

 

3.1  Ajoterveys 

Ajoterveys tarkoittaa toimintakykyä liikenteessä. Joillain sairauksilla on vaikutuksia kuljettajan 

ajoterveyteen, jonka vuoksi ajoterveyden arvioinnilla varmistetaan kuljettajan toimintakyvyn olevan 

turvallisella tasolla liikenteessä. (Ajoterveysohje 2019, 4.) Ajoterveysohjeessa (2019) on listattu 

ajoterveyden keskeisiksi osiksi kognitio, motoriikka ja liikennenäkö. Ajoterveyteen voi vaikuttaa 

sairauden lisäksi hoitamattomuus tai siihen liittyvä lääkitys. (Ajokunto ja ajoterveys. Luettu 

06.03.2021.) Arvioitaessa kuljettajan ajoterveyden tilaa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, 

ettei aina yksittäin itse sairaus tai sen lääkitys vaikuta ajokyvyn heikentymiseen.  

 

Ajokunnon ja ajoterveyden raja on joskus häilyvä. Kuljettaja voi olla väsynyt tilapäisesti esimerkiksi 

pitkän valvomisen takia tai toisinaan väsymyksen taustalta voi selvitä jokin sairaus. Ajokunto voi 

heikentyä kehon tai mielen hetkellisen tilan takia. Esimerkiksi päihteet, väsymys, kuume tai lääkitys 

voivat olla tällaisia hetkellisiä heikentäviä tekijöitä. Lisäksi sairauteen liittyvät lääkkeet eivät usein sovi 

yhteen alkoholin nauttimisen kanssa. (Ajokunto ja ajoterveys. Luettu 06.03.2021.) 
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3.2  Ajoterveyden tarkastus 

Traficomin ajoterveysohjeessa (2019) on listattu selkeästi ohjeet siihen, milloin ryhmä 2 

ajoterveystarkastus tehdään. Ajoterveysohjeessa (2019) tavallisen ajoterveydentarkastuksen 

edellytykset on listattu seuraavasti:  

 

1. Ensimmäistä kertaa ryhmän 2 ajokorttia haettaessa (tarvitaan < 6 kk vanha lausunto). 

2. Ajokortin voimassaolo on päättynyt. 

3. Määräaikaista ryhmän 2 ajokorttia uudistettaessa (tarvitaan lääkärinlausunto 45 vuoden iässä ja 

sen jälkeen 5 vuoden välein). 

4. Ennen vuotta 2013 myönnetyn ryhmän 2 ajo-oikeuden säilyttämiseksi. 

 

Kun ajoterveystarkastus on tehty, niistä laaditut lausunnot (liite 5) voidaan joko antaa tutkittavalle tai 

lausunnot lähetetään suoraan poliisille. Lausunnot lähetetään suoraan poliisille silloin kun tarkastus 

on tehty määrätyn iän perusteella, aikaistetun ajoterveystarkastuksen perusteella, terveysperusteisen 

ajokiellon päättämiseksi tai poliisin määräyksen perusteella. Lääkärin tulee ilmoittaa kuljettajan 

ajoterveyden muutoksesta poliisille, mikäli tarkastuksessa todetaan, ettei kuljettaja täytä 

ajoterveysvaatimuksia ja ajokyvyttömyyden kesto on vähintään 6 kk. Lääkäri täyttää Ilmoitus 

ajoterveydentilan muutoksesta poliisille -lomakkeen (liite 7) ja lähettää sen kuljettajan asuinpaikan 

poliisille. (Ajoterveysohje 2019, 10-11.) 

 

3.3  Ajoterveydenarviointi sairauskohtaisesti 

Ajoterveysohjeessa (2019) on lueteltu sairauskohtaisesti ajoterveydenarviointi. Sairaudet on jaettu 

seuraavasti: 

 

1. E00 – E99 Umpierityssairauksiin (Diabetes) 

2. F00 – F99 Psykiatrisiin sairauksiin (dementia, alkoholin haitallinen käyttö ja alkoholiriippuvuus, 

huumeiden tai lääkkeiden haitallinen käyttö ja riippuvuus, muut psykiatriset sairaudet, 

kehitysvammaisuus, autismi ja Aspergerin oireyhtymä, Hyperkineettiset ja muut käytöshäiriöt) 

3. G00 – G99 Neurologisiin sairauksiin (mm. Parkinsonin, Alzheimerin tauti ja muut muistisairaudet, 

ms-tauti, Epilepsia, TIA, elimelliset unihäiriöt) 

4. H49 – H53 Näkökyvyn häiriöihin (silmän liikkeiden häiriöt, karsastus ja kaksoiskuvat, silmän 

taittovirheet, näkökenttäpuutokset) 

5. H60 – H95 Korvasairauksiin (Meniéren tauti ja muut tasapainoelimen häiriöt, alentunut kuulo) 

6. I00 – I99 Verenkiertoelinten sairauksiin (verenpainetauti, sepelvaltimotauti, Rytmi- ja 

johtumishäiriöt sekä tajunnanmenetykset, sydämen vajaatoiminta, aivoverisuonien sairaudet 

7. S06 ja T90 Aivovammat, aivovammojen ja neurokirurgisten toimenpiteiden jälkitilat. 
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Näistä sairauksista käsitellään myöhemmin diabetesta, sydämen rytmihäiriötä ja 

aivoverisuonisairautta sekä alkoholiriippuvuutta. Haastattelussa tuli usein esiin yleisimpinä tiellä 

kohdatuista sairauksina myös mielenterveysongelmat, alkoholin haitallinen käyttö, huumeiden 

haitallinen käyttö tai riippuvuus. Mielenterveysongelmaa sivutaan tässä opinnäytetyössä muun 

teorian ohella.  

 

Erikoisalan lääkärinlausunto F127 (liite 6) määrätään silloin kun kuljettajalle on aiemmin tehdyssä 

ajoterveydentarkastuksessa määrätty aikaistettu erikoisalankohtainen lääkärintarkastus. Esimerkiksi 

sisätautilääkäri on arvioinut, että potilaan ajoterveyttä tulee tarkastella seuraavan kerran kolmen 

vuoden kuluttua. Kolmen vuoden jälkeen kuljettajan ajoterveyttä tulee arvioida uudelleen erikoisalan 

lääkärin, esimerkiksi sisätautilääkäri toimesta. Erikoisalakohtaista lääkärinlausuntoa käytetään myös 

silloin, kun poliisi on määrännyt kuljettajan toimittavan erikoisalalausunnon, esimerkiksi 

liikennetilanteessa. Lisäksi erikoisalakohtaista lääkärinlausuntoa käytetään, jos ajokortin edellytyksiin 

tulee lisäehtona esimerkiksi silmälasit. (Vehkavaara 2020.) 

 

4  TERVEYSPERYSTEINEN AJOKIELTO 

4.1  Lääkärin määräämä väliaikainen ajokielto 

Keskeisin rooli ajoterveyden valvonnassa on lääkärillä. Sosiaali- ja Terveysministeriön asetus 

ajoterveydestä (1181/2011) 2 §:n mukaan lääkärin tulee arvioida henkilön ajoterveyttä 

kokonaisuutena. Lääkäri määrää kuljettajan itse lyhytaikaiseen ajokieltoon, mikäli kuljettajan 

ajoterveys on heikentynyt vain tilapäisesti ja arvioidaan kestävän alle 6 kuukautta. Tämmöinen 

tilapäinen heikentyminen voi olla esimerkiksi väsymys tai äkillinen infektiosairaus. (Ajoterveysohje 

2019, 11.) Mikäli kuljettajan ajoterveys heikentyy pitkäaikaisesti ja arvioidaan kestävän vähintään 6 

kuukautta, ajokorttilain (2011/386) 3 luvun 21§ (2018/938) mukaan lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa 

siitä poliisille salassapitovelvollisuuden estämättä. Lääkäri täyttää lausunnon ajokyvystä (liite 7) ja 

toimittaa sen poliisille, jos kuljettajan ajoterveyden tilanne ja ajoterveysvaatimukset täyttyvät 

uudestaan. 

 

On tärkeää että lääkäri toteaa itse ajokorttilain mukaisesti kuljettajan ajoterveyden. Poliisille tehtävä 

ilmoitus ei saa perustua esimerkiksi potilasasiakirjoihin. Lääkärin on tavattava kuljettaja ajoterveyden 

toteamiseksi. Ilmoituksen tekeminen poliisille on lääkärin velvollisuus, jolla varmistetaan kaikkien 

liikenteen osapuolien turvallisuus. Ajoterveyden arvioinnissa tulee lääkärillä olla riittävästi tietoa 

kuljettajan terveydentilasta ja toimintakyvystä, sekä tarvittaessa kuljettajan liikennevahingoista ja -

rikkomuksista. Lausunto varten tuleekin tutkia kuljettajan toimintakyky mahdollisimman kattavasti. 

(Ajoterveysohje 2019, 4,12.)  
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4.2  Poliisin määräämä väliaikainen ajokielto 

Poliisin rooli on määritelty ajokorttilain (2011/386) 3 luvun 20 §:ssä jonka mukaan poliisi voi määrätä 

kuljettajan toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon esimerkiksi terveysvaatimusten 

täyttymisestä, mikäli on syytä epäillä, ettei ajo-oikeuden haltija täytä enää esimerkiksi ajokortin 

terveysvaatimuksia. Ajokiellolla parannetaan liikenneturvallisuutta ja sitä kautta turvataan myös itse 

kuljettajan ja toisten kuljettajien henki ja terveys. (Ajokiellot. Luettu 06.03.2021.) Ajokorttilain 

(2011/386) 7 luvun 64 §:n mukaan poliisin on määrättävä kuljettaja ajokieltoon silloin, kun kuljettaja ei 

täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä esimerkiksi ajokorttilain (2011/386) 3 luvun 12 §:ssä 

(2015/70) mainittujen terveysvaatimusten osalta. Lisäksi poliisin on määrättävä kuljettaja ajokieltoon, 

jos kuljettaja ei ole toimittanut ikälääkärinlausuntoa laissa säädetyssä määräajassa tai kuljettaja ei ole 

toimittanut poliisin asettamassa määräajassa lääkärinlausuntoa, optikon lausuntoa, todistusta 

uudesta hyväksytystä kuljettajantutkinnosta, ajokokeen tai ajonäytteen suorittamisesta. (AKL 7:64 §.) 

Ajokorttilain (2011/386) 70 § 4 mom. mukaan poliisi voi määrätä kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon 

esimerkiksi silloin, jos kuljettajan ajokyky on heikentynyt ja ajon jatkaminen vaarantaisi muun 

liikenteen. 

 

4.3  Lupa-asiantuntijan määräämä ajokielto 

Seuraavassa osiossa käsitellään haastateltavan 1 (liite 1) haastatteluun pohjautuen lupa-

asiantuntijan määräämää ajokieltoa ja ajokiellon prosessia. Lupavalvonnassa kuljettaja määrätään 

ajokieltoon lääkärin ilmoituksen perusteella silloin, kun vaadittua lääkärinlausuntoa ei ole toimitettu, 

vaadittua ajokoetta ei ole tehty tai vaadittua kuljettajantutkintoa ei ole tehty. Ajonäyte tehdään sen 

takia, että nähdään, että kuljettaja hallitsee erityisajoneuvon. 

 

Lääkärin salassapitovelvollisuuden takia lupa-asiantuntija ei saa tietoa siitä, mikä sairaus tai vamma 

kuljettajan taustalla on. Lääkärin ilmoitus poliisille on todella suppea, koska siitä ilmenee ainoastaan, 

että kuljettaja ei täytä ajoterveysvaatimuksia. Ilmoituksessa ilmenee lisäksi vain ryhmä minkä osalta 

ajoterveysvaatimus ei täyty. Lisäksi ilmoituksesta selviää lääkärin ehdotus esimerkiksi ajokokeen 

suorittamiseksi, uuden lääkärinlausunnon tai eri alan lääkärinlausunnon toimittamiseksi. Aikaisemmin 

lupa-asiantuntija tapasi kuljettajat kasvokkain, jolloin kuljettajat kertoivat usein koko sairaushistorian. 

 

4.4  Ajokiellon prosessi 

Terveysperusteisen ajokiellon prosessi alkaa siitä, kun partio määrää kuljettajan ajokieltoon ja 

toimittaa ajokortin sekä väliaikaisen ajokieltomääräyksen lupavalvontaan. Vallitsevan Covid-19 takia 

lupavalvonnassa ollaan kuljettajaan yhteydessä puhelimitse. Aikaisemmin kuljettajat on aina tavattu 

henkilökohtaisesti ja haastateltu. Haastattelun aikana lupa-asiantuntija harkitsee, että pitääkö 

väliaikaisen ajokiellon voimassa vai palautetaanko kuljettajalle ajo-oikeus takaisin. Pääsääntöisesti 
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ajokiellot pidetään voimassa. Lupa-asiantuntija vaatii yleensä kuljettajaa toimittamaan jonkun 

erikoisalan lääkärinlausunnon tietyssä määräajassa. Päätöksessä kirjoitetaan selkeästi se, kenen 

erikoisalan lääkärinlausunto on toimitettava. Väliaikainen ajokielto muuttuu toistaiseksi 

voimassaolevaksi, jos lääkäriltä tulee tieto ettei kuljettaja täytä vaatimuksia.  

 

Lääkäri lähettää yleensä lausunnot suoraan poliisilaitokselle, joskus kuljettaja tuo itse lausunnon 

lupavalvontaan. Toistaiseksi voimassa olevan ajokiellon prosessi käynnistyy sen jälkeen kun lääkäri 

on ilmoittanut ettei kuljettajan ajoterveys riitä. Tämän jälkeen lupa-asiantuntija pyytää kuljettajalta 

vastinetta. Vastineessa annetaan kuljettajalle lausumamahdollisuus siihen, että poliisi on 

määräämässä hänet ajokieltoon toistaiseksi koska lääkäri on ilmoittanut, ettei ajoterveys enää riitä. 

Tämän jälkeen annetaan lausuma aikaa eli kuljettaja saa lausua haluamansa asiaan. Lausuman 

jälkeen tehdään ratkaisu ja ratkaisu lähtee saantitodistuksella kotiin. Mikäli lääkäri toteaa, että 

kuljettaja ei täytä ajoterveysvaatimuksia, lupa-asiantuntijalla ei ole enää harkintaa ratkaisussa.  

 

Mikäli lääkäriltä on tullut puoltava lausunto kuljettajan ajoterveydestä, tarkistetaan poliisin 

tietojärjestelmä ennen ajo-oikeuden palauttamista. Järjestelmästä tarkistetaan, että onko kuljettaja 

syyllistynyt toiseen liikennerikokseen josta määrättäisiin ajokieltoa. Kuljettaja on voinut syyllistyä 

ajokiellon aikana esimerkiksi kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Lausunnosta tulee ilmetä, että 

täyttääkö kuljettaja ajokorttivaatimukset ryhmä 1 vai ryhmä 2 osalta ja täyttääkö ilman ehtoja, 

silmälasiehdolla tai esimerkiksi kuulolaitteen tai alkolukon avulla.  

 

4.5  Yleistiedoksianto 

Kuljettajalle määrätty väliaikainen ajokielto on annettava kuljettajalle tiedoksi ennen ajokiellon 

voimaan astumista. Poliisi on vuoden 2021 alussa alkanut verkkosivuillaan julkaista 

yleistiedoksiantoja. Yleistiedoksiannot perustuvat hallintolain (2003/434) 10 luvun 62 § (2019/432) 

jonka mukaan asiakirja pidetään vastaanottajan nähtävillä määrätyn ajan viranomaisessa. 

Yleistiedoksiantoa käytetään silloin, kun asiakirjaa ei ole saatu toimitettua muulla tavoin. Yhtenä 

syynä on, että vastaanottaja välttelee tiedoksiantoa, kuten ajokieltopäätöstä. (Yleistiedoksiannot. 

Luettu 06.03.2021.) 

 

5  AJOTERVEYDEN HUOMIOINTI ONNETTOMUUKSISSA 

Seuraavaksi käsittelen Liikenneturvan 2020 järjestämällä luennolla Onnettomuustietoinstituutin 

edustajana esiintyneen Tapio Koisaaren luentoa. Luennossa käytiin läpi ammattikuljettajien 

ajoterveydenpuutteita onnettomuustilanteissa.  
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Onnettomuustietoinstituutti eli OTI tarjoaa sellaista tietoa, jolla voidaan vaikuttaa eritasoisesti 

liikenneturvallisuuteen. OTI:n toiminta on erillinen yksikkö Liikennevakuutuskeskuksessa. 

Ajoterveyden puutteita ovat sairaudet ja niihin liittyvät lääkkeet jotka vaarantavat kuljettajan oman tai 

muiden tiellä liikkuvien liikenneturvallisuuden. Sairauksia voi olla niin fyysiset kuin psyykkiset 

sairaudet. Erityisesti alleviivattavana sairautena on päihderiippuvuus. (Koisaari 2020.) 

 

Ensimmäisenä tilastona esiteltiin kuolemaan johtaneiden sairauskohtauksen onnettomuuksia, jossa 

sairaus on ollut välittömänä riskinä. Vuosien 2014-2018 aikana näitä onnettomuuksia on 

ammattikuljettajan ammattiajossa ryhmä 2 osalta ollut yhteensä 8 kappaletta. Ajon aikana ryhmä 2 

ammattikuljettajan ollessa muussa kuin ammattiajossa oli 4 kappaletta. Välittömällä riskillä 

tarkoitetaan sitä, kun kuljettaja joko kuolee kohtaukseen välittömästi tai sairauskohtaus aiheuttaa vain 

tilapäisen toimintakyvyn menettämisen. Ajonaikaisia sairauskohtaus kuolemia dominoi sydän- ja 

verisuonitaudit, joiden osuus karkeasti on 90 %. Suurin osa sairauskohtauskuolemista tulee 

pitkäaikaisista sydän- ja verisuonitautia sairastaville, joten tämä tulisikin huomioida 

sairauskohtauksien ennaltaehkäisyn kannalta. (Koisaari 2020.) 

 

Sairaus voi olla myös onnettomuuden taustariski. Kuljettajan sairaus voi vaikuttaa monella eri tavalla 

onnettomuuden syntyyn. Esimerkiksi kuljettajan ollessa muuten hyvässä fyysisessä kunnossa, voi 

hän aivotoiminnan häiriintymisen takia ajaa väärään suuntaan yksisuuntaisella tiellä. Psyykkiset 

sairaudet ovat useammin taustariskeinä onnettomuuksissa. Yleisin taustasairaus onnettomuuksissa 

on tutkijalautakuntien arvioiden mukaan ollut masennus, psykiatriset sairaudet ja sairauteen käytetyn 

lääkityksen ongelmia. Näiden osuus onnettomuuksissa joissa sairaus on vaikuttanut taustalla, on 

vajaa puolet. Toiseksi yleinen taustasairaus on sydän- ja verisuonitaudit, joiden osuus on noin 

neljännes. Kuljettajan toimintakyky on näissä tapauksissa vain heikentynyt. (Koisaari 2020.) 

 

Toisena tilastoina esiteltiin onnettomuuksia joissa sairaus on ollut taustariskinä. Näitä oli 

ammattiajossa olleiden ammattikuljettajien kohdalla yhteensä 5 kappaletta. Onnettomuuksien 

taustana on ollut erinäisiä sairauksia kuten epilepsiaa ja päihdeongelmia. Näistä onnettomuuksista 4 

onnettomuuden kohdalla on sairauteen liittyvä lääkitys vaikuttanut onnettomuuden syntyyn. 

Ammattikuljettaja, joka ei ole onnettomuuden aikana ollut ammattiajossa on ryhmä 2 osalta 8 

kappaletta. (Koisaari 2020.) 

 

Ammattikuljettajien ammattiajossa tapahtuneiden tutkittujen onnettomuuksien taustalla on yleensä 

vakavia terveysongelmia. Suurimmalla osalla kuljettajilla on merkittävä hoitohistoria taustalla. 

Sairauksien kirjo on ammattikuljettajilla muussa kuin ammattiajossa paljon monipuolisempi, sisältäen 

myös monisairaudet. (Koisaari 2020.)  
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6  SAIRAUS RISKINÄ LIIKENNETURVALLISUUDELLE 

6.1  Diabetes 

Käsittelen seuraavaksi Liikenneturvan järjestämällä luennolla esiintyneen sisätautien ja 

endokrinologian erikoislääkärin Satu Vehkavaaran luentoa. Luennon teemana oli diabetes ja 

ajoterveyden arviointi, mutta Vehkavaaran osuudessa keskityttiin laajan aiheen takia 

insuliinipuutosdiabeteksen arviointiin ajatellen ajoterveyttä. Diabetes on jaettu 1. ja 2. tyypin 

diabetekseen ja seuraavaksi käsiteltävällä insuliinipuutosdiabeteksella tarkoitetaan ryhmä 1. 

diabetesta.  

 

Yksistään diabetes ei ole merkittävä yleistä liikenneturvallisuutta vaarantava sairaus. Erityistä 

huomiota tulisi kiinnittää ilman ennakko-oireita ja valveilla ollessa ilmeneviin sekä vakaviin, eli toisen 

apua vaativiin hypoglykemioihin. Hypoglykemia tarkoittaa insuliinishokkia. Diabetes ja sen liitäntä 

sairaudet voivat vaikuttaa merkittävästi ajokykyyn. Retinopatia eli verkkokalvosairaus (diabeteksen 

liitännäis-sairaus) voi vaikuttaa näkökykyyn eli alentuneeseen näkökenttään tai jopa 

näönmenetykseen. Lisäksi neuropaattiset ongelmat voivat johtaa jalkojen toimintakykyyn. 

(Vehkavaara 2020.) 

 

Liian korkea verensokeri voi heikentää ajokykyä koska alhainen verensokeri heikentää 

keskittymiskykyä ja kuljettaja tuntee olonsa väsyneeksi. Jotta kuljettaja aistii matalan verensokerin 

siitä pitää tulla oire. Oireet ovat tyypillisesti selkeät diabeetikoille eli diabeetikko tietää tarkkaan milloin 

oire tulee. Oireita voi olla esimerkiksi hikoileminen, heikottava olo, nälän tunne tai käsien vapina. 

Tässä tilanteessa diabeetikon tulee saada jotakin nopeasti imeytyvää hiilihydraattia. (Vehkavaara 

2020.) 

 

Raskaan liikenteen ammattikuljettajan ajoluvan edellytykset eivät täyty vähintään vuoteen mikäli 

kuljettaja saa kerran vakavan hypoglykemian. Ryhmä 2 ajokortin omaava kuljettaja voidaan määrätä 

ajokieltoon silloin, jos kuljettajalla on ollut yksikin vakava hypoglykemia. Lääkärin tulee ilmoittaa 

ajokiellosta myös poliisille. Lisäksi diabeteksen liitännäissairaudet voivat johtaa siihen, että kuljettaja 

määrätään ajokieltoon. Ajokieltoon määrättäessä käynnistyy tehostettu hoitoonohjaus ja tarpeen 

tullen erilaiset hoitomuutokset. Mikäli edellisestä vakavasta hypoglykemiasta on vähintään 12 

kuukautta, ajokielto voidaan peruttaa muiden kriteerien täyttyessä. Tällöin hoitavan lääkärin on 

puoltava kuljettajan ajo-oikeuden palauttamista. (Vehkavaara 2020.) 
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Ajoterveysohjeessa (2019) on lueteltu edellytykset ryhmä 2 diabetesta sairastavan 

ajoterveysvaatimusten täyttymiselle seuraavasti: 

 

1. Säännölliset lääkärintarkastukset toteutuvat ja ajoterveys arvioidaan sekä dokumentoidaan 1-3 

vuoden välein. 

2. Tutkittavalla ei ole ollut vakavaa hypoglykemiaa edeltävän 12 kuukauden aikana. 

3. Tutkittava tunnistaa verensokerin laskun oireet täysin. 

4. Insuliinia tai muita hypoglykemiariskiä lisääviä lääkeaineita käyttävä seuraa itse verensokeriaan 

vähintään kaksi kertaa päivässä ja ajotilanteisiin liittyen (ennen ajamista ja ajon aikana 2-3 tunnin 

välein). 

5. Tutkittava osoittaa ymmärtävänsä hypoglykemian aiheuttaman riskin liikenteessä toimimiselle. 

6. Hyperglykemian aiheuttamat riskit on myös huomioitu. 

7. Diabetekseen ei liity sairauksia jotka oleellisesti heikentävät ajoterveyttä. 

 

6.2  Sydämen rytmihäiriö ja aivoverisuonisairaus 

Sydäninfarktilla tarkoitetaan sitä, että kuljettaja on saanut yhden kammiolisä lyönnin, jonka jälkeen 

kuljettaja saanut kammiovärinää. Tämä on yksi vakavimmista rytmihäiriön muodoista koska se 

romahduttaa sydämen sekä elimistön toiminnan välittömästi. Tämä on tilanne, joka tulee ilmi 

kohtalaisen usein sydän- ja verisuoniperäisissä liikenneonnettomuuksissa sairaudellisena syynä. 

(Parikka 2020.) Kuljettaja jolla on vakava sydämen rytmihäiriö ei täytä ajoterveysvaatimuksia. 

Vakavaan rytmihäiriöön kuuluu toistuvat rytmihäiriöt, joilla on vaikutus toimintakykyyn tai tajunnan 

tasoon. Se ei myöskään korjaudu lääkehoidolla. Ryhmä 1 sekä ryhmä 2 osalta äkillinen tajunnan 

menetys eli synkopee, poistaa ajoedellytykset siksi aikaa, että syy on selvitetty ja oireet ovat 

hallinnassa. (Ajoterveysohje 2019, 35.)  

 

Ryhmä 2 ajo-oikeuden haltija on vähintään 6 kk ajokiellossa yksittäisen aivoinfarktin tai 

aivoverenvuodon jälkeen. Lääkärillä on tällöin ilmoitusvelvollisuus ilmoittaa ajokiellosta poliisille. 

Mikäli lääkäri arvioi uusiutumisriskin vähäiseksi tai kuljettajalla ei ole esimerkiksi merkittäviä 

poikkeavia löydöksiä, kuljettaja voi saada ajoluvan takaisin. Aivoverenkierron aiheuttama 

näkökenttäpuutos johtaa yleensä myös ajokieltoon. (Ajoterveysohje 2019, 36.)  

 

6.3  Kuljettajan alkoholiriippuvuus 

Merkittävin riskitekijä liikenteessä on ajoterveysohjeen (2019) mukaan alkoholi ja se onkin yleisin este 

kuljettajan ajo-oikeuden pitämiseen. Päihtyneenä ajamisen lisäksi esimerkiksi krapulan aiheuttama 

väsymys heikentää kuljettajan ajokuntoa. Alkoholilla on myös ajokunnon heikentämisen lisäksi 

pahentava vaikutus muiden sairauksien oireisiin ja näin heikentää kuljettajan ajokykyä. Lisäksi 
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alkoholin ja lääkkeiden yhdistäminen vaikuttaa ajosuoritukseen heikentävästi. Lääkäriltä edellytetään 

perehtymistä kuljettajan päihteettömyydestä koska ennen uuden ryhmä 2 ajo-oikeuden myöntämistä 

kuljettajalta edellytetään 5 vuoden kouristuskohtauksettomuutta liittyen alkoholin käyttöön. 

(Ajoterveysohje 2019, 19, 21.)  

 

7  TUTKIJALAUTAKUNTA 

Seuraavaksi käsitellään Uudenmaan tutkijalautakunnan toimintaa. Tietopohja perustuu 

haastateltavan 2 (liite 2) haastatteluun. Tutkijalautakunnantoimintaa ohjaa laki ja asetus tie- ja 

maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta. Tutkinnan lähtökohta on liikenneturvallisuuden 

parantaminen ja osana tätä, parannusehdotusten tuottaminen. Tutkijalautakunta on keino vaikuttaa 

asioihin. Lainsäädännössä on määritelty tutkijalautakunnan toimivaltuudet ja esimerkiksi määritelty 

yhteistoiminta poliisin kanssa. 

 

Tutkijalautakunnan toimintaa ohjaa liikennevakuutuskeskus eli nykyinen onnettomuustietoinstituutti 

(OTI).  Uudellamaalla tutkijalautakunta on osana tutkintaa tehnyt yli 10 vuoden ajan esityksiä 

ajoterveysjärjestelmän tuomiseksi myös Suomeen. Ajoterveysjärjestelmän tultua tutkijalautakunta on 

myös yrittänyt vaikuttaa ajoterveyden valvonnassa ilmenneiden ongelmakohtien korjaamisessa.  

 

Seuraavassa osiossa käsitellään ylikonstaapeli ja tutkijalautakunnan puheenjohtaja Timo Jaakkolan 

PDF –esitystä. Esityksessä ylikonstaapeli Jaakkola kertoo sairauskohtausonnettomuuksien 

tutkinnasta.  

 

Tutkijalautakunnan lähtökohtana on liikenneturvallisuus työ. Perus työhön kuuluu kaikki kuolemaan 

johtaneet liikenneonnettomuudet, niin tiellä kuin maastossa, sekä kuolemaan johtaneet 

sairaskohtaukset. Tutkijalautakunnalla on erityisprojekteina esimerkiksi raskas liikenne ja vakavat 

vammautumiset. Erityisinä projekteina on (projekti X) sairauskohtaukset ja ajoterveystapaukset joissa 

kuljettaja on jäänyt henkiin. Kuolemaan johtaneiden sairauskohtauksien määrä on liikenteessä 

kasvussa valtakunnallisesti 10-14% ja Uudellamaalla 20-25%. (LVK, viitattu esityksessä Jaakkola 

2021.) Virallisissa tilastoissa ei ole sairauskohtauksia listattu koska ne ovat ns. luonnollisia kuolemia. 

Tutkijalautakunta ottaa tutkintaan noin 15 - 20 ajoterveystapausta vuosittain. Tapaukset ovat 

keskenään erilaisia, joten tapaukset on valittu laajasta materiaalista. (Jaakkola 2021.) 

 

Sairauskohtaukset on jaettu tutkijalautakunnassa 4 eri kategoriaan; 

1. yllättävä sairauskohtaus 

2. monisairas, kohtausriski 

3. lääkäri kieltänyt ajamisen terveydellisillä perusteilla 

4. ajoterveysjärjestelmä toiminut. 
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Tutkijalautakunnan yleisiksi havainnoiksi tapauksissa on listattu esimerkkinä että lähes jokaisella on 

voimassa oleva ajo-oikeus, mutta sen sijaan lääkärin määräämästä ajokiellosta huolimatta ajavia 

kuljettajia on liikaa. Sairauskohtaus on harvoin täysin yllätys eli kuljettajalla voi olla pitkäänkin jatkunut 

hoitosuhde taustalla. Lisäksi tapauksissa puuttuu liian usein lääkärin suorittama ajoterveyden 

säännöllinen seuranta ja arviointi. (Jaakkola 2021.) 

 

8  LUPA-ASIANTUNTIJA UUDELLAMAALLA 

Lupa-asiantuntijan työnkuvaan kuuluu haastateltavan 1 (liite 1) mukaan ajokieltoasioissa 

terveysperusteiset ja liikenneperusteiset ajokiellot. Lupa-asiantuntijan työn kuvaan kuuluu lisäksi 

terveysperusteiset määräykset eli lääkärinlausunnon toimittamismääräykset, ajokokeeseen ja 

ajonäytteeseen määräämiset, kuljettajatutkintoon määräämiset (kuljettaja ollut pitkään ajokiellossa), 

luokan alentamiset ja erityisehtojen muutokset (silmälasit, kuulolaite, alkolukko), valvotut ajo-oikeudet 

ja päihdeseurantaan määräämiset. Työssä käsitellään myös ajo-oikeuden haltijoiden omat pyynnöt, 

esimerkiksi jos kuljettaja haluaa alentaa jonkun ajokortti luokan. Työnkuvaan kuuluu myös vastineen 

antamiset muutoshakuasioissa, päivittäinen puhelinneuvonta ajo-oikeusasioissa ja sähköpostiin 

vastaaminen.  

 

9  TUTKIMUSMENETELMÄT 

9.1  Tutkimustyö 

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimusmenetelmänä koska tarkoitus on tutkia kuinka ryhmä 2 

ammattikuljettajien ajoterveyden valvonta toteutuu Uudellamaalla. Lisäksi tarkoitus on selvittää mitä 

ongelmakohtia ajoterveyden valvonnassa ilmenee. Aineisto kerätään teemahaastatteluina 

kasvotusten, puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä. Tutkimuksen tavoite on kehittää ryhmä 2 

ammattikuljettajien ajoterveyden valvontaa sekä poliisin toimia raskaan liikenteen pysäytys- ja 

onnettomuustilanteissa. Tutkimuksen aihe on rajattu Uudenmaan alueeseen jotta työmäärä pysyy 

kohtuullisena. Ryhmä 2 ajo-oikeuden osalta tutkimuksessa keskitytään ainoastaan raskaan liikenteen 

ammattikuljettajiin.  

 

Tutkimustyö on tietojen keräämistä, tilastoja, haastatteluaineistojen kuvausta ja esimerkiksi 

tutkimusmenetelmien käyttöä. Tutkimustyö vaatii tekijältään laajaa ymmärrystä sekä sääntöjen 

hallintaa. Tieteellinen tutkimus noudattaa sen sääntöjä ja vaatimuksia mitä tieteenalalta vaaditaan. 

(Salonen 2013, 6, 9.)  
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Tutkimuksen tunnuspiirteitä ovat universalismi yhteisöllisyys, puolueettomuus ja kriittinen tarkastelu. 

(Salonen 2013, 10) Tämän perusteella tutkimustyö ¨voidaan määritellä uuden tiedon tuottamiseksi 

tieteen tekemisen piirissä sovittujen yhteisten toimintatapojen ja –sääntöjen ohjaamina¨ (Salonen 

2013, 10). Ensisijainen tavoite on tuottaa uutta tietoa. Uusi tieto johtaa uusiin kehityksiin ja 

innovaatioihin. Esimerkki tutkimustyön vaiheesta on löytää idea tai tiedollinen aukko, johon tutkija 

lähtee perehtymään ja laatii tämän jälkeen tutkimussuunnitelman. Tämän jälkeen tutkija asettaa joko 

tutkimuksellisen tehtävän, ongelman tai kysymyksen. Tutkimusmenetelmä tulee hallita hyvin, jonka 

perusteella aineisto kerätään. Aineiston hankittua se analysoidaan ja keskeiset tutkimustulokset 

tiivistetään. Lopuksi tutkimustulokset julkaistaan. (Salonen 2013, 10.) 

 

9.2  Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

Tutkimustyön voi toteuttaa kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena tai kvantitatiivisena eli 

määrällisenä tutkimuksena. Määrällinen tutkimus toteutetaan usein joko sähköisenä tai paperisena 

lomaketutkimuksena. Tämän opinnäytetyön tutkimuksen aineisto halutaan kerätä haastatteluiden 

kautta, jonka vuoksi kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä sopii tutkimuksen toteutukseen 

parhaiten. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa etukäteen laadituista kysymyksistä haastateltavat saavat 

vapaamuotoisesti kertoa kokemuksista ja mielipiteistä aihealueeseen liittyen. (Tilastokeskus 2021.) 

Tutkimuksessa halutaan saada eri haastateltavien kautta mahdollisimman monipuolista näkökulmaa 

aiheeseen liittyen. Vapaamuotoisella kerronnalla saavutetaan monipuolinen tutkimustulos koska 

haastateltavat saavat käsitellä aihetta laajasti.  

 

Haastattelu on tiedonkeruutapana yksi käytetyimmistä tavoista. Haastattelija ja haastateltava 

keskustelevat haastattelutyypistä riippuen enemmän tai vähemmän järjestelmällisesti 

tutkimusaiheesta. Tutkimushaastattelulle on asetettu tutkimustehtävän suorittaminen selkeäksi 

päämääräksi. Haastattelua käytetään tutkimusaineiston saamiseksi, jonka jälkeen aineisto 

analysoidaan ja tulkitaan tutkimustehtävän selvittämiseksi. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 34, 42.) 

Haastattelutyyppiä miettiessä tulee pohtia, että kuinka paljon halutaan antaa haastattelulle 

liikkumatilaa ja kuinka haastatteluun muodostetut kysymykset esitetään. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.)  

 

Kvalitatiivinen tutkimus sisältää erilaisia aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) Haastattelu ajateltiin sijoittuvan formaaliudeltaan lomakehaastattelun 

ja teemahaastattelun välille. Haastattelut päätettiin kuitenkin toteuttaa puolistrukturoituna 

teemahaastatteluna. Teemahaastattelu on yleinen aineiston keruutapa kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa. Teemahaastattelu sopii tähän tutkimukseen juuri sen takia, että se luo 

mahdollisuuden kattavaan tutkimustulokseen koska haastateltavien vastauskenttää ei ole rajoitettu 

tiukkaan muotoon. Tarkoituksena on teemahaastattelun tavoin luoda keskustelunomainen 
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haastattelu, mutta haastateltavalla on esittää etukäteen laadittuja tarkentavia kysymyksiä 

haastateltavalle.  

 

9.3  Tutkimuslupa ja aineiston keruu 

Opinnäytetyön tutkimuslupaohje päivitettiin joulukuussa 2020. Tutkimuslupa-anomus tulee tehdä 

kysely-, haastattelu-, rekisteri- tai asiakirjatutkimuksissa tai tilastointitehtäviä varten. Tutkimuslupaa 

tulee hakea esimerkiksi silloin jos tutkimuksessa käsitellään poliisin henkilörekistereitä, salassa 

pidettäviä asiakirjoja, tutkimus edellyttää poliisin resursseja tai tutkimuksessa kerätään tai käsitellään 

poliisiorganisaatiota koskevia tietoja. Tutkimuslupa voidaan myöntää yksilöityä tutkimusta varten ja 

siitä tulee ilmetä tarpeelliset rajaukset ja ehdot. (Poliisin tietojen käyttö tutkimustarkoituksessa. Luettu 

03.05.2021.) 

 

Tutkimusta varten haettiin tutkimuslupa Poliisiammattikorkeakoululta tammikuussa 2021 kahden 

haastateltavan osalta. Tutkimuslupa hyväksyttiin helmikuussa 2021 jonka jälkeen haastattelut saatiin 

toteuttaa poliisiorganisaatiossa työskentelevän lupa-asiantuntijan ja tutkijalautakunnan jäsenen 

osalta. Kahden liikennesektorin poliisien haastatteluita varten ei tarvinnut hakea erikseen 

tutkimuslupaa, koska haastattelut suoritettiin jo marraskuussa 2020 ennen tutkimuslupaohjeen 

päivitystä.  

 

Tutkimuksen haastateltavaksi valittiin Uudenmaan poliisiorganisaatiossa työskentelevä lupa-

asiantuntija, joka käsittelee terveysperusteisia ajokieltoja päivittäin. Lisäksi haastateltaviksi valittiin 

kaksi Uudenmaan tutkijalautakunnan jäsentä. Toinen haastateltavista työskentelee Uudenmaan 

poliisiorganisaatiossa ja toinen on liikennelääketieteen professori. Laajemman näkökulman 

lisäämiseksi haastateltaviksi valikoitui kaksi Uudenmaan poliisiorganisaatiossa liikennesektorilla 

työskentelevää poliisia. He molemmat kuuluvat myös tutkijalautakuntaan. Monipuolisten 

haastateltavien kautta saadaan laajaa näkökulmaa eri sektoreilta ja ammattikunnista sekä 

monipuolisempaa tutkimustulosta. Kaikilla haastateltavilla on usean vuoden kokemus raskaan 

liikenteen ja ajoterveyden valvonnasta. 

 

Elokuussa 2020 tutkijalautakunnan jäseneltä sekä kahdelta liikennesektorin poliisilta kysyttiin 

kiinnostusta tulla haastateltavaksi opinnäytetyötä varten. Haastateltavien vastaus oli myöntävä. 

Liikennesektorin poliisien haastattelu toteutettiin jo marraskuussa 2020. Tutkimuslautakunnan 

jäsenen suostumusta tiedusteltiin vielä sähköpostilla tammikuussa 2021 ja vastaus oli edelleen 

myöntävä. Liikennelääketieteen professorin suostumusta tulla haastateltavaksi kysyttiin tammikuussa 

2021. Haastateltavan vastaus oli myöntävä. Lupahallinnon lupa-asiantuntijaa lähestyttiin 

henkilökohtaisesti poliisiasemalla tammikuussa 2021. Kysyttäessä lupa-asiantuntijalta tulla yhdeksi 

haastateltavaksi, lupa-asiantuntija vastasi myöntävästi. Lupa-asiantuntijalle, tutkijalautakunnan 
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jäsenelle ja liikennelääketieteen professorille lähetettiin haastattelurunko (liite 1, 2 ja 3) sähköpostilla 

etukäteen tutustuttavaksi. Kahden liikennesektorin poliisin haastattelu sovittiin toteutuvaksi 

sähköpostitse. Haastateltaville lähetettiin omiin sähköpostiosoitteisiin kysymykset (liite 4) Word –

tiedostona. Haastateltavat saivat omatoimisesti vastata kysymyksiin, jonka jälkeen he lähettivät 

yksilölliset vastaukset takaisin sähköpostitse.  

 

9.4  Haastatteluiden toteutus 

Haastattelut toteutettiin lupa-asiantuntijan kanssa kasvotusten ja tutkijalautakunnan jäsenen sekä 

liikennelääketieteen professorin kanssa puhelinhaastatteluna vallitsevan Covid-19 tilanteen takia. 

Haastattelut äänitettiin haastattelijan henkilökohtaisen IPhonen Sanelin –palveluun. IPhone, jonka 

Sanelin –palvelussa äänitetyt haastattelut sijaitsivat, on salattu salasanalla. Näin äänitteet pysyivät 

turvassa koko tutkimuksen ajan. Puhelimen Sanelin –palvelusta haastattelut siirrettiin tutkijan 

henkilökohtaisen tietokoneen opinnäytetyö –kansioon joka on salattu salasanalla. Tiedostojen siirron 

jälkeen äänitetyt haastattelut tuhottiin kokonaan Sanelin –palvelusta.  Äänitetyt haastattelut litteroitiin 

eli muutettiin tekstimuotoon Word –tiedostolle. Word –tiedostoa säilytettiin tutkijan henkilökohtaisen 

tietokoneen salatussa opinnäytetyö –kansiossa.  Litteroinnin jälkeen nauhoitetut haastattelut tuhottiin 

myös opinnäytetyö –kansiosta. Haastatteluiden materiaali säilyi ainoastaan litteroituituna tekstinä 

Word-tiedostossa. Haastattelut litteroitiin anonyymeiksi niin, että jokaisen kohdalla käy ilmi vain 

työtehtävä.  Lupa-asiantuntija, tutkijalautakunnan jäsen ja liikennelääketieteen professori nimettiin 

numeerisesti (haastateltava 1, 2 ja 3).  

 

Litteroinnilla tarkoitetaan nauhoitetun puhutun haastatteluaineiston puhtaaksi kirjoittamista. 

Haastatteluilla saatu aineisto muutetaan analysoimista helpottavaan muotoon 

tekstinkäsittelyohjelman avulla. Tutkimusongelma ja miten kieleen suhtaudutaan tutkimusvaiheessa 

määrittelee sen, kuinka tarkasti nauhoitettu haastattelu toistetaan sitä puhtaaksi kirjoittaessa. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tässä opinnäytetyössä kielellinen analyysi ei ole 

keskeisessä osassa. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekan (2006) mukaan yhden haastattelun 

litteroimiseen tulisi varata yksi kokonainen työpäivä tai enemmän. Tämä riippuu haastattelun tyypistä, 

mutta litterointiin menee runsaasti aikaa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Opinnäytetyö 

suunniteltiin tämän vuoksi niin että jokaisen kolmen haastateltavan haastatteluun varattiin tasan yksi 

kuukausi eli 30 päivää.  

 

Kahden liikennesektorin poliisin kanssa haastattelu tehtiin marraskuussa 2020 sähköpostitse ennen 

tutkimusluvan päivitystä. Liikennesektorin poliisien haastattelua varten ei tarvinnut hakea jälkikäteen 

tutkimuslupaa, koska haastattelut eivät sisällä salassa pidettävää tietoa. Kysymykset kirjoitettiin Word 

–tiedostoon ja lähetettiin haastateltaville samanaikaisesti. Sähköpostiviestittely toteutettiin poliisin 

salatun sähköpostijärjestelmän kautta. Liikennesektorin poliisit nimettiin myös numeraalisesti 
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(haastateltava 4 ja 5). Molemmat haastateltavat palautti vastaukset esitettyihin kysymyksiin 

sähköpostitse Word –tiedostossa. Tämän jälkeen vastaustiedostot siirrettiin tietokoneen opinnäytetyö 

–kansioon joka on salattu salasanalla. Sähköpostiviestit poistettiin vastauksien jälkeen 

sähköpostijärjestelmästä. 

 

Haastatteluiden vastaukset ovat luotettavia koska molemmat haastateltavat (haastateltava 4 ja 5) 

olivat lomalla kysymyksien lähettämisen aikaan. Haastateltavilta selvitettiin lomasijainti, jonka 

perusteella voitiin todeta heidän olevan eripuolella Suomea. Haastateltavat ei myöskään saanut 

tietää toisistaan. Haastateltavien lähettämät vastaukset saapuivat haastattelijan sähköpostiin 

molempien ollessa vielä eri puolella Suomea. Vastauksien luotettavuudesta voidaan olla varmoja 

koska kumpikaan ei ole voinut olla tietoinen toisen haastateltavan vastauksista. 

 

10  HAASTATTELUT 

10.1  Teemahaastattelu 

Haastatteluissa käytetään puolistrukturoidun teemahaastattelun formaattia. Teemahaastattelua 

käytetään haastattelumetodina jokaisen haastateltavan kanssa. Teemahaastattelu asettuu 

lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin. Teemahaastattelussa haastattelu ei etene 

tarkkojen ja yksityiskohtaisen kysymysten kautta vaan kysymykset on jaoteltu teemoihin. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu eli haastattelussa kysymykset vaihtelevat järjestystä. 

Haastattelussa ¨esitetään tarkkoja kysymyksiä tietyistä teemoista, muttei välttämättä käytetä juuri 

samoja kysymyksiä kaikkien haastateltavien kanssa¨ (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Siinä teemat ja aihepiirit pysyvät kaikille kolmelle haastateltavalle samana ja teemojen välillä liikutaan 

joustavasti ilman tarkempaa etenemisreittiä. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 47-48, 66; Eskola &Suoranta 

2000, 86-87.) 

 

Kahdelle liikennesektorin poliisille esitettiin kysymykset sähköpostin välityksellä eikä haastattelija ja 

haastateltava tapaa toisiaan. Haastattelu on puolistrukturoitu ja haastateltaville esitetään täysin 

samat kysymykset täysin samassa järjestyksessä. Haastattelu muistuttaa lomakehaastattelua joka on 

tyypiltään strukturoitu haastattelu ja vastaa kyselylomakkeen täyttämistä ohjatusti (Eskola & Suoranta 

200, 86). Kysymyksiin ei kuitenkaan laadittu lomakehaastattelun omaisesti valmiita 

vastausvaihtoehtoja vaan haastateltavat saivat vastata vapaasanaisesti esitettyihin kysymyksiin. 

 

Teemoilla tarkoitetaan keskeisiä aiheita, jota haastattelussa käytetään. Teemahaastatteluaineiston 

analysoimisessa haastattelun teemoittaminen on etenemistapana luontevin. Nauhoitetun haastattelun 

litteroinnin jälkeen aineisto voidaan jakaa teemoihin. Aineiston jaossa teemoihin tulee haastatteluissa 

koota kohdat, joissa keskustellaan kyseisestä teemasta. Teemojen käsittelyn yhteydessä kirjoittaja 
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lainaa haastatteluista kohtia tutkimusraporttiin, jossa tarjotaan lukijalle todiste siitä, että tutkijalla on 

aineisto, johon analyysi pohjautuu. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Haastattelut toteutuivat jokaisen haastateltavan (1, 2 ja 3) kohdalla luontevasti ja keskustelut olivat 

hyvin vapaasanaisia. Haastattelija antoi haastateltavan kertoa vapaasti omista kokemuksistaan 

aiheeseen liittyen. Vapaan aihe piirin sisällä pysyvän keskustelun ohella haastattelija kysyi etukäteen 

laadittuja täsmentäviä kysymyksiä, joihin haastateltava sai vastata ilman erikseen määriteltyjä 

vastausvaihtoehtoja (liite 1, 2, 3). Haastateltavan 4 ja 5 kohdalla ei voitu toteuttaa vapaata 

keskustelua koska kysymykset (liite 4) lähetettiin sähköpostitse vastattavaksi. Vapaasanaisuus ilmeni 

vastauksissa siten että kysymyksiin ei oltu määritelty vastausvaihtoehtoja.  

 

10.2   Haastattelun tulokset 

10.2.1  Ajoterveyden valvonnan tärkeys ja toteutus  

Ensimmäisen teeman aiheena oli ajoterveyden valvonnan tärkeys ja valvonta toteutus. 

Haastateltavilta selvitettiin, että kuinka tärkeäksi he itse kokevat raskaan liikenteen kuljettajien 

ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnan. Lisäksi haastateltavilta haluttiin selvittää, että miten 

ajoterveyden valvonta toteutuu ja miten sitä suoritetaan heidän työsektorilla.  

 

Haastateltava 1 (liite 1) kokee ajoterveydentilan valvonnan erittäin tärkeäksi. Hänen mielestä on hyvä 

asia, että ajoterveysvaatimukset ovat ryhmä 2 ajo-oikeudelle vaativammat. Ryhmä 2 osalta 

haastateltava 1 kokee valvonnan tärkeäksi sen takia, että kuljettajat ajavat raskaita ajoneuvoja ja 

niillä saa pahaa jälkeä aikaiseksi liikenneonnettomuudessa.  

 

¨ Ajoterveyden valvonnalla taataan sekä kuljettajan oma terveys ja henki, että muiden tiellä liikkuvien 

terveys ja henki. Ajoterveyden valvonnalla on perustetta henkilöille, keiden täytyy toimittaa 

lääkärinlausunto viiden vuoden välein. Kuljettajat ovat saaneet pidemmät ajo-oikeudet, joten viiden 

vuoden välillä voi sattua terveydessä mitä vain. Tämän takia on tärkeää valvoa terveyttä joka viides 

vuosi. ¨  

-Haastateltava 1- 

 

Kysyttäessä haastateltavalta 1 miten lupavalvonnassa valvotaan ajoterveyttä ja ajokykyä, hän vastasi 

että heillä on seuranta, eli työjono kuljettajille, jotka jättävät lääkärinlausunnot toimittamatta. Kuljettaja 

määrätään ajokieltoon sen jälkeen, kun hän nousee työjonoon.  

 

¨ Kuljettaja määrätään ajokieltoon esimerkiksi silloin, jos hän ei ole toimitanut ikään perustuvaa 

lausuntoa. Katsomme aina liikennerikoksissa, että onko perusteita määrätä myös päihdeseurantaan. 



 

 19 

Päihdeseuranta on myös terveysperusteista valvontaa riippumatta siitä, onko kuljettajalla ryhmä 1 vai 

ryhmä 2 ajo-oikeus. ¨ 

-Haastateltava 1- 

 

Haastateltava 2 (liite 2) kokee ajoterveyden valvonnan olevan ihan ehdoton. Hän totesi, että sen takia 

ajoterveyden valvonta näkyy myös ajoterveysohjeen painotuksessa eli ohje on hyvin ryhmä 2 

painotteinen. 

 

¨ Ajoterveyden valvonta on yksi liikenneturvallisuuden keskeisiä asioita, koska joka kerta kun 

ajoterveydessä on joku pielessä, niin aina sattuu ja tapahtuu eli riskit ovat niin selkeitä 

liikenneturvallisuudelle. ¨  

-Haastateltava 2-  

 

Haastateltava 2 kertoo, että tutkijalautakunta ei ole valvovaviranomainen, mutta heillä seurataan 

tilannetta ja voi olla, että he kohdentavat onnettomuus tutkintaa niihin asioihin mitä pitävät tärkeinä. 

Haastateltavan 2 mukaan tutkijalautakunnassa on otettu sairauskohtaukset tutkintaan kesän helteillä 

osoituksena siitä, että kuinka paljon sairauskohtauksia tapahtuu esimerkiksi yhden viikon aikana. 

Tuolloin he tutkivat 4-5 tapausta yhden viikon aikana.  

 

¨ Mitään mahdollisuutta ei ole tutkia kaikkia onnettomuuksia mistä me saamme tiedon tai mitä 

järjestelmistä seuraamalla saa tietoon. Lähtökohta tutkijalautakunnassa osoittaa laajuus eli kyky 

pystyä osoittamaan, että sairauskohtaus voi johtua monenlaisesta sairaudesta. ¨ 

-Haastateltava 2-  

 

Haastateltava 3 (liite 3) toteaa ajoterveyden valvonnan tärkeäksi. Valvonta on hänen mielestä 

tärkeää, koska kuljettajat ajavat ammatikseen raskasta ajoneuvoa jolloin altistus eli 

ajokilometrimäärät ovat suuremmat. Lisäksi ajoterveyden merkitys korostuu, koska kulkupelin 

tuhovaikutus on suuri. Haastateltava 3 kertoo että silmälääkärit toteuttavat ajoterveyden valvontaa 

hyvin, vaikka kyseisellä sektorilla on huonosti asiaan vaikutusta. Lisäksi haastateltava 3 ilmoittaa, että 

neurologit ja sisätautilääkärit ovat ajoterveyden valvonnan osalta keskimääräisistä parempia.  

 

¨ Toinen ääripää neurologeihin ja sisätautilääkäreihin on sitten nämä päihdelääkärit ja psykologit, 

jotka katsovat että potilaan tila huononee jos ajo-oikeuteen puututaan. ¨   

-Haastateltava 3- 

 

Haastateltava 4 (liite 4) kokee raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnan 

tärkeäksi, koska kuljettajat ajavat paljon kilometrejä ammatikseen. Valvonta on tärkeää, koska 
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kuljettajat ajavat suurilla massoilla ja onnettomuuden sattuessa seuraukset ovat yleensä vakavia 

esimerkiksi massaeroista johtuen.  

 

¨ Ajokyky ei ole ikään sidottu asia vaan ajoterveyteen vaikuttavat muun muassa erilaiset sairaudet ja 

ajokyvyn kannalta niihin liittyvä lääkitys. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta on tärkeää 

koska onnettomuuksien taustatekijöinä ovat esimerkiksi ikääntyminen, ajoterveys ja lääkkeet. 

Taustatekijöitä on lisäksi kuljettajan oma liikennekäyttäytyminen ja asenne sekä kuljettajan kokemus, 

tarkkaavaisuus ja ajovirheet jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. ¨  

-Haastateltava 4- 

 

Haastateltavan 2 mukaan ajoterveyden valvonta toteutuu liikennesektorilla muun muassa 

pysäytystilanteessa puhutuksen ja puhalluskokeen kautta. Valvontaohjelmalla tarkistetaan kuljettajan 

ajo- ja lepoajat ja estetään esimerkiksi väsyneenä ajaminen keskeyttämällä kuljetus. Samalla 

tarkistetaan myös kuljettajan saama koulutus ja perehtyneisyys tehtävään. Ylinopeus on riskitekijä, 

joten ylinopeuksiin puututaan haastateltavan 4 mukaan myös. 

 

Haastateltava 5 (liite 4) kokee valvonnan ehdottoman tärkeäksi koska ryhmä 2 ajoneuvojen massat 

asettavat yleensäkin tienpäälle aina riskin. Jos kuljettajan terveys tai ajokyky ei ole edellyttämällä 

tasolla niin riskit vakaviin onnettomuuksiin kasvaa. Haastateltavan 5 mielestä liikenneturvallisuuden 

näkökulmasta valvonta on tärkeää koska siinä missä poliisi valvoo sosiaalilainsäädännön 

toteutumista tulisi samalla aina tarkastaa kuskin terveys- ja ajokyky.  

 

¨ Jokainen voi miettiä millaista jälkeä esimerkiksi 76000 kg yhdistelmä voi tehdä ruuhkaliikenteessä 

tai yksittäisessä onnettomuudessa, jos vastapuolena on joku muu tieliikenteessä oleva. ¨  

-Haastateltava 5- 

 

Kysyttäessä miten liikennesektorilla toteutuu ajoterveyden ja ajokyvyn valvonta, haastateltava 5 

vastasi että liikennesektorin työskentelyssä on suuria eroja.  

 

¨ Kaikilla poliiseilla ei ole välttämättä kokemusta raskaan liikenteen valvontaan. Kuljettaja saattaa 

päällisin puolin olla fyysisesti hyvässä kunnossa mutta taustalla saattaa olla jokin vakava perus- tai 

pitkäaikaissairaus. Kuljettajaa pitää pysäytyksen yhteydessä aina haastattaa normaalia enemmän, 

eikä pahitteeksi olisi vähän fyysisesti rasittaa (esim. nousta kuormatilaan). Näin saataisiin tietoa 

kuljettajan fyysisestä kunnosta. Lisäksi väsyneenä ajamista tulisi kaikkien osata valvoa. ¨ 

-Haastateltava 5- 
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10.2.2  Valvonnan ongelmakohdat 

Toisen aiheen teema oli ajoterveyden valvonnassa ilmenevät ongelmakohdat. Jokaiselta 

haastateltavalta kysyttiin kohdista, jotka he kokevat oman työnkuvan näkökulmasta ongelmalliseksi 

ajoterveyden valvonnan osalta.  

 

Haastateltava 1 (liite 1) ei näe lääkärin määräämää ajokieltoa ongelmallisena. Haastateltava1 totesi 

että jos lääkärillä olisi ilmoittamisvelvollisuus jokaisesta pienemmästäkin vammasta tai sairaudesta, 

niin lupavalvonnan resurssit eivät riittäisi. Haastateltava 1 kokee ongelmallisena, että lääkärit eivät 

tee poliisille ilmoituksia kuljettajista jotka ovat todella huonossa terveydellisessä kunnossa. 

Haastateltava 1 kertoi käyneensä seminaarissa, jossa luennoitsija kertoi, että osa lääkäreistä on 

herkempiä kuin toiset tekemään ilmoituksia. Luennoitsijan mukaan syy ilmoittamatta jättämiseen on 

siinä, että tietyt ammattikunnat ovat sellaisia ettei lääkäri halua vaarantaa potilashoitosuhdetta.  

 

¨ Koen ongelmallisena sen etteivät lääkärit aina ilmoita niistä jotka ovat pitkäaikaissairaita. Olen 

ajatellut monesti että miksi lääkärit eivät olet tehneet ilmoitusta kuljettajasta joka itsekin sanonut 

minulle olleen jo pitkään sairas. ¨  

-Haastateltava 1-  

 

Haastateltava 1 ei muista yhtäkään ammattikuljettajaa, joka oltaisiin määrätty väliaikaiseen 

ajokieltoon sen takia, että partio on epäillyt kuljettajan ajoterveyden heikentyneen. Poliisipartiot ovat 

haastateltavan 1 mukaan puuttuneet kuitenkin iäkkäiden kuljettajien ajo-oikeuksiin. Iäkkäät kuljettajat 

alkavat haastateltavan 1 mukaan esimerkiksi seilata, ajaa väärällä puolella tietä, ajaa välillä vähän 

pientareella, kuljettajat eivät käytä vilkkua, tai he ajavat väärältä puolelta liikenteen jakajaa. Näissä 

tilanteissa partiot ovat puuttuneet kuljettajan ajo-oikeuteen.  

 

Haastateltava 2 (liite 2) listasi perustason ongelmia, jotka hän kokee tällä hetkellä keskeisimmiksi 

asioiksi: 

 

1. Ajoterveyden arviointia ei suoriteta terveydenhuollon ammattilaisten toimesta ja 

ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään.  

 

¨ Lääkärit eivät tee näitä ajoterveyden arviointeja, vaikka pitäisi tehdä. Meillä on sellaisia tapauksia, 

jossa selkeästi näkyy, ettei lääkäri ole tehnyt ajoterveyden arviointia ollenkaan. Ryhmä 2 raskaan 

liikenteen kuljettaja voi olla mielenterveyspotilas, mutta hänelle ei ole koskaan tehty ajoterveyden 

arviointia. Ongelmana on se, että ajamisen katsotaan olevan mielenterveyspotilaalle terapiaa. ¨  

-Haastateltava 2-  
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Haastateltava 2 mielestä mielenterveyspuoli on keskeinen osatekijä koko ajoterveyden arvioinnissa. 

Toinen keskeinen kohta arvioinnissa on päihderiippuvaiset ja heidän ajoterveyden valvonta.  

 

2. Lääkäri suorittaa ajoterveyden arvioinnin ja määrää kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon. Tieto ei 

välity poliisille eikä näy poliisin tietojärjestelmässä.  

 

¨ Lääkärit kirjaavat tämän tiedon nykyään jo kohtuullisen hyvin potilasasiakirjoihin. Tämä tieto ei 

kuitenkaan välity poliisille, mutta lääkäri noudattaa kuitenkin ajoterveysohjetta, joka luo toiminnalle 

tietynlaisen valtakunnallisen pohjan. Ongelman tässä luo se, että kuljettajalla on voimassa oleva ajo-

oikeus näkyvissä poliisin tietojärjestelmässä. Olemme jo usean vuoden ajan ehdottaneet, että 

lääkärin määräämä ajokielto pitäisi saattaa aina poliisin tietoon ryhmä 2 ajo-oikeuksien osalta. ¨          

-Haastateltava 2- 

 

3. Hoitavalla lääkärillä ei ole oikeutta saada tietää, minkälainen ajo-oikeus potilaalla on.  

 

¨Tämä on aika keskeinen tässä koko järjestelmässä koska tällöin kaikki perustuu kuljettajan omaan 

kertomukseen. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että lääkäri saisi ajo-oikeudesta tiedon. Tätäkin 

ollaan ajettu jo usean vuoden ajan. Esimerkiksi jos hoitavalääkäri tietäisi, että kuljettajalla on ryhmä 2 

ajo-oikeus, lääkäri saattaisi tehdä ilmoituksen poliisille, koska sairaus voi olla pysyvä. Tällä hetkellä 

lääkäri ei voi kuitenkaan tehdä ilmoitusta, koska hän ei tiedä, että kuljettajalla on ryhmä 2 ajo-oikeus. 

¨ 

-Haastateltava 2-   

 

4. Monisairauden tunnistaminen. 

 

¨ Monisairautta ei tunneta riittävästi. Kuljettajalla voi olla esimerkiksi 6-7 eri sairautta, mutta jokainen 

sairaus yksittäisenä ei ole sellainen, johon lääkärin pitäisi reagoida. Ongelma onkin näiden jokaisen 

sairauden yhteisvaikutuksessa. ¨  

-Haastateltava 2- 

 

Haastateltavan 3 (liite 3) mukaan murheellisin asia on päihdelääkärit ja psykiatrit, jotka kokevat 

ajamisen jatkamisen terapiaksi ja jättää kylmänviileästi noudattamatta ilmoitusvelvollisuusohjeita.  

Hänen mukaansa onnettomuuksia on paljoin joissa ilmoitusvelvollisuus olisi täyttynyt, mutta se oltiin 

jätetty tekemättä.  

 

¨ En ole vuosiin uskonut että tähän tulee parannusta lääkäreiden osalta ilman, että lääkärit asetetaan 

vastuuseen virkavelvollisuuden laiminlyönnistä. Edes onnettomuuden synty ei auta siinä että 

lääkäreiden toimintaan puututaan koska yhdessäkään onnettomuudessa jossa on todettu että on 
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toimittu virheellisesti ei todennäköisesti ole takautuvasti tullut sanktiota lääkärille. Voi olla että asiasta 

on ilmoitettu esimerkiksi Valviralle. ¨ 

-Haastateltava 3-  

 

Kysyttäessä lääkärin ilmoittamisvelvollisuudesta, kun kuljettajan ajokyvyttömyyden kesto on 

vähintään 6 kk haastateltava 3 (liite 3) toteaa että ilmoitusvelvollisuus ei hyvin usein toteudu.  

 

¨ Usein ei myöskään toteudu lääkärin alle 6 kk ajokiellot ja jos toteutuu niin niitä ei määräysten 

mukaisesti edes kirjata sairaskertomukseen. Jos ne oltaisiinkin joskus kirjattu, niin vähintään unohtuu 

kirjata se että ajokielto on päättynyt. ¨  

-Haastateltava 3-  

 

Haastateltava 3 totesi poliisin ja lääkärin väliseen yhteistyöhön, että lääkäripuolella syy huonoon 

yhteistyöhön on liikennelääkäreiden määrän vähyys. Liikennelääkäreitä on liian vähän ja useimmat 

lääkärit eivät ole saaneet koulutusta liikennelääkepuoleen. Haastateltava 3 mukaan kuljettajan ajo-

oikeuteen puuttumiseen suhtaudutaan vastenmielisesti.  

 

Haastateltava 4 (liite 4) on kokenut terveysperusteisen ajokiellon prosessissa ongelmakohdan siinä 

ettei lääkärin määräämä ajokielto tule poliisin tietoon. Haastateltavan 4 mielestä ajo-oikeus tulisi 

arvioida laajasti lääkärien toimesta ja kiinnittää huomiota esimerkiksi aiemmin tapahtuneisiin 

sairauskohtauksiin tai tajunnan menetyksiin. Lisäksi ajokokeen suorittaminen tulisi olla haastateltavan 

4 mielestä pakollinen testi.  

 

¨Erityiset liikennelääkärit auttaisivat asiassa ja kuljettajat pitäisi ohjata heidän vastaanotolle. Lisäksi 

poliisin tulisi käyttää terveysperusteista ajokieltoa rohkeammin, koska esimerkiksi ulosajojen ja 

vastaavien tapahtumien yhteydessä poliisi ei käytä riittävästi tätä perustetta. ¨  

-Haastateltava 4-  

 

Haastateltava 5 (liite 4) ei ole nähnyt suuria ongelmia terveysperusteisen ajokiellon prosessissa. 

Haastateltavan 5 mukaan poliisin valvonnan jatkamista ei estä se, että lääkäri ei tee ajo-oikeuteen 

liittyviä korjauksia ja kuljettajalla jatkuu ryhmä 2 ajo-oikeus. Haastateltava 5 toteaa, että poliisi voi 

aina tehdä uuden ajokieltopäätöksen tai ilmoituksen, mikäli ehdot päätökselle tai ilmoitukselle 

täyttyvät.  

 

¨ Yleensä poliisin tekemiin terveysperusteisiin ajokieltoihin tai ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti 

lupapuolella. Poliisi on täyttänyt velvollisuutensa jos kuljettaja määrätään ajokieltoon tai ilmoituksen 

takia lääkärintarkastukseen. ¨ 

-Haastateltava 5-  
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Haastateltavalta 4 ja 5 haluttiin selvittää, että onko kaikilla valvonta- ja hälytyssektorilla tai 

liikennepoliisisektorilla työskentelevillä poliiseilla tieto ja taito valvoa raskaan liikenteen kuljettajien 

ajoterveyttä ja ajokykyä.  

 

¨ Kaikilla kentällä työskentelevillä poliiseilla ei ole tietoa, taitoa tai kiinnostusta valvoa raskaan 

liikenteen kuljettajien ajoterveyttä ja ajokykyä. Jokaisella poliisilla tulisi olla taito liikenneturvallisuuden 

parantamiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tämä vaatisi koulutusta ja tiedottamista, sekä 

lisää valvontakalustosta ja laitteistoa. Raskaan liikenteen näkyvää valvontaa tulisi suorittaa myös ilta- 

ja yöaikaan. ¨  

-Haastateltava 4- 

 

¨ Aina on mahdollista saada koulutusta mikäli vain mielenkiintoa olisi paneutua asiaan. Kynnys 

ylipäänsä pysäyttää raskaan kuljetuksen ajoneuvo on varmasti monilla iso. Toki pysäytyksen jälkeen 

jokaisella poliisilla pitäisi hälytyskellot soida jos kuljettajan fyysisestä olemuksesta tai puhuttamisesta 

herää huoli kuljettajan terveydestä tai ajokyvystä. Lisäksi kuljettajasta kannattaa laittaa tieto 

lupapalveluun, jos poliisi ei ole varma terveysperustaisesta ajokiellosta. ¨ 

-Haastateltava 5-  

 

Haastateltava 5 mukaan kaikkien kentällä olevien poliisien pitäisi rohkeammin valvoa myös 

ajoterveys- ja ajokykyasioita kautta linjan.  

 

¨Kaikilla ei riitä osaamista tulkitsemaan ajopiirturin tietoja, mutta jokaisella on varmasti ymmärrys 

ajokykyyn ja terveydellisiin liittyviin asioihin. Lääkärikunnan ja poliisin pitäisi olla myös 

yhteisymmärryksessä ajoterveyden valvonnan osalta. Monesti pitkäaikaissairautta tai vakavan 

sairaskohtauksen saaneella kuljettajalla pysyy ryhmä 2 ajo-oikeus. Lääkärillä on virkansa puolesta 

velvollisuus puuttua ajo-oikeuksiin mutta nämä asiat valitettavasti jäävät liian usein toteutumatta. ¨ 

-Haastateltava 5-  

 

10.2.3  Ajoterveyden valvonnan kehittäminen 

Kolmas teema oli ajoterveyden valvonnan kehittäminen. Haastateltavilta haluttiin selvittää ongelmien 

kautta kehitysratkaisuja ja ideoita ajoterveyden valvontaan.  

 

Haastateltava 1 (liite 1) mielestä tietojärjestelmiä tulisi kehittää. Haastateltava 1 kertoo että tämän 

hetkiset järjestelmät eivät vastaa heidän tarpeita.  
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¨Esimerkiksi jos kuljettajalle ei ole annettu määrättyä väliaikaista ajokieltoa tiedoksi ja siitä kirjataan 

järjestelmään huomautustieto. Ajo-oikeus pysyy voimassa kunnes ajokielto on annettu tiedoksi. Tämä 

huomautustieto ei kuitenkaan tule kentällä työskentelevän poliisipartion tietoon, ellei partio kaiva 

tietoa juuri tästä kyseisestä järjestelmästä. Partion toimintaa edesauttaisi tieto siitä, että lääkäri on 

ilmoittanut lupa-asiantuntijalle, ettei kuljettajan terveys ole kunnossa ja asiasta on tehty ratkaisu 

määrätä kuljettaja ajokieltoon toistaiseksi. ¨ 

-Haastateltava 1-  

 

Kysyttäessä poliisin ja lääkärin yhteistyön kehittämisestä, haastateltava 1 nosti esille 

tavoitettavuuden. Haastateltava 1 totesi myös, että on tiettyjä lääkäreiltä, joilta hän ei hyväksy 

kuljettajan ajo-oikeutta puoltavaa lausuntoa. Haastateltava 1 kertoo että on lääkäreitä, jotka 

kirjoittavat aina puoltavan lääkärinlausunnon. Poliisilla pitäisi haastateltavan 1 mielestä olla 

järjestelmä, jossa voi ilmoittaa epäillyistä jos samoilta lääkäreiltä tulee helposti puoltavia lausuntoja, 

vaikka on ilmiselvää ettei kuljettaja kykene enää ajamaan.  

 

Haastateltava 1 toivoo kehitystä ensipartiolle, jotka kirjoittavat rikosilmoituksen esimerkiksi 

onnettomuustapauksesta. Ilmoitukset toivottaisiin kirjattavan mahdollisimman yksityiskohtaisesti 

esimerkiksi silloin, kun kuljettaja määrätään väliaikaiseen ajokieltoon. Covid-19 on muuttanut 

lupavalvonnan toimintaa siihen suuntaan, että kuljettajat haastatellaan puhelimen välityksellä. 

Haastateltava 1 toteaa että tässä tilanteessa poliisipartion ilmoituksen laatu merkitsee paljon. 

Haastateltava 1 kertoo, että ennen lupa-asiantuntija kutsui kuljettajat aina henkilökohtaisesti 

paikanpäälle. Silloin pystyi itse havainnoimaan kuljettajan terveyden tilaa esimerkiksi liikkumisesta ja 

olemuksesta. Havaintojen perusteella kuljettaja pystytään ohjaamaan tietyn erikoislääkärin luokse. 

Nyt kun kuljettajia ei pääse tapaamaan henkilökohtaisesti, ilmoituksessa tulisi haastateltavan 1 

mukaan selvitä partion omat havainnot kuljettajan tilasta.  

 

¨ Havainnoinnissa tulisi huomioida esimerkiksi kuljettajan silmät, olisiko tarvetta silmälääkärille, onko 

kuljettaja sekavan oloinen, että voiko siinä olla neurologista taustaa tai esimerkiksi muistisairautta. ¨  

-Haastateltava 1- 

 

Kysyttäessä kehitysehdotuksista haastateltavalta 2, hän vastasi, että lääkäreiden toiminnan 

valvontaa tulisi kehittää. Haastateltavan 2 mukaan pitäisi pystyä puuttumaan sellaisten lääkäreiden 

toimintaan, jotka kirjoittavat aina puoltavan lääkärintodistuksen. Haastateltava 2 toteaa kuljettajan 

ajoterveyden valvonnan kehitykseen ettei valvonnallisesti ole hirveästi tehtävissä. Hänen mukaan 

kehityskohde liittyy toimintaan onnettomuuspaikalla. Ensipartion tulisi kirjata aina johonkin näkyviin 

esimerkiksi ambulanssihenkilöstöltä saatuja tietoja kuljettajan sairauksista ja lääkityksestä.  
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¨ Sairauskohtaus on aina liikenneturvallisuuden vaarantamista, eikä pelkkä sekalaisilmoitus riitä. Aina 

pitäisi kirjoittaa rikosilmoitus jotta valvonta toteutuisi koko rikosprosessin läpi. ¨  

-Haastateltava 2- 

 

Haastateltavan 2 mukaan ensipartion tulee aina ilmoittaa lupavalvontaan kuljettajasta, joka 

määrätään terveysperusteiseen ajokieltoon. Hän toteaa, että sitä kautta ilmoitus pakottaa myös 

ajokorttiviranomaisen ryhtymään toimenpiteisiin asiassa. Haastateltava 2 toteaa, että neurologian 

erikoislääkäreiltä tulee tänä päivänä paremmin ilmoituksia kuljettajien ajoterveydestä. 

 

¨ Neurologi puoli toimii nykyään huomattavasti paremmin. Meillä on mielenterveys- ja päihdepuoli 

jossa ongelmat ovat isommat. Kävimme HUS:in tilaisuudessa 2013, 2014 ja 2015. Siellä kysyttiin 

alussa, että kuinka moni on tehnyt poliisille ilmoituksen ja yhtään kättä ei noussut. Tämän jälkeen 

tilanne on parantunut paljon. ¨                                                                                                                  

-Haastateltava2- 

 

Haastateltava 3 (liite 3) mukaan onnettomuuden synnyttyä rikostorjunta voisi selvittää ajoterveyden 

valvonnan toteutumisen lääkäreiden puolelta. Hänen mielestä rikostorjunnan pitäisi pyytää 

aktiivisemmin lausuntoja Valviralta ja selvittää onko hoitavan lääkärin toiminta ollut asiallista kyseisen 

kuljettajan osalta. Haastateltavan 3 totesi että ajoterveysohjetta tulisi jatkuvasti kehittää ja päivittää. 

Lisäksi haastateltavan 3 mielestä poliisin ja lääkärin vuorovaikutus pitäisi saada kiinteämmäksi.  

 

¨ Poliisin ja lääkärin välillä on selkeitä informaatio katkoksia jotka vaikuttavat kouluttautumiseen ja 

motivaatioon sekä tietojen välittämiseen puolin ja toisin. Poliisin ja lääkärin pitäisi olla tekemisissä ja 

järjestää yhteisiä koulutuksia. Näin molemmat osapuolet motivoituisivat missioon, että tässä ollaan 

turvallisuuden asialla. Ei niin että suojellaan potilaan yksilönoikeuksia sokeana siitä, että myös muilla 

tiellä liikkuvilla on yksilönoikeutensa. ¨ 

-Haastateltava 3-  

 

Haastateltava 3 toteaa että liikennevalvontaa tulisi kohdistaa asioihin, jotka todella vaikuttavat 

liikenneturvallisuuteen. Lisäksi haastateltava 3 mielestä poliisin tiedottamista tulisi kehittää 

liikennevalvonnan osalta. 

 

¨ Nopeusvalvonnassa tulisi keksittyä kuljettajaan, joka istuu ratin takana koska se että ajaa 

huomattavaa ylinopeutta on signaali siihen, että tilanteessa on taustalla muutakin kuin vain ylinopeus. 

Se ei juuri auta, että kotiin tulee sakko ylinopeudesta. ¨  

-Haastateltava 3-  
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Kysyttäessä haastateltavalta 4 ja 5 siitä, millä tavalla raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden ja 

ajokyvyn valvontaa tulisi kehittää, oli vastaukset hyvin monipuoliset. Yhtenäisiä ajatuksia oli 

kummallakin koulutukseen liittyvässä asiassa. Molempien haastateltavien mielestä ajoterveysasioihin 

tulisi kiinnittää huomiota jo perusopetuksessa.  

 

¨ Tärkeää olisi esimerkiksi opettaa se, miten tunnistaa ja toimia tilanteessa, jossa on syytä harkita 

toimenpiteitä kuljettajan ajoterveyden osalta. Lääkärin tai asiantuntijan luento olisi hyvä alku 

valvonnalle. ¨  

-Haastateltava 4-  

 

Haastateltava 5 mukaan raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden ja ajokyvyn tiedottaminen ja 

kouluttaminen valvonta- ja hälytyssektorin väelle olisi ensisijainen toimenpide. Lisäksi poliisin tulisi 

haastateltavan 4 mielestä lisätä resursseja valvontaan ja mahdollistaa valvonnan tekeminen. Hänen 

mielestään myös lääkärien ja poliisin tiedonvaihtoa tulee lisätä. 

 

¨ Asioihin pitäisi puuttua mieluummin liian aikaisin kuin vasta onnettomuustilanteissa. 

Ikäkausitarkastukset eri ikäluokille ja eri ajo-oikeusluokille tulisi säilyttää ja tekstien sisältöä kehittää 

niin, että niissä tunnistetaan paremmin henkilön ajokykyyn vaikuttavia tekijöitä. ¨  

-Haastateltava 5- 

 

11  POHDINTA 

11.1  Tutkimuksen johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kuinka ryhmä 2 ammattikuljettajien ajoterveyden valvonta toteutuu 

Uudellamaalla ja millaisia mahdollisia ongelmakohtia ajoterveyden valvonnassa ilmenee. 

Tutkimukselle asetettiin tavoitteeksi kehittää ryhmä 2 ammattikuljettajien ajoterveyden valvontaa sekä 

poliisin toimia raskaan liikenteen pysäytys- ja onnettomuustilanteissa. Tutkimuksen tuloksien 

perusteella voidaan kehittää ryhmä 2 kuljettajien ajoterveyden valvontaa, sekä poliisin toimia raskaan 

liikenteen pysäytys- ja onnettomuustilanteissa. Opinnäytetyössä aihe rajattiin Uudenmaan alueeseen 

ja ryhmä 2 ajo-oikeuden osalta ainoastaan raskaan liikenteen ammattikuljettajiin. Näin opinnäytetyön 

aihe saatiin pidettyä maltillisena.  

 

Tutkimusta aineistoa lähdettiin keräämään haastattelemalla neljää poliisiorganisaatiossa 

työskentelevää henkilöä ja yhtä liikennelääketieteen professoria. Poliisiorganisaatiosta valikoitui 

haastateltavaksi lupa-asiantuntija, tutkijalautakunnan jäsen sekä kaksi liikennesektorin poliisia. 

Tutkimukseen onnistuttiin saamaan monipuolisten haastateltavien kautta kattavampaa näkökulmaa. 

Tutkimuksen alussa pohdittiin myös lääkärin näkökulman lisäämistä tutkimukseen. Opinnäytetyön 
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lopussa kuitenkin todettiin lääkärillä olevan erittäin merkittävä rooli ajoterveyden valvonnassa, joten 

haastateltavaksi valikoitui liikennelääketieteen professori. 

 

Tutkimusmenetelmän valinta oli onnistunut koska haastatteluiden vastaukset olivat monipuolisia ja 

haastateltavat onnistuivat pohtimaan valittua kysymystä laajemmin. Tutkimuksen teemoiksi valikoitui 

ajoterveyden valvonnan kehittäminen, ajoterveyden valvonnan tärkeys ja valvonnan toteutus sekä 

valvonnan ongelmakohdat. Valitut teemat osoittavat vastauksillaan tutkimuksella haetun tavoitteen 

lisäksi myös opinnäytetyön aiheen tärkeyttä.  

 

Tutkimuksen pääkysymys oli että millä tavoin ryhmä 2 ammattikuljettajien ajoterveyden valvontaa 

pystytään kehittämään. Tutkimuksen kautta nousi esiin paljon kehityskohteita ajoterveyden 

valvonnasta niin ensipartion toimintaan, järjestelmien kehitykseen, lääkäreiden valvonnan 

kehitykseen että liikennevalvonnan kehittämiseen. Vastauksien perusteella voidaan olettaa 

ajoterveyden valvonnan olevan vielä alkuvaiheessa poliisin ja lääkärikunnan osalta.  

 

Haastatteluiden perusteella poliisin tietojärjestelmiä tulisi kehittää niin, että esimerkiksi lupavalvonnan 

määräämät ajokieltomääräykset näkyisivät myös valvonta- ja hälytyssektorin partioille. Tämän lisäksi 

poliisin tietojärjestelmiä tulisi kehittää niin että niistä lääkäreistä voisi ilmoittaa, jotka kirjoittavat aina 

kuljettajalle puoltavan lääkärin lausunnon. Järjestelmän kautta voidaan ilmoittaa epäillyistä, joita 

ilmenee eri lääkäreiden toiminnassa. Tämän kautta pystyttäisiin kehittämään myös lääkäreiden 

valvontaa esimerkiksi Valviran puolella. Lääkäreiden toiminnan valvomisen kehittämistä edes auttaisi 

myös rikostorjunnan toiminta. Rikostorjunnassa tulisi onnettomuuden jälkeen selvittää ajoterveyden 

valvonnan toteutuminen lääkäreiden puolelta. Tutkijan tulisi pyytää aktiivisemmin lausuntoja Valviralta 

jossa ilmenee onko lääkärin toiminta ollut asiallista.  

 

Ensipartion toiminnan kehityksessä tulisi ottaa huomioon rikosilmoituksien kirjaaminen. 

Sairauskohtaus on liikenneturvallisuuden vaarantamista, joten aina pitäisi kirjoittaa tapahtuneesta 

rikosilmoitus. Onnettomuustapauksissa ilmoituksiin tulisi kirjata mahdollisimman yksityiskohtaisesti 

poliisin tekemät havainnot kuljettajasta. Partion tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi kuljettajan 

silmiin, onko tarvetta silmälääkärille, onko kuljettaja sekavan oloinen vai voiko taustalla olla 

muistisairautta tai neurologista taustaa. Joskus ambulanssihenkilöstöltä saa tietoa esimerkiksi 

kuljettajan sairauksista ja lääkityksestä jotka tulisi kirjata ilmoituksessa aina johonkin näkyviin. 

Lupapalveluun tulee aina ilmoittaa kuljettajasta, joka määrätään terveysperusteisesti ajokieltoon.  

 

Yksittäisen poliisin ammattitaitoa tulisi kehittää kiinnittämällä ajoterveysasioihin huomiota jo 

perusopetuksessa. Raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden ja ajokyvyn tiedottaminen ja 

kouluttaminen valvonta- ja hälytyssektorin väelle tulisi olla ensisijainen toimenpide. Kehityskohteena 

nousi esille myös poliisin ammattitaidon kehittäminen siinä, miten tunnistaa ja toimia tilanteessa, 



 

 29 

jossa on syytä harkita toimenpiteitä kuljettajan ajoterveyden osalta. Kehitysideana nousi esille 

esimerkiksi lääkärin tai asiantuntijan pitämä luento. 

 

Poliisin ja lääkärin vuorovaikutus pitäisi saada kiinteämmäksi. Informaatiokatkokset vaikuttavat 

henkilöstön kouluttamiseen ja motivaatioon ajoterveyden valvonnan osalta. Yhteistyötä voidaan 

kehittää muun muassa järjestämällä yhteisiä koulutustilaisuuksia. Kehityksen pääkohtana olisi 

motivoida niin poliisit kuin lääkärit yhteiseen missioon ja siihen että kaikki ovat mukana turvallisuuden 

asialla.  

 

Liikennevalvontaa ja liikennevalvonnan tiedostamista tulisi kehittää. Valvonta tulisi kohdistaa asioihin 

joilla on todellista vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Nopeusvalvonnassa tulisi keskittyä ratin takana 

istuvaan kuljettajaan. Kuljettajan taustalla voi olla muutakin kuin vain ylinopeus. Se että kuljettaja ajaa 

huomattavaa ylinopeutta, voi olla signaali muuhunkin, esimerkiksi kuljettajan ajokyvyn 

heikentymiseen. Pelkän sakon antaminen ei edesauta liikenneturvallisuuden parantamista.  

 

Tutkimuksen pääkysymystä tuki kolme apukysymystä jotka olivat; kuinka tärkeänä haastateltavat 

pitävät raskaan liikenteen ammattikuljettajien ajoterveyden valvontaa, miten raskaan liikenteen 

ammattikuljettajien ajoterveyden valvonta toteutuu Uudellamaalla ja ilmeneekö haastateltavien 

mielestä ryhmä 2 ajoterveyden valvonnassa ongelmakohtia. Apukysymyksien avulla pohjustettiin 

pääkysymykseen saatuja vastauksia ja tuettiin ajoterveyden valvonnan kehityksen tärkeyttä.  

 

Haastateltavien vastauksien perusteella voidaan todeta, että jokainen haastateltavista kokee 

ajoterveyden valvonnan tärkeäksi tai jopa ehdottomaksi. Ajoterveyden valvonnan voidaan todeta 

olevan tärkeä niin kuljettajan että liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Ajoterveyden valvonnan 

koetaan olevan tärkeää myös sen takia, että ajoneuvojen suuret massat korostuvat onnettomuuksien 

tuhovaikutuksessa ja vakavissa seurauksissa.  

 

Kysyttäessä ajoterveyden valvonnan toteutumisesta, voidaan todeta että valvonta toteutuu 

kohtalaisesti jokaisella työsektorilla. Lupapalvelussa ajoterveyden valvonta toteutuu muun muassa 

työjonon seuraamisen sekä päihdeseurannan kautta. Tutkijalautakunta ei itsessään ole valvova 

viranomainen, mutta onnettomuustutkinnalla lähtökohtaisesti pyritään osoittamaan laajuutta siitä että 

sairauskohtaus voi johtua monenlaisesta sairaudesta. Neurologian erikoislääkärit ja sisätautilääkärit 

valvovat kuljettajien ajoterveyttä jo nykyään paremmin, mutta ääripäänä valvonnassa on 

päihdelääkärit ja psykologit. Liikennepoliisisektorilla ajoterveyden valvonta toteutuu esimerkiksi 

ajoneuvon pysäytystilanteessa puhutuksen ja puhalluskokeen kautta, sekä valvontaohjelman kautta 

jossa tarkistetaan muun muassa ajo- ja lepoajat. Näin valvotaan esimerkiksi väsyneenä ajamista.  
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Tutkimuksen aikana havaittiin paljon ongelmakohtia ajoterveyden valvonnassa. Merkittävänä 

ongelma todettiin kuitenkin poliisin ja lääkärin yhteistyö. Yhteistyössä nousi esille lääkärin 

ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti. Kukin haastateltava nosti esille ihmetyksen siitä, miksi lääkärit 

eivät tee ilmoituksia esimerkiksi kuljettajista jotka ovat todella huonossa ajoterveydellisessä 

kunnossa. Esiin nousi muun muassa mielenterveyspuoli, jossa lääkärit kokevat kuljettajan ajamisen 

jatkumisen terapiana. Lisäksi tutkimuksen perusteella lääkäreiden määräämä ajokielto tai 

ilmoitusvelvollisuus silloin, kun kuljettajan ajoterveys on heikentynyt yli 6 kk ajaksi, toteutuu hyvin 

harvoin. Ilmoitusvelvollisuuden toteutumiseen ei kuitenkaan uskota tulevan parannusta lähivuosina. 

Poliisin näkökulmasta ongelmana todettiin tiedon saaminen lääkärin määräämästä ajokiellosta, koska 

ajokielto ei tule poliisin tietoon automaattisesti eikä näy poliisin tietojärjestelmässä.  Lisäksi 

ajoterveysohjeessa todettiin muutaman haastateltavan kohdalla ongelmia. Ajoterveysohjetta tulisi 

jatkuvasti päivittää ja kehittää. Lisäksi ohjeessa ei tunnisteta monisairautta ollenkaan. 

 

Ongelmaksi todettiin kentällä työskentelevien poliisien tieto ja taito valvoa raskaan liikenteen 

kuljettajien ajoterveyttä. Tutkimuksessa todettiin että jokaisella tulisi olla taito valvoa ajoterveyttä, jotta 

liikenneturvallisuutta voidaan valvoa tehokkaammin ja ehkäistä onnettomuuksia. Taidon kehittäminen 

vaatii koulutusta ja tiedottamista, sekä lisää valvontalaitteistoa. Valvonta ei vaadi aina taitoa tulkita 

esimerkiksi ajopiirtureita vaan ymmärrystä ajoterveyteen liittyvistä asioista.  

 

11.2  Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta ajoterveyden valvonnan kehityksen olevan hitaasti kääntyvä jättimäinen 

laiva, joka pitää sisällään paljon asiaa. Haastatteluiden aikana eteen ilmestyi yhä enemmän ja 

enemmän ongelmakohtia joihin toivottaisiin ratkaisua. Suurimpana huolena esiintyi lääkäreiden 

toiminta ilmoitusvelvollisuuden osalta. Samalla kun poliisi toivoo kehitystä siihen että lääkärin 

määräämät ajokiellot tulevat näkyviin myös poliisin tietojärjestelmään, selviää että harvoin lääkärin 

määräämä ajokielto toteutuu.  

 

Yhteistyö lääkärin kanssa tulisi kehittyä välittömästi. Yhteisien tilaisuuksien ja luentojen kautta 

molemmat osapuolet pääsisivät yhteisymmärrykseen ajoterveyden valvonnan osalta. Lisäksi poliisin 

ja lääkärin välille tulisi kehittää helpompi väylä tiedonkulkemiselle. Tällainen väylä voisi olla 

esimerkiksi yhteinen järjestelmä, jonka kautta jo ensipartio voisi ilmoittaa tietyille lääkäreille epäillyistä 

joita havaitaan kuljettajan ajoterveydessä. Nyt prosessi etenee ensipartiosta lupapalvelun lupa-

asiantuntijalle. Lupa-asiantuntija määrää kuljettajan toimittamaan lääkärinlausunnon. Valvonnan 

kehityksen kannalta olisi suotavaa, että jo ensipartiolla olisi mahdollisuus vaikuttaa kuljettajan 

ajoterveyden arvioimiseen, ilman pitkään kestävää prosessia.  
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Kehitettävää on myös jokaisen poliisin ammattitaidossa valvoa ryhmä 2 ammattikuljettajien 

ajoterveyttä. Ensipartion toimintaan saatiin paljon kehitysideoita tutkimuksen kautta, jotka toivon 

otettavan huomioon poliisin koulutuksessa. Kynnys pysäyttää ja valvoa raskasta liikennettä, ilmenee 

olevan todella korkea. Kynnyksen madaltamiseen tulee puuttua mahdollisimman pian, ettei se kasva 

liian korkeaksi. Poliisin tehtävä on kuitenkin vastata yksittäisen kuljettajan ajoterveyden valvonnasta, 

oli se sitten ryhmä 1 tai ryhmä 2 ajo-oikeuden haltija.  

 

Tutkimukseen valittiin ainoastaan 5 haastateltavaa sen takia ettei lisä haastatteluilla oltaisi saavutettu 

enempää lisätietoa. Valikoiduilta haastateltavilta tiedettiin saavan oleellista ja merkittävää tietoa jonka 

pohjalta tutkimuksen tavoite toteutui. Haastateltaviksi valikoitui joukko monipuolisia osaajia eri 

työsektoreilta ja heillä jokaisella on monen vuoden päivittäinen kokemus ajoterveyden valvonnasta. 

Jokainen haastateltava toi ajatuksiaan teemoihin liittyen juuri oman työn näkökulmasta. Tämä 

täydensi osaltaan tutkimustuloksien monipuolista kirjoa. Haastatteluiden lopputuloksena ilmeni paljon 

yhteneväisiä ajatuksia haastateltavien väliltä vaikka jokainen, kahta liikennesektorilla työskentelevää 

lukuun ottamatta, työskentelee eri sektorilla.  

 

Opinnäytetyössä sivuttiin hyvin vähän mielenterveys- ja päihdepuolta. Tutkimuksessa selvisi että 

mielenterveyden tai alkoholiriippuvuuden esiintyvyys kuljettajien ajoterveydessä tai onnettomuuden 

synnyssä on suuri. Tämän näkökulman tutkiminen olisi tärkeää ja aiheena erittäin mielenkiintoinen. 

Jatkotutkimuksena voisi pohtia ammattikuljettajan omaa vastuuta liikenteeseen lähdöstä. 

Tieliikennelain (2018/729) 3 luvun 17 § määrittelee ajoneuvon kuljettajaa koskevia yleisiä 

vaatimuksia. Tätä aihetta ei sivuttu tässä opinnäytetyössä, mutta kuljettajan oma vastuu ajoneuvon 

kuljettamisesta on merkittävässä roolissa liikenneturvallisuuden näkökulmasta.  

 

11.3  Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen tekemisessä ei ilmennyt juurikaan ongelmia. Tutkimuksen aikataulutusta auttoi se että 

opinnäytetyön aihe ja haastateltavat löytyi kolmen viikon liikennepoliisisektorin kierron aikana 

elokuussa 2020. Tutkijalautakunnan, liikennelääketieteen professorin sekä liikennepoliisisektorin 

yhteystiedot saatiin jo elokuun 2020 aikana, joten heihin päästiin olemaan yhteydessä heti 

opinnäytetyön aloittamisen jälkeen. Opinnäytetyön aikataulusta hidasti kuitenkin määräys hakea 

tutkimuslupaa poliisiorganisaatiossa työskenteleviä varten. Opinnäytetyössä otettiin riski siinä kun 

haastatteluiden toteutuspäivämäärät sovittiin ennen tutkimusluvan hyväksymistä. Onneksi 

tutkimuslupahakemus hyväksyttiin ensimmäisellä kerralla joten itse haastattelujen sopiminen saatiin 

aloitettua sovittuina päivinä.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta tukee se että tutkimus on toteutettu yksin. Näin tietojen leviämisen riskejä 

ei ollut eikä kukaan muu kuin tutkija itse vaikuttanut tutkinnan etenemiseen. Materiaalit säilytettiin 
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tutkijan henkilökohtaisella tietokoneella salasanalla salatussa opinnäytetyö –kansiossa. Tutkimuksen 

jälkeen materiaali hävitettiin kokonaan. Luotettavuutta ja eettisyyttä tukee myös se, että tutkimukseen 

osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Onneksi jokainen haastateltava oli enemmän kuin innoissaan 

osallistumassa tutkimustyöhön ja he kokivat opinnäytetyön aiheen olevan tärkeä ja ajankohtainen.  

 

Lupa-asiantuntija, tutkijalautakunnan jäsen, liikennelääketieteen professori ja kaksi liikennesektorin 

poliisia valikoituivat haastateltaviksi osaltaan sen takia, että heillä jokaisella tiedettiin olevan usean 

vuoden kokemus ajoterveyden valvonnasta. Jokainen heistä työskentelee ajoterveyden valvonnan 

parissa lähes päivittäin ja osa on ollut osallisena kehittämässä ajoterveysjärjestelmää ja sen 

toteutumista Suomessa. Tämän osalta tutkimuksen ja tutkimustulosten voidaan todeta olevan 

luotettavia. Eettisyyttä ja luotettavuutta tukee se että tutkimuksessa esiin tulleet mielipiteet ja 

toteamukset pohjautuvat täysin haastateltavien omiin kertomuksiin teemojen ja esitettyjen 

kysymyksien pohjalta. Haastattelijoiden luotettavuuden lisäksi heille laaditut kysymykset eivät ole 

johdattelevia. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Kysymykset muotoiltiin mahdollisimman 

avoimiksi jotta haastateltavat voisivat pohtia teemoja ja kysymyksiä mahdollisimman laajasti ja 

vastata niihin vapaasanaisesti.  

 

Teoriapohjan lähteiksi pyrittiin valitsemaan ajankohtaista ja luotettavaa tietoa eri valtakunnallisilta 

sivustoilta. Lähteiden määrä lisää luotettavuutta koska lähteinä käytettiin valtakunnallisia julkaisuja, 

artikkeleita, kirjallisuutta ja lakia. Lähteinä hyödynnettiin myös eri luentoja jossa alan asiantuntija ja 

ammattilainen kertoo ajankohtaisesta tilanteesta aiheeseen liittyen. Jokainen teoriaosuudessa 

käytetty lähde on lisätty opinnäytetyön loppuun.  

 

Opinnäytetyön eettisyyteen vaikutti merkittävästi se että haastattelut litteroitiin anonyymeiksi. 

Jokainen haastateltava nimettiin numeerisesti (haastateltava 1, 2, 3, 4 ja 5), jotta haastateltavat 

pysyivät nimettömänä. Tutkimustulosten luotettavuuden varmistamiseksi jokaisen osalta käy vain ilmi 

työsektorilla millä kukin haastateltava työskentelee.  

 

Opinnäytetyön materiaali säilytettiin tutkijan henkilökohtaisella tietokoneella kansiossa, joka oli salattu 

salasanalla. Sähköpostit, joissa käytiin viestien vaihtoa opinnäytetyöhön tai haastatteluihin liittyen 

poistettiin ja hävitettiin kokonaan. Nauhoitetut haastattelut poistettiin tutkijan henkilökohtaiselta 

puhelimelta välittömästi sen jälkeen kun ne oltiin siirretty tutkijan henkilökohtaiselle tietokoneelle 

salattuun kansioon. Opinnäytetyön valmistuttua tutkimus- ja haastattelumateriaali hävitettiin 

kokonaan.  

 

Opinnäytetyössä haastavaa oli oma kokemattomuus tutkivan tekstin kirjoittamisesta. Tämä oli 

ensimmäinen kirjoittamani opinnäytetyö, joten esimerkiksi oikolukeminen ja tieteellinen kirjoittaminen 

osoittautui haastavaksi. Tutkimuksen alussa laaditut tavoitteet kuitenkin toteutuivat ja laadittuihin 
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tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset haastatteluiden kautta. Opinnäytetyö onnistui ja toteutui 

mielestäni hyvin.  
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LIITTEET 

Liite 1: Haastateltava 1 kysymykset 

1. Mitkä ajokorttiasiat kuuluvat sinun työnkuvaan?  

2. Kuka voi määrätä ammattikuljettajan terveysperusteiseen ajokieltoon? 

3. Millaisissa tapauksissa ryhmä 2 ammattikuljettaja on määrätty terveysperusteiseen ajokieltoon? 

(syitä) 

4. Millainen prosessikulku on terveysperusteisesti määrätyssä väliaikaisessa ajokiellossa?  

5. Oletko havainnut kehitettäviä osa-alueita prosessissa? (ensipartio/lupapalvelu/lääkäri) 

6. Miten koet lääkärin oikeuden määrätä kuljettaja lyhytaikaiseen ajokieltoon, silloin kun kuljettajan 

ajoterveys on heikentynyt vain tilapäisesti ja sen arvioidaan kestävän alle 6 kuukautta, mutta se ei 

näy poliisin tietojärjestelmässä? 

7. Mitä seurauksia kuljettaja saa ajaessaan lääkärin määräämän ajokiellon aikana? 

8. Ajokorttilain 21§ mukaan jos kuljettajan ajoterveys heikentyy pitkäaikaisemmin ja sen arvioidaan 

kestävän vähintään 6 kuukautta, tulee lääkärin ilmoittaa siitä poliisille. Miten tämä toteutuu 

käytännössä? 

9. Keneltä ajokorttiviranomainen pyytää lääkärinlausuntoa terveysperusteisesti määrättyyn 

ajokieltoon? (Toimittavatko kuljettajat tietoisesti lääkärinlausunnon toiselta, kuin omalta hoitavalta 

lääkäriltä) 

10. Millainen päätäntävalta ajokorttiviranomaisella on määrätä lääkärinlausuntoa toimitettavaksi 

esimerkiksi hoitavalta lääkäriltä? 

11. Tulisiko poliisin ja lääkärin yhteistyötä kehittää kuljettajan ajoterveyden valvonnan osalta? Miten?  

12. Miten lupa-asiantuntija valvoo ammattikuljettajien ajoterveyttä ja ajokykyä? 

13. Millä tavalla ajoterveyden ja ajokyvyn valvontaa tulisi kehittää?  

14. Miten tärkeäksi koet ajoterveyden valvonnan liikenneturvallisuuden näkökulmasta? 

 

Liite 2: Haastateltava 2 kysymykset 

1. Mitä mieltä ole siitä, että lääkärillä on oikeus määrätä kuljettaja lyhytaikaiseen ajokieltoon, silloin 

kun kuljettajan ajoterveys on heikentynyt vain tilapäisesti ja sen arvioidaan kestävän alle 6 

kuukautta, mutta se ei näy poliisin tietojärjestelmässä? 

2. Näkyykö tämä jollain tavalla tutkijalautakunnan työssä? 

3. Millainen on raskaan liikenteen ammattikuljettajien osuus liikennevahingoissa, jossa on ollut 

kuljettajalla voimassa lääkärin määräämä ajokielto? (Tuleeko tämä ilmi) 

4. Tulisiko poliisin ja lääkärin yhteistyötä kehittää kuljettajan ajoterveyden valvonnan osalta? Millä 

tavalla? 

5. Millä tavalla tutkijalautakunnassa valvotaan raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyttä ja 

ajokykyä? 
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6. Millainen toimivalta tutkijalautakunnan jäsenellä on vaikuttaa kuljettajan ajoterveyden valvontaan? 

7. Oletko havainnut kuljettajan terveysperusteisen ajokiellon prosessissa ongelmakohtia, joka näkyy 

työssäsi? 

8. Tulisiko mielestäsi jokaisella poliisilla olla taito valvoa ryhmä 2 kuljettajien ajoterveyttä ja 

ajokykyä? Miksi? Mitä tämä vaatisi? 

9. Millainen vaikutus raskaan ajoneuvon onnettomuudella on muihin liikenteen 

käyttäjiin/liikenneturvallisuuteen? 

10. Koetko raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden valvonnan tärkeäksi? Miksi? 

11. Kuinka tärkeäksi koet raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden valvonnan 

liikenneturvallisuuden näkökulmasta? Miksi? 

12. Millä tavalla raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden ja ajokyvyn valvontaa tulisi mielestäsi 

kehittää? 

13. Millaisia kehityskohteita sinulla on esittää ensipartioille raskaan liikenteen onnettomuus 

tilanteisiin? 

 

Liite 3: Haastateltava 3 kysymykset 

1. Kuinka tärkeäksi koet ryhmä 2 ammattikuljettajien ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnan yleisesti ja 

liikenneturvallisuuden näkökulmasta? 

2. Miten ajoterveyden valvonta toteutuu mielestäsi (lääkärin näkökulma)?  

3. Oletko havainnut ongelmakohtia ajoterveyden valvonnassa? Entä poliisin ja lääkärin 

yhteistyössä? 

4. Miten poliisin ja lääkärin yhteistyötä tulisi mielestäsi kehittää? 

 

Liite 4: Haastateltava 4 ja 5 kysymykset  

1. Koetko raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnan tärkeäksi? Miksi? 

2. Kuinka tärkeäksi koet raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnan 

liikenneturvallisuuden näkökulmasta? Miksi? 

3. Miten raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden ja ajokyvyn valvonta toteutuu poliisin 

liikennesektorissa?  

4. Onko kaikilla kentällä työskentelevillä poliiseilla tieto ja taito valvoa raskaan liikenteen kuljettajien 

ajoterveyttä ja ajokykyä? 

5. Tulisiko mielestäsi jokaisella poliisilla olla taito valvoa myös ryhmä 2 kuljettajien ajoterveyttä ja 

ajokykyä? Miksi? Mitä tämä vaatisi? 

6. Oletko havainnut kuljettajan terveysperusteisen ajokiellon prosessissa ongelmakohtia, joka näkyy 

työssäsi? 

7. Millä tavalla raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyden ja ajokyvyn valvontaa tulisi mielestäsi 

kehittää?  
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Liite 5: Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomake F122 
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(Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) 
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Liite 6: Erikoisalan lääkärinlausunto F127 

 

 
(Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) 
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Liite 7: Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille AKL 21§ -lomake F203 

 
(Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) 
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