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• Lainsäädännöstä 

• Ajoterveystarkastuksesta

• Diabeteksen vaikutuksesta ajoterveyteen

• Diabetesta sairastavan terveysvaatimukset

• Lääkärin ilmoitusvelvollisuus poliisille

• Ajoterveyden huomioiminen kuuluu 

hoidonohjaukseen
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• Ajokorttilaki tuli voimaan 2011 ja sen muutos 2016 

• EU komission ajokorttidirektiivi EU 2016/1106, liite 

III

• Trafi:n ajoterveyden arviointiohjeet lääkärille 

16.5.2017

• Ajoterveysohjeet antavat lääkärille toimintaohjeita niissä 

tilanteissa, kun kuljettajan terveydentila on heikentynyt 

siinä määrin, että liikenneturvallisuus vaarantuu ja on 

syytä rajoittaa ajamista. 

• Kaikkiin tilanteisiin ei kuitenkaan pystytä luomaan 

seikkaperäistä menettelyohjetta, vaan lääkärille jää 

tapauskohtaista tulkinnan ja harkinnan varaa. 



• Ryhmä 1 

• Moottoripyörä (A, AI, A2) 

• Mopo (MO, AM)

• Traktori (T, LT)

• Henkilöauto ja henkilöautovetoinen ajoneuvoyhdistelmä, pakettiauto 

(B), enintään 3 500 kg 

• Henkilöautovetoinen ajoneuvoyhdistelmä, jossa perävaunu 

(BE), enintään 3500 + 750kg

•

• Ryhmä 2

• Kuorma-auto tai 3 500 – 7500 kg:n painoinen ajoneuvo tai 

ajoneuvoyhdistelmä (C1,C) 

• Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa enintään 7500-12000kg (C1E, 

CE)

• Linja-auto (D1, D1E, D, DE) 

• Ammattiajolupa

• Taksit ja muu ammattimainen henkilöliikenne



• Haetaan ensimmäistä ajokorttia.

• Korotetaan ajokorttiryhmää ryhmästä 1 ryhmään 2

• Uudistetaan ajokorttia 70 vuoden ikäisenä tai 

vanhempana (sitten 5 v välein). 

• Lisäksi ajo-oikeuden säilyttämiseksi ryhmän 2 

osalta tulee lääkärinlausunto toimittaa kahden 

kuukauden sisällä siitä kun henkilö täyttää 50(45) 

vuotta ja sitten 5 v välein. 

• Jos lääkäri on edellyttänyt aikaistettua 

ajoterveystarkastusta.

• Jos poliisi pyytää ajoterveyslausuntoa.
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• Lääkärin tehtävänä on arvioida täyttääkö henkilö ryhmän 

1 tai 2 ajoterveysvaatimukset rajoituksetta vai 

rajoituksin

• Jos edellytykset täyttyvät, lääkäri voi lisäksi suositella

• eli esim. ajoneuvon lisähallintalaitteiden käytön 

varmistaminen

• eli liikennesääntöjen hallinta ja ajokoe liikenteessä

• Jos edellytysten täyttyminen on epäselvää, lääkäri voi 

ennen lausunnon antamista

• ohjata henkilön 

, jossa arvioidaan terveydentilan 

vaikutusta ajosuoritukseen

• Lääkäri voi edellyttää seuraavaa ajoterveystarkastusta 

määräajan kuluttua  eli 

esim. tietyltä erikoisalalta
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• Jos ei ole ajokykyyn vaikuttavaa sairautta ja

hakee R1 korttia

• Nuorison terveystodistus

• Kouluterveydenhuollosta 14-15 –vuotiaille

• Opiskelijaterveydenhuollosta 2 asteen opiskelijoille

• tai ajoterveyslausunto

• Jos ajokykyyn vaikuttava sairaus / vika / vamma

tai hakee R2 korttia

• Ajoterveyslausunto

• Erikoislääkärin todistus, jos ajokortin

lääkärinlausunnon kirjoittanut niin edellyttää tai jos

poliisi pyytää

Diabetes on tällainen sairaus
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• Pitää tarvittaessa arvioida potilaan ajoterveyttä ja 

ajokykyä sekä pohtia voiko potilas terveydentilansa 

puolesta jatkaa ajamista mahdollisten 

lisäselvitysten ajan. 

• Lääkärin arvioidessa ajokyvyttömyyden keston 

olevan lyhytaikainen (alle 6 kuukautta) hänen on 

ilmoitettava potilaalle ajokiellosta ja merkittävä asia 

potilasasiakirjoihin. 

• Jos ajokyvyttömyyden arvioidaan olevan 

pitkäaikainen (vähintään 6 kuukautta) on lääkärin 

ilmoitettava asiasta poliisille (F203). 
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• Lääkärin on arvioitava henkilön

ajoterveysvaatimusten täyttymistä kokonaisuutena

• kaikki henkilön ajoterveyteen vaikuttavat sairaudet, 

vammat ja terveydentilan muutokset

• niiden yhteisvaikutusta ajo-terveyteen.

• Ajoterveyttä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota

mm. 

• päihdeongelmiin

• sydän- ja verisuonisairauksiin

• diabetekseen

• neurologisiin sairauksiin (muistisairaudet, epilepsia)

• psyykkisiin häiriöihin

• munuaissairauksiin

• Riskihenkilöiden tunnistaminen



• Ilman ennakko-oireita ilmeneviin tai vakaviin ja 

toistuviin hypoglykemioihin

• Muut sydän- ja verisuonisairaudet

• Iäkkäät monisairaat diabeetikot

• Retinopatia voi vaikuttaa näkökykyyn

• Neuropatia voi vaikuttaa jalkojen toimintakykyyn

• Liian korkea verensokeri heikentää 

keskittymiskykyä, väsyttää ja voi siten heikentää 

ajokykyä
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• Diabetes ei ole kovin merkittävä yleistä

liikenneturvallisuutta vaarantava sairaus

• Läheltä piti tilanteet kuitenkin yleisempiä

• Suurempia riskejä voivat olla

• Nuori ikä ja kokemattomuus, miessukupuoli

• Muistisairaudet, alkoholin käyttö, univaje

• Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet

• Vuosittain Suomessa kuolemaan johtaneista

onnettomuuksista alle 1/200 on liian matalaan

verensokeriin liittyvä

• 5-10 % diabetesta sairastavien onnettomuuksista

on liittynyt liian matalaan verensokeriin



• Tiukka sokeritasapaino

• Verensokerin vuoristorata

• Heikentynyt hypojen tunteminen

• Vakavan hypoglykemian historia

• Unen aikana

• T1D sairastamisaika

• T2D insuliinin käyttöaika

• Ikä

• Munuaisten vajaatoiminta
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• Veren glukoosi < 3.0 mmol/l

• Kompleksit tehtävät heikkenevät

• Muisti ja huomiokyky

• Keskittyminen ja abstrakti ajattelu

• Nopea päätöksenteko

• Käsi-silmä-koordinaatio

• Hidastuminen

• Aivojen täydellinen toipuminen kestää n. 45 min 

hypoglykemian jälkeen

• Vaikuttaa myös mielialaan ja tunteisiin
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• 2 v retrospektiivinen kysely USA Cox ym. Diabetes Care 2003

• Jokin liikennetapahtuma, n=900

• T1D ~20 %

• T2D ~12 %

• Verrokkipuolisot ~8 %

• 2 v prospektiivinen tutkimus USA ja Eur Cox et al 2009

• 452 T1D diabeetikkoa

• 52 % hypoon liittyvä tapahtuma

• 32 % > 2 kertaa

• 5 % yli 6 kertaa

• Eniten ennustaa edeltävän vuoden vaikea hypo
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1) N=536 12 kk -> 1,77 ± 3.26 
liikenne tapahtumaa / 12 kk/hlö
->  Risk Assessment of Diabetic 
Drivers (RADD) 
(professional.diabetes.org/ radd). 
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• Säännöllinen lääkärin tarkastus

• Ajoterveyden arviointi harkinnan mukaan 1-5 vuoden 

välein

• Ei vakavaa hypoglykemiaa kahdesti edeltävän 12 kk 

aikana. Jos on ollut toistuva hypoglykemia

• Hoitavan lääkärin arviointi ja lausunto

• Jos toistuvasti hereilläoloaikana

• Lyhytaikainen (3 kk) lääkärin antama ajokielto, joka 

merkitään hoitokertomukseen, ei ilmoiteta poliisille

• Ajokortin voi myöntää vasta 3 kk kuluttua viimeisestä 

vakavasta hyposta

• Tunnistaa verensokerin laskun oireet

• Insuliinia, hypoglykemiariskin omaavia tabletteja 

(sulfonyliureat, glindit) käyttävä seuraa itse 

verensokeriaan (hoitosuunnitelman mukaisesti )



• Mahdollisen yksittäisen vakavan hypoglykemian syy 

on selvitetty ja hoidonohjauksella ja 

hoitomuutoksin on pyritty ehkäisemään vakavan 

hypoglykemian uusiutuminen

• Osoittaa ymmärtävänsä liian matalan verensokerin 

aiheuttaman riskin ajoneuvon kuljettamiselle ja 

liikenteessä toimimiselle

• Liian korkean verensokerin aiheuttamat ongelmat 

vireystilalle ja ajokyvylle on myös huomioitu

• Diabetekseen ei liity sairauksia tai henkilöllä ei ole 

muita sairauksia, jotka olennaisesti heikentävät 

ajoterveyttä



• Säännöllinen lääkärin tarkastus

• Ajoterveyden arviointi 1 - 3 vuoden välein

• Ei yhtään vakavaa hypoglykemiaa edeltävän 12 

kk aikana

• Tunnistaa verensokerin laskun oireet täysin

• Insuliinia, hypoglykemiariskin omaavia tabletteja 

(sulfonyliureat, glinidit) käyttävä seuraa itse 

verensokeriaan vähintään kaksi kertaa päivässä 

ja ajotilanteisiin liittyen (ennen ajamista ja 

pidemmillä matkoilla 2 – 3 tunnin välein) 



• Osoittaa ymmärtävänsä liian matalan verensokerin 

aiheuttaman riskin ajoneuvon kuljettamiselle ja 

liikenteessä toimimiselle

• Liian korkean verensokerin aiheuttamat ongelmat 

vireystilalle ja ajokyvylle on myös huomioitu

• Diabetekseen ei liity lisäsairauksia, jotka 

olennaisesti heikentävät ajoterveyttä 



• Muistillinen verensokerimittari

• Tarkista että päivämäärä ja aika oikein

• Verensokerin ajopäiväkirja

• Sensorointi

• Terveysperusteinen ajokoe

• ESH konsultaatio

• Ajoterveysyksiköt: VSSHP Ajopoli ja HYKSin Oy 

Liikenneterveysyksikkö



• Jos henkilön terveydentila

on heikentynyt - muuten 

kuin tilapäisesti- niin että 

hän ei täytä asetuksessa

säädettyjä

terveysvaatimuksia, niin

lääkärin on ilmoitettava

siitä poliisille §21 

Ajokorttilaki

• Lääkäri voi myös 

ehdottaa lisätutkimuksia, 

ajokoetta tai ajonäytettä

• Ilmoitus tehdään

erillisellä lomakkeella
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• Jos ajo-oikeuden omaavalla on kaksi vakavaa 

hypoglykemiaa valveillaoloaikana 12 kuukauden 

aikana, lääkäri määrää ajokiellon ja merkitsee 

sen potilaskertomukseen, josta annetaan 

potilaalle kopio. 

• Tehostettu hoidonohjaus ja tarpeelliset 

hoitomuutokset käynnistetään. 

• Jos 3 kk seurannassa vakava hypoglykemia ei 

uusiudu, niin ajokielto voidaan purkaa 

edellyttäen, että muut kriteerit täyttyvät.



• ajo-oikeuden omaavalla vakava 

hypoglykemia, lääkäri kieltää henkilöä ajamasta R2-

luokan ajoneuvoja, arvioi tilanteen ja tekee 

ilmoituksen poliisille (F203)

• Tehostettu hoidonohjaus ja tarvittavat 

hoitomuutokset käynnistetään

• Ammattiautoilijalla tulee välitön työkyky ja 

mahdollinen ammatillinen kuntoutus arvioitavaksi 

• Jos vakava hypoglykemia ei uusiudu 12 kk 

seurannassa ja terveyden edellytykset muuten 

täyttyvät, henkilö voi hakea uutta R2 ajolupaa 

diabeteksen hoitoon perehtyneen erikoislääkärin 

lausunnolla



• Akuutin tilanteen selvittäminen ja hoidon tarkistaminen

• Hypoglykemiaan johtanut tilanne

• Alko, tavanomaisesta poikkeava liikunta, vatsatauti

• Nukkuessa vai päivällä

• Liikenteessä?

• Koska aikaisemmin vakava hypoglykemia (toisen apua vaativa)

• Ohjaa jatkoselvittelyyn

• Glukoositasapaino

• Tehostettu omaseuranta / sensorointi, HbA1c

• Hoitotaidot ja -tavat

• Onko insuliinia liikaa ? Onko perusinsuliinia liikaa? Tehdäänkö liikaa

välikorjauksia?

• Tehostettu hoidonohjaus

• Moderni insuliinihoito, hypon riskitilanteet, ennakointi

• R2 ajokielto: Jos ammattiautoilija -> sairasloma -> työterveys selvittely tai 

ESH 



• Ohjeet potilaalle

• Verensokerin mittaus ennen ajoa ja 2-3 t välein

• Jos alle 5 mmol/l  HH lisä ~10g

• Aina jotain HH mukana autossa / taskussa

• Ota heti HH, jos oireita -> pysähdy ja mittaa vs

• Jos hypo -> 30-45 min tauko

• Jokainen on itse vastuussa ajoterveydestään

• Hoitoyksikön ja lääkärin velvollisuus on neuvoa

ja seurata







• Ajoterveysvaatimukset. Lääkärin käsikirja

23.3.2018, www.terveysportti.fi

• www.trafi.fi

• Lomakkeet

• Laki ja asetukset

• Perustelumuistiot

• Ajoterveysohjeet lääkäreille 16.5.2017

• Usein Kysytyt Kysymykset

• Ajoterveyden arviointi teemana Lääkärilehti

2.10.2015 

• ADA position statement: Diabetes and driving. 

Diabetes Care 2013

• Ojala M. Ajokelpoisuuden arviointi. Suomen

Lääkärilehti 2014; 40:2589-2594.

• Sane T. Diabetes ja liikenne. Kirjassa Diabetes. 

Kustannus Oy Duodecim 2015


