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Poliisilaitoksesta 

• pääpoliisiasema Tampereella 

• yhteensä 18 toimipistettä 

• 1004 vakituista työntekijää, 
joista 820 poliiseja (9/2015) 

• lisäksi määräaikaisia 
työntekijöitä ja harjoittelijoita 
Polamk:sta 

• vuosibudjetti noin 68 milj. €  

• toimintaa johtaa poliisipäällikkö 
Markku Luoma 
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Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimipisteet 
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Yleistä toiminta-alueesta 

• 45 kuntaa 

• kaksi keskusta – Tampere ja 
Jyväskylä 

• 775 000 asukasta 

• poliisilaitoksen eteläisimmän 
(Urjala) ja pohjoisimman 
(Pihtipudas) kunnan välimatka 
noin 400 km 

• pinta-ala 37 365 km2 

 

 

 

 

     
29.10.2015 4 



5 

VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOS -2017 

• Pirkanmaalla 15-64 - vuotiaiden määrä kasvaa 2.000 
ihmisellä (eli alle 1%); mutta yli 65-vuotiaiden 16.000 
ihmisellä (eli n 18%) 

• Keski-Suomessa 15-64 - vuotiaisen määrä vähenee 6.000 
ihmisellä (eli 3%) ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 9.000 
ihmisellä (eli 17%) 



POLIISIN LUPAHALLINTO 
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POLIISIN LUPAHALLINTO 
 

keskellä jättiläismäistä muutosta 
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Keskeiset tehtävät 

• lupapalvelut / asiakaspalvelu, 
mm. passien, henkilökorttien, 
ajokorttien myöntäminen, 
yksityisen turva-alan 
henkilöluvat, oleskeluluvat 

• lupavalvonnan tehtävät mm. 
ajokieltoasiat, muiden 
liikenteen  lupien peruutus ja 
aselupahallinto 

• keskitetty lupahallinto 
yleisötilaisuudet, yksityinen 
turva-ala, ravintolatoiminta, 
rahankeräykset, 
ulkomaalaisvalvonta 
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"HUHUT KUOLEMASTANI OVAT 
LIIOITELTUJA" 

Mark Twain 1897 
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AJOKORTTILAKI 

 



AJOKORTTILAKI 20§ 1 
Perussäännös: Ajoterveydentilan ja ajokunnon valvonta 

  
• Jos on syytä epäillä, ettei ajo-oikeuden haltija 

enää täytä ajokortin terveysvaatimuksia tai 
ettei hän terveydentilansa vuoksi enää kykene 
kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, 
jonka ajo-oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä 
kuljettajan määräajassa toimittamaan 
lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon 
terveysvaatimusten täyttymisestä taikka 
todistuksen ajonäytteestä tai uudesta 
ajokokeesta. 
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Perussäännös: Ajoterveydentilan ja ajokunnon valvonta 

  
• Jos on syytä epäillä, ettei ajo-oikeuden haltija 

enää täytä ajokortin terveysvaatimuksia tai 
ettei hän terveydentilansa vuoksi enää 
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ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, poliisi 
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"..on syytä epäillä…" 

• epäillä // ei ole varmuutta eikä todennäköistä 

• syytä // konkreettinen syy, mutta yksi riittää 

• on // nyt on, ei: on ollut tai tulee olemaan 



Ajokoe ja ajonäyte 

 ajokoe: 

 ajetaan muun liikenteen seassa, on siis sama koe kuin 
tutkintoa suorittavalle henkilölle, ns. inssinajo 

 suoritettava kouluvarusteisella autolla 

 ajonäyte: 

 selvitetään sairauden, vian tai vamman vaikutus ajoneuvon 
kuljettamiseen ja sen johdosta mahdollisesti tarvittavista 
ajohallintalaitteista 

 suoritetaan esim. katsastusaseman pihassa tms. paikalla 

 voidaan suorittaa tavallisella autolla 
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Terveysperusteinen ajokoe 

 terveysperusteinen ajokoe osana lääkärin tekemää ajoterveysarviota 

 

 on käytännön testi, lääkäri voi olla mukana arviointitilanteessa 

 tällainen ajokyvyn käytännön testaus ei kuitenkaan korvaa ajokorttilaissa tai 

ajoterveysasetuksessa tarkoitettua ajokoetta tai ajonäytettä 

 tapahtuu lääkärin aloitteesta, potilaan suostumuksesta osana 

lääkärintutkimusta, eikä se perustu lainsäädäntöön 

 Lääkäri käyttää arvioinnista saatua lausuntoa päätöksentekonsa tukena 

laatiessaan lääkärinlausuntoa ajoterveysvaatimusten täyttymisestä 

 Potilas maksaa yleensä itse terveysperusteisesta ajokokeesta syntyvät 

kustannukset (Jyväskylä n. 200 euroa) 

 Osa palvelun tuottajista markkinoinut pakollisena… EI kuitenkaan korvaa 

ajonäytettä tai ajokoetta, mikäli sellainen lisätoimenpide vaaditaan 

 

ajonäytteen ja ajokokeen vastaanottaa tutkinnon vastaanottaja, eli Trafin 

hyväksymä palvelun tuottaja 
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AJOKORTTILAKI 70§ 1 mom. 4 
 

• Väliaikaiseen ajokieltoon määrääminen 

• Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen 
ajokieltoon ja ottaa ajokortin tai, jos ajokorttia ei ole vielä 
luovutettu, kuljettajantutkintotodistuksen haltuunsa: 

• 4) jos on ilmeistä, että ajo-oikeuden haltijan ajokyky on 
sairauden tai vian vuoksi tai muusta syystä siinä määrin 
heikentynyt, että siitä aiheutuu ajon jatkuessa olennaista 
vaaraa muulle liikenteelle, eikä terveydentilan selvittämistä 
20 §:n 1 momentin mukaisesti voida tästä syystä pitää 
yksinään riittävänä; (6.2.2015/70) 

 

25.11.2014 19 



AJOKORTTILAKI 70§ 1 mom. 4 
 

• Väliaikaiseen ajokieltoon määrääminen 

• Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen 
ajokieltoon ja ottaa ajokortin tai, jos ajokorttia ei ole vielä 
luovutettu, kuljettajantutkintotodistuksen haltuunsa: 

• 4) jos on ilmeistä, että ajo-oikeuden haltijan ajokyky on 
sairauden tai vian vuoksi tai muusta syystä siinä määrin 
heikentynyt, että siitä aiheutuu ajon jatkuessa olennaista 
vaaraa muulle liikenteelle, eikä terveydentilan selvittämistä 
20 §:n 1 momentin mukaisesti voida tästä syystä pitää 
yksinään riittävänä; (6.2.2015/70) 

 

25.11.2014 20 



PÄIHTEET 
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PÄIHTEET 
 

Teemmekö tarpeeksi? 
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Alkoholin suurkuluttajat 
 

• Eniten juova 10 % suomalaisista juo puolet 
kaikesta Suomessa juodusta alkoholista.  

• Suurkuluttajia on 300 000 – 500 000 ja 80 – 
90 % heistä on miehiä.  

• Arviolta noin 20 % työikäisistä miehistä on 
alkoholin suurkuluttajia.  

• Suurkuluttajista noin kolmannes on 
alkoholiriippuvaisia. 

Lähde: THL 
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Alkoholin kulutus eräissä maissa 
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Teemmekö ylipäänsä tarpeeksi? 
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Terveydentilan valvonta poliisissa 

• B-luokan ajo-oikeuksia Suomessa 1,35 miljoonaa, joista yli 
90-vuotiailla 600 kpl ja yli 75-vuotiailla enemmän kuin 20000 
kappaletta (kaikkia luokkia melkein 200.000) 

• Tänä vuonna tähän mennessä ajokieltoon terveysperusteella 
VAIN noin 900 ajokortin haltijaa 
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POLIISIN LUPAHALLINTO TARVITSEE TIETOA 

• vhs-, rikostorjunta- ja liikennesektorit 

• lupahallinnon käyntiasiakaspalvelu 

• lupavalvonnan toimenpiteet muiden lupien osalta 

• SILTI: LÄÄKÄRIEN ILMOITUSVELVOLLISUUS ON 
TÄRKEIN 

• Toimivatko nämä? 
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"Valvonnassa puutteita - Ajokortti 
sairaalta pois liian harvoin 

Vain murto-osa lääkäreistä ilmoittaa 
potilaan ajokyvyttömyydestä poliisille." 

 
Timo Tervo 3.9.2012  
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”Poliisi ei ottanut korttia edes 
kahdesti ilmoitettuani” – 
ajokortin poisto sairailta 

puhuttaa lääkärien 
nettipalvelussa  

 
Terve.fi – portaali 2012 
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Tutulla kollegalla oli potilaana vaari, 
josta hän pähkäili, joko pitäisi 

ajaminen kieltää. Vaari oli syrjäkulman 
ainoa auton ja ajokortin omaava. Tällä 

autolla vietiin mummoja 
terveyskeskukseen, haettiin postista 

paketteja ja apteekista lääkkeitä. 
Kieltäisitkö ajamisen? 

 
Lääkäriportaali.fi 
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AJOKORTTILAKI 21 § 1 mom. 
Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset 
 
Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta 
säädetään, lääkärin on ilmoitettava poliisille, jos hän toteaa, 
ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija enää täytä 17 
tai 18 §:ssä tarkoitettuja terveysvaatimuksia terveydentilan 
muuten kuin tilapäisesti tapahtuneen heikentymisen tai jatkuvan 
päihteiden väärinkäytön takia. (6.2.2015/70) 

 

25.11.2014 31 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110386a6.2.2015-70


AJOKORTTILAKI 21 § 1 mom. 
Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset 
 
Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta 
säädetään, lääkärin on ilmoitettava poliisille, jos hän toteaa, 
ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija enää täytä 17 
tai 18 §:ssä tarkoitettuja terveysvaatimuksia terveydentilan 
muuten kuin tilapäisesti tapahtuneen heikentymisen tai 
jatkuvan päihteiden väärinkäytön takia. (6.2.2015/70) 

 

25.11.2014 32 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110386a6.2.2015-70


POLIISILAKI 4 luku 2§ 2 mom. 
Tietojen saanti viranomaiselta 

Poliisilla on päällystöön kuuluvan poliisimiehen pyynnöstä 
oikeus saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan 
asetetulta yhteisöltä ajo-oikeuden, ampuma-aseluvan tai muun 
sellaisen luvan voimassaolon harkitsemiseksi luvanhaltijan 
terveydentilaan, päihteiden käyttöön tai väkivaltaiseen 
käyttäytymiseen liittyviä tietoja salassapitovelvollisuuden 
estämättä, jos voidaan perustellusti olettaa, että luvanhaltija ei 
enää täytä luvan saannin edellytyksiä. 
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Poliisin erityisnäkökulma 
AJOTERVEYS: HALLINTOPÄÄTÖKSIÄ 

• Tarkoitussidonnaisuus 

• Asianosaisen kuuleminen ja muun selvityksen hankkiminen 

• Päätösten perusteleminen 

• Näyttö / päätöksen tekemiseen riittävä selvitys 

• Julkisuus / päätöksen asianosaisjulkiset osat 

• Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen / välitön täytäntöönpano 
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YHTEENVETO 

• Tilanne ei ole dramaattisen huono, mutta ajoterveyden 
valvonnan alalla voitaisiin tehdä selvästi enemmän 
turvallisuuden eteen 

• Tietojen vaihto oleellista / paikallinen ja alueellinen yhteistyö 

• Säännökset ovat hyvällä tolalla 

• Huomio kokonaisuuteen: toimintakyky 
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Kiitos 

Apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä 
puh. 0295 445 894 

antero.rytkola@poliisi.fi 
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