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Liikenteen turvallisuusvirasto 

Trafin Liikennelääketiedeyksikön tehtäviä 
 • Ilmailu 

• Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, e-ilmailulääkäritarkastukset 

• Ilmailulääkärien, ilmailulääketieteen keskusten ja  
työterveyslääkärien hyväksyntä, koulutus, ohjaus ja valvonta 

• Raideliikenne 

• Terveyserivapauslupa-päätökset 

• Asiantuntijalääkäreiden, työterveyshuollon ammattilaisten ja 
asiantuntijapsykologien valtuuttaminen ja koulutus 

• Merenkulku 

• Terveyspoikkeuslupa-päätökset, laiva-apteekkipoikkeusluvat 

• Tieliikenne 

• Ajoterveysohjeet ja –lomakkeet 

• Lääkärituki: liikennelaaketiede@trafi.fi (ei henkilökonsultaatioita) 

• Kaikki liikennemuodot: sääntelyvalmistelu, kv-vaikuttaminen 

 

 

mailto:liikennelaaketiede@trafi.fi


Liikenteen turvallisuusvirasto 

Liikennelääketiede  
Liikenneturvallisuuden palveluksessa 

• Turvallisuustutkinnan havainnot inhimillisen 
toiminnan syy-yhteydestä vaara- ja onnettomuus-
tilanteisiin ovat johtaneet liikenneturvallisuus-
tehtävissä toimiville asetettuihin lainsäädännön 
toimintakyky- ja terveysvaatimuksiin 
 

• Liikennelääketieteen tavoitteena turvallinen 
toimintakyky, riskinhallinta sekä äkillisen 
toimintakyvyn menettämisen ja vähittäisen 
toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisy 
 

• Terveydentilan ja toimintakyvyn  
vaikutusta liikenneturvallisuustehtävään arvioivat 
asiansa osaavat terveydenhuollon ammattilaiset 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Turvallisuuskulttuurin kehittyminen 

• Täysin kehittynyt turvallisuudenhallintajärjestelmä sisältää kaikki kolme 
turvallisuusmenetelmien osa-aluetta: ennustava, ehkäisevä, reaktiivinen. 

Safety management levels 

Very effective Effective Functional Inadequate 

Predictive 

Fully developed  
safety management 

Proactive Reactive Reactive 

High 
Intermediate Low 

Hazard 

e.g. data-
analysis 

e.g. raports, 
auditing 

e.g. raporting 
systems Accident 

investigation 



Liikenteen turvallisuusvirasto ”Would you fly with this pilot?” 
 

Riskien tunnistaminen 
Luottamus 

Ennaltaehkäisy 
Konsultointi 

Riskien hallinta 
 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Trafin Liikennelääketiedeyksikön tehtäviä 
 • Ilmailu 

• Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, e-ilmailulääkäritarkastukset 

• Ilmailulääkärien, ilmailulääketieteen keskusten ja  
työterveyslääkärien hyväksyntä, koulutus, ohjaus ja valvonta 

• Rautatieliikenne 

• Terveyserivapauslupa-päätökset 

• Asiantuntijalääkäreiden, työterveyshuollon ammattilaisten ja 
asiantuntijapsykologien valtuuttaminen ja koulutus 

• Merenkulku 

• Terveyspoikkeuslupa-päätökset, laiva-apteekkipoikkeusluvat 

• Tieliikenne 

• Ajoterveyslomakkeet- ja –ohjeet 

• Lääkärituki: liikennelaaketiede@trafi.fi  

• Kaikki liikennemuodot: sääntelyvalmistelu, kv-vaikuttaminen 

 

 

Yksityinen vs. Yleinen etu 
 

Lääkärin oltava objektiivinen,  
ajoterveyslausunto on juridinen paperi  

kuten esim. B-lausunto työkyvystä 
 

Aktiivinen  
työhönpaluun  

tukeminen  
vs.  

turvallinen  
toimintakyky 

 
 
 

Erikoisalakäytännöt 
erilaisia 
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Liikenteen turvallisuusvirasto 

Lääkäritoiminnan kipupisteitä 
Liikenneturvallisuus 

• Lääkäreiden liikennelääketiedekoulutus puuttuu 

• Kaikki lääkärit saavat toimia ajoterveyslääkäreinä - 25000 

• Ajoterveysohjeiden ja –prosessin tuntemus puutteellista 

• Lääkärin ilmoitusvelvollisuus poliisille – toteutuuko? 

• Terveydenhuollon kontakteissa ei pohdita ajoterveyttä 

• Terveydenhuollon organisoituminen ei tue ajoterveysarviointia 

• Terveydentilan heikentymisen riskinhallintaosaaminen puuttuu 

• Ammattikuljettajien terveysriskit eivät ole hallinnassa 

 

• Menisitkö itse potilaan kyytiin? Lääkärin vastuu? 

• Kuljettajan oma vastuu? Omaisten vaikutusmahdollisuudet? 

 
 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Kaupunkiraideliikenne 

• Trafin määräys 
• Metron kuljettaja, metron liikenteen ohjaus 

• Raitiovaununkuljettaja 

• R2-vaatimus 

 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Liikennelääketiede 
Merimieslääkärit 

10 

• Merimieslääkäritoiminta edellyttää viranomaishyväksynnän 

• Laki laivaväen lääkärintarkastuksista, 14§ 

• Trafi voi päätöksellään määrätä henkilön viipymättä uuteen 
lääkärintarkastukseen, jos on käynyt ilmeiseksi, ettei tämä 
terveydentilan heikentymisen vuoksi enää täytä säädettyjä vaatimuksia 

• Sääntelyssä ei mitään muun lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta 

 

 

http://www.designofdecorate.com/ship/
http://www.hdwallpapers.in/royal_caribbean_expensive_ship-wallpapers.html
http://www.flickr.com/photos/skynoir/4259241883/


Liikenteen turvallisuusvirasto 

Liikennelääketiede 
Rautatielääkärit 
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• Rautatielääkäritoiminta edellyttää viranomaishyväksynnän 

• Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä ja Trafin määräys 

• Jos työterveyshuollon ammattihenkilö epäilee, että 
liikenneturvallisuustehtävää hoitavan henkilön terveydentila ei 
täytä määrättyjä terveydentilavaatimuksia, hänen on 
salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta 
asiantuntijalääkärille 

• Jos asiantuntijalääkäri toteaa, että tehtävää hoitava henkilö ei 
täytä terveydentilavaatimuksia, hänen on salassapitosäännösten 
estämättä ilmoitettava siitä Liikenteen turvallisuusvirastolle 

• Ennen ilmoitusta henkilölle on kerrottava velvollisuudesta 
ilmoituksen tekemiseen 

• Sääntelyssä ei mitään muun lääkärin 
ilmoitusvelvollisuudesta 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2009122110824485_uu.shtml


Liikenteen turvallisuusvirasto 

Liikennelääketiede 
Ilmailulääkärit 

27.10.2016 12 

• Ilmailulääkäritoiminta edellyttää viranomaishyväksynnän 

• Ilmailulaki – Lääkärin ilmoitusoikeus 

• Kenellä tahansa ilmailijaa (lentäjä, lennonjohtaja, 
matkustamomiehistö) hoitavalla lääkärillä oikeus ilmoittaa Trafille 
epäilevänsä, että henkilön lääketieteellinen kelpoisuus ei täyty 

 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Ajoterveyden arviointikäytännöt 
meillä ja muualla 

• Kansainvälisiä käytäntöjä 

• esim. UK ja Hollanti vs. liikenneturvallisuus 

• Self declaration, ei määräaikaistarkastuksia 

 

• Kotimaisia pohdintoja tulevasta 

• Määräaikaistarkastusten vaikuttavuus vs.  
ajokyvyn heikentymisen arviointi osana hoitokontakteja? 

• R1-alkutarkastus tulevaisuudessa? 

• Alueellinen / rajattu ajo-oikeus tulevaisuudessa, väestön 
ikääntyminen? 

• Turvatekniikan nopea kehitys, automaattiautot 

• Kuljettajan rooli liikennejärjestelmässä tulevaisuudessa?  



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 

• Mikä muuttui vai muuttuiko mikään? 

• Sairauskohtaiset ohjeet päivitetty, ei dramaattisia muutoksia 

• Uudet ajoterveyslomakkeet ja niihin liittyvä toimintamalli 

• Lääkärin ilmoitusvelvollisuusajan lyhentyminen 2v -> 6kk 

 

• Viranomaisten suuri toimivaltasiirto 1.1.2016 

• Poliisi > Liikenteen turvallisuusvirasto 

• Ajo-oikeusvalvonta ml. ajoterveysvalvonta edelleen poliisilla  
(vaikka osa toimijoista luulee senkin siirtyneen Trafiin)  

• Sosiaali- ja terveysministeriö > Liikenteen turvallisuusvirasto 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Havaintoja uudesta toimintatavasta 

• Kaikki lääkärit eivät malta tutustua ajoterveysohjeisiin eivätkä 
ajoterveyslomakkeisiin ohjeineen – osalla ilmeisesti aiempiinkin ohjeisiin 
tutustuminen jäänyt vähille 
 

• Lääkärikunnan ja poliisinkin toimintatavat ovat olleet kirjavia 
 

• Jo 12 vuotta voimassa ollut lääkärien ilmoitusvelvollisuus  
tuntui tulleen osalle palautteen antajista ”yllätyksenä” 

 
• Lääkärikoulutuksen ja ajoterveyskonsultaatioiden tarve suurta 

• Paikalliset konsultaatioketjut tärkeitä 
• Turun ja Helsingin Ajopolit 
• Huom! Trafilla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa  

yksittäisen tieliikenteen kuljettajan ajoterveysarviointiin 
• http://www.trafi.fi/tieliikenne/minulla_on_ajokortti/kuljettajan_ajoterv

eys  
 

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sivut/ajopoli.aspx
http://www.hus.fi/ammattilaiselle/ajopoli/Sivut/default.aspx
http://www.trafi.fi/tieliikenne/minulla_on_ajokortti/kuljettajan_ajoterveys
http://www.trafi.fi/tieliikenne/minulla_on_ajokortti/kuljettajan_ajoterveys


Liikenteen turvallisuusvirasto 

Uusi toimintaprosessi 

• Useimmiten lääkäri antaa ajoterveyslausunnon suoraan asiakkaalle, 
joka toimittaa lausunnon valitsemaansa Ajovarman toimipisteeseen 

• Tietyissä tilanteissa lääkäri toimittaa lausunnon suoraan poliisille 

• Uudessa mallissa siirryttiin lääkäreille muissa toiminnoissa täysin 
normaaliin lisäselvitys- ja konsultointikäytäntöön, ei siis enää turhaa 
väliarvioiden kierrättämistä poliisille vaan ajoterveysarvioinnista 
vastaava lääkäri tekee lopullisen arvion 

• Osalle lääkäreistä tämä on tuntunut hämmentävältä, vaikka tavoitteena 
lääkärintyön yksinkertaistaminen ja turhan poliisia kuormittaneen 
asiakirjapyörityksen vähentäminen – asiakkaan kannaltakin prosessi on 
sujuvampi 

• Erikoisalakohtainen kannanotto ajoterveyteen? 
 

• Palvelujen digitalisaatio edennyt, uutta loikkaa suunnitellaan 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Uudet ajoterveyslomakkeet 

• Kokonaan uusia lomakkeita 

• Vammaisen pysäköintilupa-lomake 

• Lääkärin ilmoitusvelvollisuus-lomake 

 

Uudistuneet lomakkeet 

• Ajoterveyslomake 

• Silmälääkärin ja optikon lausunnot yhdistetty 

 

Poistuneet lomakkeet 

• Erikoislääkärinlausunto > Uusi Erikoisala-lausuntolomake tulossa 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Potilastietojärjestelmät 

• Ajoterveyslomakkeiden potilastietojärjestelmäintegrointi 

 

• Lomakkeiden vienti KANTA-rekisterin koodistopalvelimelle 

 

• Tulevaisuudessa tavoitteena lääkärin ajoterveysjohtopäätöksen 
siirtyminen KANTA-arkistosta Trafin järjestelmiin  

• Ajokortti-haku täysin sähköiseksi 

• Ajo-oikeustieto olisi poliisipartion käytössä tien päällä 

• Teknistä toteuttamismahdollisuutta selvitetään 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Ajoterveyslomakkeet ja –ohjeet 
1. päivitys 2016/2017 

 

• Ajoterveyslomakkeet 

• uusi Erikoisala-lomake tulossa 
 

• Ajoterveysohjeet 

• uniapnea, itsetuhoisuus, päihteet, dementia, kardiologia 

• toimintaprosessi, ajokoe jne, vammaisen pysäköintilupa  



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Ajoterveyslomakkeet 

• F122 Lääkärinlausunto ajokyvystä 

• F123 Lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten 

• F202 Poliisin määräämä silmälääkärin tai optikon lausunto näkökyvystä 

• F203 Lääkärin ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille 

• F127 Erikoisalan lääkärinlausunto 
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Liikenteen turvallisuusvirasto 

Ajoterveys osana ajo-oikeutta 
Lääkäri – poliisi – kuljettaja - omaiset 
• Lääkärien velvollisuus tehdä poliisille ilmoitus kuljettajan muusta kuin 

tilapäisestä (>6kk) ajokyvyttömyydestä (F203) 

• Toteutumasta heikosti tietoa 

• Poliisi asettaa toistaiseksi voimassa olevan ajokiellon  
> kuuleminen > poliisin ohje/määräys kuljettajalle 
 

• Lääkäri ehdottaa (F122) ajokoetta (Ajovarma) tai  
ajonäytettä (Ajovarma/poliisi) 

• Lääkäri puoltaa ajo-oikeuden palauttamista (F122) 

• Poliisi voi saada samasta kuljettajasta useamman lääkärinlausunnon,  
jotka keskenään ristiriidassa – lääkärikonsultaatioreitit? 
 

• Terveyspoikkeuslupia ei lainsäädännössä enää ole olemassa 

• Poliisi ottaa kantaa näköpoikkeuslupiin 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Muista aina, liikenteessä… 
Lääkäri: yleiset asiat ovat yleisiä 

 
• Hallitse äkillisen tai vähittäisen toimintakyvyn menettämisen 

riskiä 
 

• Vireystila 
• Metabolinen oireyhtymä, diabetes 
• Sydän- ja verisuonisairaudet 
• Uniapnea 
• Kognitio 
• Kolmiolääkkeet 
• Päihteet 

 
 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Ajoterveysprosessi 
Terveys- ja soveltuvuustieto 

• Haastattelu, historia, 
tutkiminen 

• Lisätutkimukset ja  
-konsultaatiot 

• Yksi ajoterveysvastuulääkäri 

• Ajoterveyslomakkeet 

• Ajoterveysohjeet 

• Lääketieteelliset ohjeet,  
tarkistuslistat 

• Potilastietojärjestelmä 

Ajoterveystarkastus Johtopäätös 
soveltuvuudesta 

Ajovarma/Trafi 
Poliisi 

• Viranomaisille vain 
johtopäätöstiedot, ei 
luottamuksellisia 
terveystietoja  

• Ajokortin myöntäminen 

• Ajo-oikeuden valvonta 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Ajoterveyslomake F122 

• Toimitusprosessi joko 1-3 tai 4-6 
• Ajonäyte vai ajokoe? 
• Terveysperusteinen ajokyvyn arviointi? 
• Aikaistettu ajoterveystarkastus 
• Ajo-oikeuden palauttamista puoltava lausunto 
• Nuorison terveystodistus? 

Ajokortti 

Ajo-oikeus 



Liikenteen turvallisuusvirasto 

Tavoitteena turvallinen 
toimintakyky liikenteessä 
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