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Ma-aiheuttajia 
kaikkiaan                                                                1007 kpl 
MP-
aiheuttajia                                                                                   84 kpl 
MP-aiheuttajista ajoi ylinopeutta (10 km/h tai yli)                    49 
kpl (58 %) 
Joku nopeuteen liittyvä taustariski 
oli                                          388 kpl              onnettomuudessa 
(mukana kaikki ajoneuvoluokat) 
Ylinopeusjakauma edellisissä 388 onnettomuudessa: 



Onnettomuudet suhteessa ajokortteihin* 

*Lukuja ei ole suhteutettu ajosuoritteisiin 



Automaattisen nopeusvalvonnan vaikuttavuus on 
rajallista: esimerkki vuoden 2013 kuolonkolareista, % 

100 % 

~4,4 % 

Ylinopeus / liian suuri 

tilannenopeus (osa)syynä, 

yht. 40-44 % 

31-35 % 

~4,4 % 

8,8 % 

56-60 % 

Kaikki kuolonkolarit 

vuonna 2013 

Muut kuin ylinopeus- 

onnettomuudet 

Alkoholi, itsemurhat, 

sairaskohtaukset ja 

moottoripyörät 

Riskittömät 

henkilöauton- 

kuljettajat 

>20 v 
≤20 v 

• Automaattisen nopeusvalvonnan teho on rajallista: vain pieni osa kuolonkolareista on sellaisia, joita 

kameravalvonta edes teoriassa voi ehkäistä (= syynä riskittömien henkilöautonkuljettajan ylinopeus) 

• Ns. puhtaista ylinopeusonnettomuuksista puolet on enintään 20-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamia 



Onnettomuusriskiin vaikuttavia tekijöitä 

• Pääosa onnettomuuksista sallitulla nopeudella 

• Tilannenopeuden merkitystä ei korosteta riittävästi 

• Massasuhde, kaistojen erottaminen, törmäyskohteet, näkyvyys, 
näkemä, auton ikä ja kunto 

• Nopeuserot (”ei voi mallintaa” – ei tutkita ei sanktioida) 

• Liikennevirran keskinopeus: mallinnettu, ”kun mikään muu muuttuja 
ei muutu” 

• Kuljettajan taidot, kunto ja terveys 







Onnettomuudet/2010-2014 

• Riskitön HA kuljettaja yli 20 v ja ylinopeus:   57/1007 

• Riskitön HA kuljettaja yli 20 v ei ylinopeus  194/1007 

• Turvavyö ei käytössä, olisi pelastanut  115/342 (HA) 

        6/17 PA 

        16/27 KA=59%! 

Yhteensä:       151/410 

Lääkäreiden laiminlyönnit noin 10%   90-100 



  

Fra: Tervo Timo [mailto:Timo.Tervo@hus.fi]  

Sendt: 12. november 2015 10:54 

Til: Rune Elvik 

Emne: Speed issue 

  

Bäste Rune, 

  

Här i Finland är största riskfaktorn bakom dödolyckor 

chaufförens tillstånd (62-68%) beroende på året. Vi får alla 

journaler och gör autopsi till alla. Tillstånd= drog, alko, 

sjukdom, självmord, demens osv. Fart (över 

begränsningen eller för fort för väglaget osv) är 42-44%. 

MEN 2/3 i fartgruppen är samma individer som i 

chaufförens tillstånd. Detta säger, att ”de normala” sällan 

kör sig ihjäl för fort (personbilar 9% av dem hälften högst 

20 år). Hur skulle du kommentera? Hur kan vi eliminera 

riskförare? 

  

Hilsen 

  

Timo Tervo 

Professor i trafikmedicin 

Hei, 

  

Jeg tror at dette bildet er nokså likt i Norge. De som 

omkommer i trafikken er ofte personer som ikke lever 

vanlige liv, men har rusproblemer, dommer for kriminelle 

forhold, osv. 

  

Jeg vet ærlig talt ikke hvordan vi kan bli kvitt dem. 

 Vennlig hilsen 

Rune Elvik 
 

Tilanteen näkee kaavan kehittänyt Elvik aika 
samoin kuin allekirjoittanut! 

mailto:Timo.Tervo@hus.fi


Liikenneonnettomuuden patogeneesi 

• Insinöörinäkökulma: liikennevirran keskinopeus ennustaa kaiken 

• Kaikessa muussa onnettomuustutkinnassa: moniulotteiset syyt 
kvalitatiivisesti ja määrällisesti sekä vielä aikajanalla mitattuna 

• Ylinopeus merkitsee poikkeavan kuljettajan ja poikkeavalla 
kuljettajalla riskikasauma: ylinopeus, ei turvalaitetta, ajo-oikeutta, 
vanha ajoneuvo jne 

• Ylinopeus, normikuljettaja = melko harvinainen 10% kaikki, 5.5% yli 
20v, koska valvonta pelaa jo. 

• SIKSI PANOSTETTAVA AJOKUNTOON JA KYKYYN 

• Professuuri 20014- 



Ajopolit 

• TYKS 

• HYKSin OY 

• HYKS 

• KYS, TaYS suunnitteilla 



HYKS julkinen ajopoli 

• http://intranet.hus.fi/Organisaatio/HYKS-
tulosyksikot/paakaula/ajopoli/Sivut/default.aspx 

• Vaikeat/vaativat moniammatilliset ajo-arviot (kuntalaskutus) 

• Lääkärikunnan koulutus 

• Erikoisalakohtainen vastuuhenkilö alakohtaisena konsulttina 

• Arviot ja ratkaisusuositukset asiakirjojen perusteella 

• Ei second opinion- valituspoliklinikka 

• Viranomaisyhteistyö 

• Myös ammattikuljettajat (TTL yhteistyö) 

 

http://intranet.hus.fi/Organisaatio/HYKS-tulosyksikot/paakaula/ajopoli/Sivut/default.aspx
http://intranet.hus.fi/Organisaatio/HYKS-tulosyksikot/paakaula/ajopoli/Sivut/default.aspx
http://intranet.hus.fi/Organisaatio/HYKS-tulosyksikot/paakaula/ajopoli/Sivut/default.aspx
http://intranet.hus.fi/Organisaatio/HYKS-tulosyksikot/paakaula/ajopoli/Sivut/default.aspx


HYKS Ajoterveyden osaamiskeskus (Ajopoli)  

 
  
Ajoterveyden ja -kunnon ongelmat ovat taustariskinä noin puolessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista. Lääkäreiden toiminnan on usein todettu 
olleen puutteellista, mikä on saattanut vaikuttaa jopa sivullisten menehtymiseen liikenneonnettomuuksissa. Lääkäreiden ajoterveyden arvioinnin osaamisen 
kehittämiseksi ja potilaiden lain- ja oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi HYKS on päättänyt perustaa Ajoterveyden osaamiskeskuksen (Ajopolin). 
  
Mikä on ajopolin tarkoitus? Tarkoitus on edistää liikennelääketieteen tietämystä ja tutkimusta sekä kehittää ajoterveysarvioiden laatua ja oikeudenmukaisuutta ja 
siten organisaation palvelutasoa tällä alueella. 
  
Kuka arvioita tekee? Kullakin erikoisalalla on omat ajoterveysasiantuntijansa, jotka normaaleissa hoitotilanteissa toimivat yksikön sisäisinä kouluttajina ja 
konsultaatiovastaavina. Erikoisalaan liittyvien ajoterveysasioiden käytännöt, lähetteiden käsittelyohjeet ja konsultaatiomenettelyt sovitaan paikalisesti. 
  
Vaikeat tai moniammatilliset tapaukset/ ajoterveyden kokonaisarviot käsitellään erityisessä Ajoraadissa, jossa tapaukset esitellään sen asiantuntijoille. Raati laatii 
ratkaisuehdotuksen sairauskertomukseen ja hoidosta vastaava yksikkö huolehtii mahdollisista jatkotutkimuksista, palautteiden, lausuntojen ja poliisille menevien 
ilmoitusten teosta. 
  
Sisäiset konsultaatiot ovat mahdollisia erikoisalojen välillä hoidossa olevista potilaista. Tyypillisimpiä ovat neurologian ja silmätautien väliset tilanteet, joissa 
silmälääkäri arvioi näkökenttäpuutosten laajuuden ja neurologi muut tarvittavat tutkimukset ja tekee lausunnot. Sisäisen konsultaation lähettäminen tapahtuu 
yksiköiden toimittamiin osoitteisiin.  
  
Tehtäviin ei kuulu: 1. Jo asianmukaisesti tehtyjen arvioiden uudelleenarviointi, 2. Jollekin erikoisalalle kuuluva ajoterveyden primaariarvio (esim. erikoislääkärin 
normaali konsultaatio), 3. Ikäkausitarkastusten suorittaminen ilman erityistä lääketieteellistä syytä ja 4. Potilaan vaatimuksesta tehtävä "second opinion"-arvio. 
Näistä useimmat ovat mahdollisia yksityisesti, esim. HYKSin Oy:ssä omakustanteisesti. 

http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajoterveysohjeet_laakarille 



TYKS AJOPOLIN palvelut ja kohderyhmät 

• Lähetepoliklinikka: Kuntalaskutus tai maksusitoumus 

• Tuote 1: Paperikonsultaatio liikennelääkärille 

• Tuote 2: Moniammatillinen asiantuntijaraati 

• Ammattikuljettajat, ajoluvan palautusmahdollisuusarvio 

• PT, TTH, ESH ongelmatapausten käsittely kaikenikäisille  

• Riskikuljettajat/monisairaat liikenteessä 

• Ajokortti-ikään tulevat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYKS toimintamalli 

• Konsultaatioläheteohje Ajoterveyden osaamiskeskukseen  
Kyseessä on maksullinen konsultaatiopalvelu koskien molempien ajokorttiluokkien (RI, 
RII) ajolupaa ja ajoterveysvaatimusten täyttymisen arviointia. Pääsääntöisesti 
kysymyksessä on virtuaalipoliklinikka, jossa asian käsittely perustuu lähetteen tietoihin ja 
lähettävän tahon toteuttamiin tutkimuksiin.  

• Lähetteen perusteella voidaan joutua pyytämään lisätutkimuksia. Konsultaation hinta 
riippuu käsittelyyn ja lausunnon laatimiseen vaadittavasta ajasta ja laajuudesta.  

• Kirjallinen vastaus laaditaan lähettäjälle ja kirjataan HUS sairauskertomukseen. Keskus 
voi arvioida muidenkin kuin maantieliikenteen kuljettajia ja ohjaajia eri lääketieteen 
erikoisalojen näkökulmasta. Varsinaiset määräaikaistarkastukset tehdään a.o. 
organisaatioiden työterveydenhuollossa 

• Tällä hetkellä osoitteena: Ajopoli, HYKS silmäklinikka os 4/etuosakirurginen yksikkö 
PL 220, 00029 HUS, josta lähetteet ohjataan eri erikoisaloille 



Lähettävä lääkäri tulkitsee 
konsultaatiovastauksen/ratkaisuehdotuksen ja huolehtii 
ratkaisun selvittämisestä tutkitulle ja tekee vaadittavat 
viranomaistoimenpiteet, mukaan lukien mahdolliset 
ilmoitukset. 
  
Kannanotot kohdistuvat erityisesti ajo-oikeuden vaatimien 
terveysvaatimusten täyttymisen arviointiin.  
 
Työkykykannanotto ja mahdolliset ammatillisen kuntoutuksen 
tarpeen arviot tehdään pääosin työterveyshuollossa tai 
lähettävällä taholla. Ajopoli ei suorita sairauksien diagnostiikkaa 
tai hoitoa. 
  
Vaativimmat tapaukset käsitellään useamman lääketieteen 
erikoisalan ja asiantuntijan (esim. liikenneopettaja, 
neuropsykologi) muodostamassa raadissa. (Muut osallistuvat) 
 
Edustettuna nyt seuraavat alat: silmätaudit, neurologia, 
ortopedia, psykiatria, kardiologia, keuhkosairaudet, kliininen 
neurofysiologia, neuropsykologia ja TTL:n 
konsultaatiomahdollisuus 



HYKS Periaatteita 

• Ensisijassa virtuaalinen, lähetteisiin ja jo tutkittuun dataan perustuva 

• Jokaisella erikoisalalla oma vastuuhenkilö, joka on alan 
primaarikonsultti sijaisineen 

• Tarkoitus parantaa ajoarvioiden laatua (todettu ongelmaksi), lisätä 
tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, suojella elämää, ja välttä 
sairaalaan tai lääkäreihin onnettomuustilanteissa syntyviä 
korvausvaateita. 

• Alussa arvioitiin tulevan vastustusta, mutta innostus asiaan näyttää 
kasvavan 

• Ajoraati moniammatillinen arviointi- ja koulutustilaisuus 



Erikoisala / -osaaminen Asiantuntija Sähköposti 

Silmätaudit Timo Tervo timo.tervo@hus.fi  

  Jukka Moilanen jukka.moilanen@hus.fi  

  Juho Wedenoja juho.wedenoja@hus.fi  

Neurologia Aarne Ylinen aarne.ylinen@hus.fi 

  Tero Karjalainen tero.karjalainen@hus.fi 

  Markku Sainio markku.sainio@ttl.fi  

  Mikael Ojala mikaelojala@welho.com   

Ortopedia Eero Hirvensalo eero.hirvensalo@hus.fi  

Psykiatria Risto Vataja risto.vataja@hus.fi  

Uni Christer Hublin christer.hublin@ttl.fi  

Kardiologia Hannu Parikka hannu.parikka@hus.fi  

Endokrinologia     

Keuhkosairaudet  Adel Bachour adel.bachour@hus.fi  

Geriatria     

Kliininen neurofysiologia Jussi Toppila jussi.p.toppila@hus.fi  

Neuropsykologia Taina Nybo taina.nybo@hus.fi 

Ilmailu / Rautatiet Jari Latvala jari.latvala@ttl.fi 

Meri Päivi Miilunpalo paivi.miilunpalo@ttl.fi  
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HYKS ajoterveyden osaamiskeskus: tutkimus- 
ja kehitystyö 
• Tutkimus- ja opetustehtäväyksikkö tekee: 1. Liikennelääketieteen 

alan tutkimustyötä yhteistyössä Helsingin yliopiston, muiden 
korkeakoulujen, valtiovallan tai siihen rinnastettavien tahojen (poliisi) 
kanssa  

• Perus- ja jatkokoulutusta eri erikoisalojen lääkäreille,  

• Muiden liikenneturvallisuustyötä tekevien viranomaisten koulutus- ja 
tutkimustyön tukemista (esim. Trafi, poliisi). 
 



TYKS Toimintamalli 

• Työlääketieteen poliklinikka ottaa vastaan lähetteet 

• Asiakirjatilaus eri hoitopaikoista 

• Kuljettajaan otetaan yhteys; oma mielipide 

• Lisätutkimukset tilataan 

• Raatilähete jokaisesta tapauksesta, raatikutsut tarvittaville erikoisaloille  

• Kirjallinen loppulausunto raadin jälkeen, liikennelääkäri tarkistaa 

• Yhteydenotto kuljettajaan raadin jälkeen 

• Ajokorttiin liittyvät tehtävät tehdään lähettävässä päässä (todistukset, 
poliisi-ilmoitus) 



TYKS Ajopolin raati 

• PUHEENJOHTAJA MIKAEL OJALA 
Liikennelääkäri 

• SIHTEERI MARJA HUUSKONEN 

• HOITAJA MARJA SAUVONSAARI 

• SILMÄTAUDIT  

• GERIATRIA  

• LASTENNEUROLOGIA  

• KLIININEN FARMAKOLOGIA  

• KLIININEN FYSIOLOGIA   

• Liikennelääketiede 

• NEUROLOGIA  

• SISÄTAUDIT  

• KEUHKOSAIRAUDET 

• KARDIOLOGIA  

• PSYKIATRIA 

• KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA 

• NEUROPSYKOLOGIA  

• Erityispätevyyskoulutuksessa 
olevat kollegat 

 



Miten lähetät TYKS ajopolille 

• Kotisivuilla Ajopoli VSSHP, ohjeet lähetteen sisällöstä (google ajopoli Tyks) 

• Tässä vaiheessa osoite sähköisesti 95 Työlääketiede, pyyntökohtaan ajopolin 
raatiin tai paperikonsultaatio liikennelääkärille 

• Paperikonsultaatio-osoite  

 Työlääketieteen pkl 

 PL 52 20521 Turku 

• Asiakirjoja voi lähettää turvapostilla  

• eli tyopkl@turvaposti.fi, salasana puhelinnumeroon 050 388 6380 

• Sähköposti ajopoli@tyks.fi, tai puhelin 02 3132603 antaa lisätietoa.  

Paperikonsutaatio/ Lähetteestä viesti myös kuljettajalle. Vastaamme 
mahdollisimman nopeasti, pkl toimii ke ja pe päivänä. 

mailto:tyopkl@turvaposti.fi
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TYKS Potilasmateriaalista 2015 

• Nuorin 14 v , vanhin 80 v 

• 12 eri ryhmää tulosyynä; neurologinen, psykiatrinen, päihde, 
uniapnea, diabetes, tules, syöpä, näkö, sydän, kehitysvammaisuus, 
migreeni 

• Neurologiset sairaudet: R1 6 kpl, R2 11 kpl 

• Näkö; R1 4 kpl, R2 2 kpl 

• Syöpä; R1 1 kpl, R2 2 kpl  

 

 

 

 



TYKS Ajopolin vuosi 2015 

• Tapauksia käsiteltiin raadissa vuoden aikana 43 kpl, Loppulausunnot 
tarkasti Mikael Ojala 

• Kieltäviä päätöksiä 29 kpl ( pysyviä 15 kpl) 

• Puoltavia päätöksiä 24 kpl 

• R2 ajoluvan palautuksia 17 kpl (46% R2) 

• Keskimäärin 6-8 erikoisalaa jokaisessa raadissa mukana, 
neuropsykologia joka kerta 

• TTL edustaja jokaisessa raadissa asiantuntija- ja auditoijaroolissa 



TYKS Kriteerit lähettämiseen  

• Ammattikuljettajat joita uhkaa ajokyvyn menetys sairauden vuoksi 

• Monisairaspotilas jonka kokonaisvaltainen arviointi ajokyvyn 
suhteen hankalaa  

• Sairastunut ammatti-/ R1-kuljettaja joka ei käy seurannoissa 
sovitusti (ajokykyyn vaikuttava sairaus) 

• Potilas-lääkärisuhteen turvaamiseksi kun ulkopuolinen mielipide on 
tarpeen 

• Ristiriitatilanteet,  tarve oikeudenmukaiseen arviointiin tai 
perusteltu kokonaisvaltainen arvio 

• Vahvistus omalle mielipiteelle (paperikonsultaatio) 

 

 

 



TYKS ja HYKS: Keille ei palvelua 

• Itse maksaville   

• Ajokorttitodistusta tarvitsevalle (hoitovastuutahon tehtävä) 

• Työkykyarviota tarvitseville; TTH/ oma pkl Tyksissä 

• Yhden sairauden ajolupa-arvioita (Vain vaikeimmat yhden sairauden 
tapaukset Ajopolille, muut hoidetaan omilla klinikoilla) 

• Asianmukaisesti selvitetty ajolupa 
terveyskeskuksessa/tth:ssa/privaatissa, lähetteen perusteella ei tule esiin 
mitään uutta mitä moniammatillisuus voisi tarjota 

• Asia käsitelty muussa moniammatillisessa liikennelääketieteen 
arviointikeskuksessa esim HYKSin OY:ssa, Työterveyslaitoksen ajoraadissa 



Kehitysnäkymiä: monisairaus on riski 

• Ei huomioitu EU-direktiivissä 

• Monilääkitys usein mukana 

• Näkyy onnettomuuksissa 

• Vaikeuttaa ajoterveysarvioita 

• Pistelaskujärjestelmä? 

• Ajoterveyden poikkeamin toteaminen liikennevalvonnassa 

• Automaattivalvonnan integraatio ja kehittäminen (mm kilvenlukijat ja 
tien päällä olevat partiot) 

• Terveydenhoidon tietojärjestelmät 



Pääaiheuttajana olleiden henkilöauton kuljettajien välitön riski 

  Frequency 

Nukahtaminen, vireystilan lasku 9 
7,9 % 

Sairauskohtaus 26 
22,8 % 

Tajunnan menetys 1 
0,9 % 

Puutteellinen havainto omasta paikasta 3 
2,6 % 

Ei havainnut toista osapuolta/tilannetta 8 
7,0 % 

Virheellinen havainto toisesta osapuolesta/tilanteesta 2 
1,8 % 

Lähti (ajoi) tilanteeseen ennakoimatta/varmistamatta 2 
1,8 % 

Virheellinen arviointi omista kulkumahdollisuuksista 10 
8,8 % 

Muu ennakointiin liittyvä tapahtuma 1 
0,9 % 

Virheellinen ajolinja (lähestyminen kaarretta jne.) 11 
9,6 % 

Virheellinen ohjausliike (äkillinen, hidas jne.) 8 
7,0 % 

Edellisten (ajoneuvon käsittelyn) yhdistelmävirheet 3 
2,6 % 

Ajoi mahdollisesta vaarasta välittämättä 2 
1,8 % 

Ajoi tietoisesti tilanteeseen 26 
22,8 % 

Välitön riski epäselvä 1 
0,9 % 

Eläin 1 
0,9 % 

114 100,0 % 



Monisairaus (ei huomiotu direktiivissä)  

31.10.2016 Liikennevakuutuskeskus 30 

Kuljettajan sairaudet* välittömän sairaskohtauksen onnettomuuksissa (yhteensä 141 onnettomuutta) 

*Lukuohje: Sairaudet on ristiintaulukoitu siten, että monisairaus tulee esiin. Diagonaalilla lihavoituna näkyy kutakin sairautta  
vastaava onnettomuusmäärä, jossa ko. sairaus on ollut riskinä. Esimerkiksi psyykkinen sairaus on kymmenessä onnettomuudessa 
riskitekijä. Vastaavasti rivillä tai sarakkeessa olevat muut luvut kertovat, miten monta kertaa kaksi sairautta ovat vaikuttaneet  
yhtä aikaa samassa onnettomuudessa. Esimerkiksi psyykkinen sairaus ja epilepsia ovat vaikuttaneet yhtä aikaa kahdessa  
onnettomuudessa. 



Monisairaus  

31.10.2016 Liikennevakuutuskeskus 31 

Kuljettajan sairaudet* taustasairausonnettomuuksissa 

*Lukuohje: Sairaudet on ristiintaulukoitu siten, että monisairaus tulee esiin. Diagonaalilla lihavoituna näkyy kutakin sairautta  
vastaava onnettomuusmäärä, jossa ko. sairaus on ollut riskinä. Esimerkiksi psyykkinen sairaus on kymmenessä onnettomuudessa 
riskitekijä. Vastaavasti rivillä tai sarakkeessa olevat muut luvut kertovat, miten monta kertaa kaksi sairautta ovat vaikuttaneet  
yhtä aikaa samassa onnettomuudessa. Esimerkiksi psyykkinen sairaus ja epilepsia ovat vaikuttaneet yhtä aikaa kahdessa  
onnettomuudessa. 



Ikä on ongelma! 

• Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden osalta osuudet väestöön suhteutettuna ovat (%): 

•   

• 70–74                44.1% 

• 75–79                54.4% 

• 80–84                65.2% 

• 85–89                75.6% 

• Sekava ajo: dementia- vai lääkkeiden vaikutus 

• Noin puolella yli 65 v liikenneonnettomuuksissa kuolleista Alzheimerin tautimuutoksia aivoissa 

• 35% yli 85-vuotiaista Alzheimer tai vastaava, lisäksi vaskulaarista ym dementiaa 

• Oma-aloitteinen luopuminen merkittävää, määräaikaistarkastukset vaikuttavat? 

 



Lääkitykset riskinä: luomet roikkuu ei voi ajaa! 

• Venlafaxin 75 mg x1 
• Sertralin 100 mgx1 
• Risperidol 3 mgx5 
• Lamictal 200 mg x1 
• Seroquel 200mg x1 
• Surmontil 25 mgx2 
• Ketipinor 100 mgx1 
• Stella 10 mgx1 
• Diapam 10 mgx2 
• Melatonin 5 mg x2 



Vuosi Rattijuopot Alkoholi Alkoholi ja muu huum.aine Huumaava aine 

2013 17552 14120  628   2820 

2014 18989 14195  672   4145 

2015 18970 13328  763   4889 

Yleisimmät käytetyt huumaavat aineet olivat vuonna 2015: 

 amfetamiini 

 karboksitetrahydrokannabinoli 

 nordiatsepaami 

 diatsepaami 

 klonatsepaami 

 7-aminoklonatsepaami 

 buprenorfiini 

 alpratsolaami 

 tetrahydrokannabinoli 

 oksatsepaami 

Poliisin tilasto 2015: huomaa lääkkeet/huumeet 



HYKSin – LÄHETE YKSITYISELLE…? 



Ajoterveysarvioon voi lähettää HYKSin OY:n 

• Potilas maksaa, kuten yksityispuolella 

• Vaikeita arvioita varten 

• Säästää perustoiminnan resursseja olennaiseen 

• Monialainen arvio mahdollinen ja usein tarpeen 

• Tukee potilaan- ja lääkärin välistä HOITOSUHDETTA 

• Koskee eri liikennemuotoja, yhteistyö mm. AMC:n kanssa 

• Second opinion tapaukset, potilas kokee kärsineensä vääryyttä ja haluaa 
uuden selvityksen tai epäilee oireen kadonneen 

 



Toiminta käytännössä 

• Jos potilas vaatii lähetteen sairaalaan ja kysyy 
mahdollisuutta tehdä toimenpide yksityisesti, tai arvelet 
potilaan olevan siitä kiinnostunut, voit tarjota 
mahdollisuutta toimenpiteeseen HYKSin Oy:n kautta 

• Toimita potilaan tiedot tai pyydä potilasta ottamaan 
yhteyttä 010 328 1900 tai info@hyksinoy.fi 

• Voit toki tehdä myös lähetteen ja toimittaa sen 
• HUS ei ohjaa lähetteitä HYKSin Oy:lle, HYKSin Oy voi ohjata 

HUS:lle, jos toimenpide ei jostain syystä ole mahdollinen 
yksityisesti 

• Potilaalle annetaan aina kiinteä hinta 

mailto:info@hyksinoy.fi


Henkilöautossa kuolleet vuonna 2013* 

Alle 9,6-vuotiaat henkilöautot Yli 9,6-vuotiaat henkilöautot 

*Ei sisällä sairaskohtauksia ja itsemurhia 
31.10.2016 •  Mercedes-Benz  

talviajoharjoittelu • Tapio Koisaari • Sivu 38 

 

 

Nuorilla ja vanhoilla usein vanha 
auto!; ESP 40-80% potentiaali 





Auton on parempi olla pipi kuin kuljettajan.  
molemmat voivat olla vaaraksi! 


