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Ikä on riski liikenteessä, mutta 
toteutuuko se? 

• Sairaudet lisääntyvät 
• Lääkitykset lisääntyvät 
• Reaktiot ja aistit heikkenevät 
• Kohtausalttius ja toimintakyvyn menettämisen 

riski kasvavat 
• Keho haurastuu eikä kestä vammoja, vammat 

johtavat helpommin komplikaatioihin 
• Kokemus lisääntyy ja varovaisuus kompensoi 
• Liikkuminen voidaan suunnitella ja ajoittaa 



Ikä ja riskien kasautuminen 

• Sairauksien lukumäärä lisääntyy 
• Lääkitysten määrä lisääntyy 
• Tuntemattomia ja vaarallisia yhteisvaikutuksia 
• Virheitä lääkkeiden käytössä 
• Sairauksissa 1+2 on usein 6 (riskinä) 
• Direktiivi ei tätä huomioi: jopa saman sairauden 

(esim. sydän) voi olla useita riskejä 
• SAIRAUSRISKEJÄ KUITENKIN RUNSAASTI 

JO KESKI-IKÄISILLÄ 



The most important physical risks 

• Alcohol abuse, drugs and alcoholism 30% 
• Disease attacks (10-11%; Uusimaa up to 

25%), c.a. 80% cardiac events, followed 
by neurological reasons and  

• Sleeping  problems (6-15%). 
• Dementia ja cognition 5-10% 
• Psychiatric problems and suicides (10%), 

most often against a heavy truck.  



Lääkäreiden ikään perustuvia 
tarkastuksia on kyseenalaistettu 
• ”Ei julkaistua tietoa niiden 

hyödyllisyydestä” 
• Muissa maissa kuin Suomessa tietoa ei 

saa kuin otoksina 
• Tutkimukset tehottomia/LAADUTTOMIA 
• Lääkärit jättävät toimimatta sekä 

määräaikaistarkastuksissa että 
hoitoprosessien yhteydessä 



Nämä ovat vääriä profeettoja! 

• Rahoituskeskustelu käynnissä 
• Huolta koko maailmassa ainutlaatuisen 

tutkijalautakuntatyön tulevaisuudesta 
• Liikenneturvasta 
• Heijastumia jopa Ruotsiin 
• Kuljettajan tila on kuolonkolareiden suurin 

taustariski ja pääsyy nopeusonnettomuuksiinkin 
• Lääkäreiden toimimattomuudesta kuolemia 



Onnettomuudet suhteessa 
ajokortteihin*

*Lukuja ei ole suhteutettu ajosuoritteisiin





MA-onnettomuuksissa kuolleet
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Kevyen liikenteen onnettomuudet, vuosi 
2014: ikäriski näkyy sielläkin



Vaikka ikä on riski…. 

• Terveysriippuvaisia onnettomuuksia on 
kaikissa ikäryhmissä 

• Vanhoilla vain SUHTEELLISESTI ei 
absoluuttisesti eniten 

• Jopa korttia myönnettäessä olisi 
huomioitavia 
terveys/päihde/psyykeongelmia 

• Valvonta ON TARPEEN mutta ei toimi: 
kortteja saa, määräykset huonot. 



Polkupyöräily turvallista? 

• Erittäin runsaasti sääntörikkomuksia 
• Ei valvontaa 
• Vammoittuneista noin puolet päihtyneitä 
• Ei kypärää 
• Eivät tilastoidu poliisin tilastoihin, mutta 

kyllä tapaturmavakuutukseen 
• Iäkäs voi jäädä alle 





Suojatievalvonta-yhdistettynä 
kilpitunnistukseen 



Viralliseen tilastoon 
yhdistyneiden osuus 

15 

Lievät Yhdistyneiden 
osuus 

kokonais-
määrästä* 

Vakavat Yhdistyneiden 
osuus 

kokonais-
määrästä* 

Yhdistyneet Yhdistymät-
tömät Yhdistyneet Yhdistymät-

tömät 

Jalankulkija 537 312 63 % 173 95 65 % 

Polkupyörä 790 2252 26 % 152 502 23 % 
Mopo ja  
Moottoripyörä 

1847 1266 59 % 394 184 68 % 

Henkilö- ja  
pakettiauto** 

5644 626 90 % 793 143 85 % 

Kuorma-auto 166 22 88 % 17 8 68 % 

Linja-auto 56 17 77 % 5 9 36 % 
Muu 
tienkäyttäjä*** 193 505 28 % 40 119 25 % 

YHTEENSÄ 9233 5000 65 % 1574 1060 60 % 

* kuvaa viralliseen tilastoon yhdistyneiden osuutta kaikista Hilmo-aineiston loukkaantuneista ko. ryhmässä 
** ryhmä sisältää yhdistymättömien osalta myös kevyet kuorma-autot 
*** ryhmä sisältää yhdistymättömien osalta myös ulkoisen syyn koodit ”Epämääräinen V87-V99” 



Problems 

• Alcohol-dependency not reported! Costs/year over 1 
billion € (Over 3000 deaths/year) 

• Antidepressives: 500 000 users/year 
• Antipsychotics 500 000 users/year 
• Many other diseases: strokes, dementia, COPD, 

cardiac 
• Many of the drug-users have prescriptions! 
• Overweight, DBM, sleeping disorders 



Lääkekustannukset, -korvaukset ja potilaan omavastuuosuus 
korvausta saanutta kohden vuonna 2006, euroa 
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c) Incidence (1/1000), men
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EI VAIN VANHAT: Nuorten psyykelääkkeiden käytön lisäänty  
(Ilona Autti-Rämö) 



Riskiprofiilit (2009-2013)

Vedenjakaja, noin 75 ikävuotta on valittu, koska siinä iässä muun muassa lääkekorvausten 
määrä alkaa kasvaa jyrkästi. (kuolemaan johtaneet onnettomuudet)







Lisää automaattivalvontaa 

• Risteykset ja suojatiet 
• Läpiajokiellot 
• Autokohtainen valvonta? Vakuutusyhtiöt? 
• Kuljettajan kunnon valvonta? 
• Poliisin hallinnonuudistus vähentänyt tien päällä 

tapahtuvaa valvontaa ja etenkin raskaan 
liikenteen valvontaa. Autom. nopeusvalvonta 
lisääntynyt jopa 270% siirrettävillä yksiköillä. 
Kuolemat lisääntyneet 



Nopeusvalvonnan perusteet 
vaatisivat kriittisen arvion 

• Nilssonin ja Elvikin tutkimukset 1980-90 luvuilta: 
keskinopeuden muutos ja vammoittuminen. 

• Yhdellä muuttujalla ei voida kuvat moniaiheisen 
tapahtuman riskiä – varsinkaan kun kaavaa 
luodessa riskit eivät ole olleet tiedossa. 

• Kuljettajan riski kohonnut tärkeimmäksi 
• Keskinopeus ei välttämättä korreloi 

törmäysvoimaan= nopeuden muutos 



FOR COMPARISON: Speeding 
accidents in Finland 2008-9 (n 35,7%, 

N=174/488) 
• Sober car drivers   43=24.7%/8,8% 
• Motorcycles    28=16.1% 
• Alcohol, drugs, medicines  62=35.6% 
• Counterparties (not incl)  19 
• No speeding data/A-party  17 
• Of all accidents speeding accidents of sober 

drivers with a car represent 8,8% and of them 
those 21 y or older less than 5%! 

• Suicides      25=14.4% 
• Nopeusvalvonnan lisäarvo pääteillä ei voi olla 

suuri. 



Entä mitä uutta näöstä 
• Ajokorttilakiin viety direktiivi huono- liikaa kortteja pois, 

muista sairauksista liian vähän 
• Airbag ja silmävammat: merkittävä suoja 

silmävammoille- varsinkin jos turvavyö kiinni. USA uskoo 
toisin! 

• Silmälasit: tutkittu satoja. Lentävät usein pois, mutta 
vaikka jäisivät päähän vain muutamassa tapauksessa 
nirhaumia. 

• Ennen lasinsiruista paljon vakavia silmävammoja 
• 1000 onnettomuutta, VAIN 5 ei käyttänyt määrättyjä 

laseja! 



Aivotapahtuman jälkeinen homonyymi 
näkökenttäpuutos puutos 



Vasen 
homonyymihemianopiapotil
as poistui oikealle 
liittymästä. Ei havainnut 
kaidetta. Ajokykyä ei 
arvioitu. 

ADHD-nuori näytti tytöille ajotaitoa ja 
pakeni poliisia 

Auto on tässä kunnossa, mutta 
psykiatrinen potilas selvisi! 



Potilas 2: mies 57 

• Kipustimulaattori 
• Oxynorm, Oxycontin, Neurontin, Tramadol, 

Cymbalta, Dormicum, Norspan, Ancoxia, 
Stilnoct, Ketipnor, Levozin 

• Käyttelee itse annostellen ja vaihtelevasti 
• Ajokortti voimassa 
• Lähete silmäklinikalta kipupolille: kuiva 

silmä= ei tuntoa! 
• Hoidon ”suunnittelu” samassa yksikössä 

kuin 1. 



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 

    



Kärjistettyä 

• 10 itsemurhayritystä, päihderiippuvuusdg 
ja kolme rattista. Aina sai 
lääkärintodistuksen. 11. yrityskään ei 
onnistunut. Loukkaantui vakavasti 

• Itsariyrityksen jälkeen 2 yritystä 
sairaalassa. Ei puututtu ajamiseen 

• Sivullinen kuoli. Kolme hoitoyksikköä 
todennut ilmoitusvelvollisuuden 
laukaisenvan tilan. Sai eläkkeen, piti kortin 



nnnnnnnnnn 



Missä mennään? 

• Tiedekunnan curriculum-uudistuksen mukana 
INTEGROITUA (eri kliinisiin aloihin) opetusta 
tehostettu 

• Vapaavalintainen kurssi muodostettu (syksy 
2016, valtakunnallinen?) 

• Koulutusta annettu klinikoittain: sisätaudit, 
silmätaudit, neurologia, syöpätaudit, psykiatria, 
neurokirra, syöpätaudit, Lääkäripäivät 

• HYKSin OY:n ja TYKS:n ajoterveyspolit 
• Professuurin jatko? 



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 
 



Tack att ni satt stilla och lyssnade! 

Så här började Timos intresse för bilar! 
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