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POLIISIN LUPAVALVONTA

• Ajoterveyden valvonta osa poliisin työtä

• Tärkeää liikenneturvallisuuden näkökulmasta
• Ikäihmisten osuus ajokortinhaltijoissa kasvussa
• Vaikutus liikenneonnettomuuksiin
• Me kaikki olemme tiekäyttäjiä

• Kaikki rikosperusteiset ajokiellot poliisille 1.6.2019
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LUPAVALVONTA

Ajoterveyden valvonta 

• lääkärinlausunnot

• terveydenhuolto
• poliisin valvonnassa
• omaiset

• kansalaiset

• Ajokunto ja -terveys koostuvat sekä psyykkisistä että 
fyysisistä tekijöistä

• Ajoterveyteen voidaan laskea toimintakykyyn vaikuttavat 
sairaudet, viat ja vammat 

• Ikääntymisen myötä todennäköisyys ajokykyyn 
vaikuttavan sairauden ilmenemiselle kasvaa

• Liikennevalvonnassa ajoterveyden huomioiminen on 
nousemassa päihteiden käytön tunnistamisen rinnalle

• kuolonkolareissa lähes puolessa tapauksissa myös 
ajoterveyteen liittyviä seikkoja 

• viimeisen 5 vuoden aikana yli 70 v ajokorttien määrään 
+30 %

Lähde: Jaakko Nygård luento 13.2.2020 POLAMK
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LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Ajoterveydentilan ja ajokunnon valvonta, Ajokorttilaki 20 § 1

• 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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LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Ajoterveydentilaa koskevat ilmoitukset, AKL 21 §
• 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 säädettyjä 
terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön tai terveydentilan 
muun kuin tilapäisesti tapahtuneen heikentymisen takia.

• Sen estämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta säädetään, 
sairaanhoitajalla ja terveydenhoitajalla on oikeus ilmoittaa poliisille, 
ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija enää täytä 17 tai 
18 §:ssä säädettyjä terveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön 
takia.
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LAINSÄÄDÄNTÖÄ

AKL 70 § 1 momentin 4 kohta
• Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa 

ajokortin haltuunsa, 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 pitää yksinään 
riittävänä.

Lähde: Jaakko Nygård luento 13.2.2020 POLAMK
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LAINSÄÄDÄNTÖÄ

• Tieliikennelaki 17 § - kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset 
1.6.2020 alkaen

• Ajoneuvoa ei saa ajaa se, jolta sairauden, vian, vamman, 
väsymyksen tai päihtymyksen) vuoksi taikka muusta vastaavasta 
syystä puuttuu siihen tarvittavat edellytykset.
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PERUSTEET PÄIHDESEURANTAAN 
MÄÄRÄMISELLE

• POL-2019-21192 ohjeen  mukaan 

• rattijuopumus ( kahdesti viimeisen 3 vuoden aikana)
• huumausaineen käyttörikos (poliisilla syytä epäillä huumausaineen 

käyttöä)
• päihtyneenä säilöönotot ( viimeisen vuoden kuluessa kolmesti 6 kk 

sisällä)
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LUPAVALVONTA PROSESSINA

• tuomitaan rattijuopumuksesta 
• määrätään rikosperusteinen määräaikainen ajokielto
• pyydetään lausuma
• lausuman jälkeen määrätään toimittamaa lääkärinlausunto (päihdelääketiede)

8 kk kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta saantitodistuksella
• toimittaa puoltavan lääkärinlausunnon ei vaikutusta ajo-oikeuteen
• toimittaa kielteisen lääkärinlausunnon à pyydetään lausuma à määrätään 

ajokieltoon toistaiseksi saantitodistuksella

• EI toimita lääkärinlausuntoa à pyydetään lausuma à määrätään ajokieltoon 
toistaiseksi, päätös saantitodistuksella 

• ajo-oikeus voidaan palauttaa vain puoltavalla lääkärinlausunnolla
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LUPAVALVONTA PROSESSINA

• poliisi tapaa liikenteessä kuljettajan ja epäilee ajoterveyden edellytysten täyttymistä 
à voi määrätä väliaikaiseen ajokieltoon

• poliisi pyytää lausuman asiaan
• lausuman jälkeen määrätään toimittamaan 3kk kuluessa lääkärinlausunto ja / tai 

ajokoe –tai näyte, saantitodistuksella
• jos puoltava lääkärinlausunto ja / tai hyväksytty ajokoe –näyte,  palautetaan ajo-

oikeus, jos väliaikaisessa ajokiellossa
• kielteinen lääkärinlausunto ja / tai hylätty ajokoe – näyte à pyydetään lausuma à

määrätään ajokieltoon toistaiseksi
• EI toimita lääkärinlausuntoa tai suorita ajokoetta –tai näytettä à pyydetään lausuma 

à määrätään ajokieltoon toistaiseksi saantitodistuksella
• ajo-oikeus voidaan palauttaa vain puoltavalla lausunnolla ja hyväksytyllä kokeella
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TILASTOJA  Lähde: Tapio Koisaari, OTI luento 13.2.20 POLAMK
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PÄIHDEONNETTOMUUKSISSA KUOLLEET

• PÄIHDEKUSKIEN 2013-17 AIHEUTTAMISSA MOOTTORIAJONEUVO-ONNETTOMUUKSISSA

KUOLI KAIKKIAAN 340 HENKILÖÄ

• 261  oli aiheuttajana olleita päihdekuljettajia
• 63  oli päihdekuskien ajoneuvoissa olleita matkustajia
• 16   oli yhteenajossa vastapuolena olleissa ajoneuvoissa
• 6   oli jalankulkijoita tai pyöräilijöitä

Lähde: Tapio Koisaari, OTI luento 13.2.20 POLAMK
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Kiitos 
janette.vuorikuru@poliisi.fi

0295 47 1302
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http://poliisi.fi

