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Ammattikuljettajan hyvä
terveys on liikenneturvallisuuden kulmakivi

A

mmattikuljettajan tulee täyttää vähintään R2-ajokorttiryhmän terveysvaatimukset.Työterveyshuollolla
on tärkeä tehtävä tukea ammattikuljettajan ajoterveyttä ja havaita ajoissa
mahdollisia ajo- ja työkykyyn vaikuttavia terveyshaasteita. On tärkeää, että
arvioinnin tekevä lääkäri on perehtynyt
liikennelääketieteeseen.
Ammattikuljettajan työ on henkisesti
ja fyysisesti haastavaa työtä. Kuljettajan
tulee pystyä turvallisesti kuljettamaan
raskasta ajoneuvoa hyvin erilaisissa
liikenne- ja sääolosuhteissa. Lisäksi
työhön kuuluu asiakaspalvelua ja osalla kuljettajista työtä varjostaa ajoittain
myös väkivallan uhka. Työpäivät ovat
usein pitkiä ja työvuorot epäsäännöllisiä; ammattikuljettajien henkinen ja
ruumiillinen stressi ja uupuminen onkin yleistä.
Kuljettajien terveydentila vaikuttaa
liikenneturvallisuuteen. Ammattikuljettajien liikenneturmariskin on arvioitu olevan moninkertainen verrattuna
muihin kuljettajiin verrattuna (2, 3).
Tämän lisäksi myös krooninen sairaus,
joita ammattikuljettajilla on valitettavan usein, lisää riskiä liikenneonnettomuuteen.
Ammattikuljettajan epäsäännölliset
työajat ja riittämätön palautumisaika
lisäävät riskiä sairastua mm. sepelvaltimotautiin ja aikuisiän diabetekseen

Taulukko 1. Ammattikuljettajien
erityishaasteita

Erityisiä ajoterveys vaatimuksia
ammattikuljettajille
Työn edellyttämät työvuorot (vuorotyö,
yötyö)
Ajoneuvoon ja viestintään liittyvien teknisten järjestelmien hallinta
Erilaisten kelpuutuksien ylläpito
Mahdollisiin matkustajiin liittyvät haasteet
(väkivalta, kommunikaatio)
Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät
riskit
Ajoneuvon hallinta ahtaissa lastausolosuhteissa
Pitkiin ajomatkoihin liittyvät vireystila
ongelmat
Lähde: (1) National Transport Commission Australia
(2017)

(4). Terveysongelmana on usein ylipaino. Esimerkiksi linja-autonkuljettajilla
on ylipainoa ja sydän- ja verisuonisairauksia keskimääräistä enemmän verrattuna muuhun väestöön verrattuna.
Varsin usein liikuntaharrastukset jäävät
helposti taka-alalle vuorotyön vuoksi ja
ruokailurytmi saattaa olla epäsäännöllinen.
Ammattikuljettajan vireystilan tulee
olla moitteeton koko työvuoron ajan
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onnettomuusriskin pienentämiseksi
(5). Tämän vuoksi palautumisajat ja
riittävä yöuni ovat erityisen tärkeitä.
Yleinen ongelma kuljettajilla on liian
vähäinen yöuni. Ongelmaa pahentaa
usein ammattikuljettajien uniapnea (6).
Ammattikuljettajan liikenneterveyden arvioinnissa tulee pystyä arvioimaan usein useampien sairauksien
yhteisvaikutuksia ajoterveyteen ja liikenneturvallisuuteen (1). On tavallista,
että jatkoselvittelyissä hyödynnetään
eri erikoisalojen konsultaatioita sekä
tarvittaessa myös terveysperusteista
ajokyvyn arviointia. Haastavimmissa
tapauksissa ammattikuljettaja voidaan
lähettää myös vaativimmissa tapauksissa ajopolin moniammatillisen tiimin
ajokykyarvioon Turkuun tai Helsinkiin.
Tieliikenteen kuljettajia koskevat
terveysvaatimukset perustuvat EU:n
Ajokorttidirektiiviin, ajokorttilakiin
sekä lakiin taksinkuljettajien ammattipätevyydestä. Ammattikuljettajan on
aina täytettävä vähintään ryhmän 2 (R2)
terveysvaatimukset (7). Toisin kuin
henkilöautokorttia haettaessa tehdään
aina lääkärintarkastus ensimmäistä kertaa haettaessa R2-ajokorttia.
Ammattikuljettajilla voi olla myös
työnantajan määrittelemänä tiukempia
terveysvaatimuksia. Näiden vaatimusten tulee perustua ammattikuljettajan
työn riskien ja terveydellisten vaikutusten tuntemiseen. Kuljettajan tulee
myös itse arvioida omaa ajankohtaista
ajokuntoa ennen ajotyön aloittamista
sekä ajotyön aikana. Tyypillisesti sairauksien lisäksi päivittäistä ajokuntoa
heikentävästi voivat vaikuttaa väsymys
sekä vireystilaan vaikuttavien lääkkeiden käyttö. Kuljettajan oman vastuun
merkitys on otettu huomioon myös
tieliikennelaissa. Tieliikennelain 17 §:n
mukaan ajoneuvoa ei saa ajaa se, jolta
sairauden, vian, vamman, väsymyksen
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tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta
vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset.

tä, myös terveydentilaa ja siihen rinnastettavaa henkilökohtaista sopivuutta.
Valtioneuvoston asetuksen 708/2013
7 § mukaan terveystarkastus on järjesAmmattikuljettajien
tettävä työn terveydellisten erityisvaatimusten perusteella. Tämän lisäksi
työterveyshuolto
Maantiekuljetusala ja sitä tukevat toi- terveystarkastuksen tarve sekä tiheys
mialat työllistävät kaikkiaan noin 100 perustuu työssä tai työolosuhteissa to000 henkilöä Suomessa. Suurin osa dettuun erityiseen sairastumisvaaraan
Suomen autoliikennealan yrityksistä liittyen työssä altistumiseen. Esimerkon pieniä (8). Esimerkiksi tavaraliiken- kejä altisteista ovat yötyö, melu, tärinä,
neyrityksiä on Suomessa noin 10 000 ja kemikaalit.
ja niistä lähes puolet (47%) liikennöi
Kun arvioidaan työn erityisiä teryhdellä autolla. Yrityksistä 39 % on 2-5 veysvaatimuksia, voidaan perustellusauton yrityksiä ja yli 5 auton yrityksiä ti lähtökohdaksi ottaa viranomaisten
on 14 %. Linja-autoliikenteen yrityksiä määrittelemät vähimmäisvaatimukon puolestaan noin 800, joista yli 50 % set. On kuitenkin huomioitava, että
liikennöi 1-10 linja-autolla (9). Yksityis- toimintaympäristökohtaisen riskianayrittäjän ei ole pakko hankkia itselleen lyysin niin vaatiessa vaatimustaso voi
työterveyshuoltoa. Tämän seurauksena olla korkeampi. Riskinarvioinnista ja
ajoterveydenseuranta jää valitettavan -hallinnasta vastaa työnantaja. Terusein harvoin toistuvien ajokorttitar- veydellisen sopivuuden arviointiin
kastuksien varaan. Ammattikuljettaji- työnantajan tulee käyttää työterveyen osalta olisi kuitenkin ensiarvoisen denhuollon asiantuntijoita. Työn tuntärkeää, että kokonaisarvio ajotervey- temisen edellytyksenä on huolellinen
destä tehtäisiin työterveyshuollossa tai työpaikkaselvitys riskinarvoineen. Ammuuten pitempiaikaisen hoitosuhteen mattikuljettajien on käytävä terveystarperusteella ja lausunnon antaja olisi pe- kastuksissa säännöllisesti ajokorttitarrehtynyt liikennelääketieteeseen.
kastusten lisäksi. Työterveyshuoltolain
Ammattikuljettajan työkyvyn ja 13 § mukaan: ”Työntekijällä on velvolajoterveyden seurannassa työterveys- lisuus osallistua terveystarkastukseen
huollolla on oleellinen
1) hänen terveydentilansa
rooli (8, 10). Työnantajan
selvittämiseksi erityisYksityisyrittäjän ei ole
tulee määritellä yhdessä pakko hankkia itselleen
tä sairastumisen vaaraa
aiheuttavassa työssä tai
työterveyshuollon kanssa työterveyshuoltoa.
työympäristössä tai 2)
kuljettajan työhön perushänen työ- tai toimintatellusti kuuluva terveystarkastustarve. Tällöin huomioidaan kykynsä selvittämiseksi työstä aiheusekä ajamiseen että yleisimmin työter- tuvien, terveydentilaan kohdistuvien
veyden liittyvät määräykset sekä viran- vaatimusten vuoksi.”
omaisten ohjeet. Työturvallisuuslain
Työterveyshuollon ensisijaisena
11 § mukaan työtä, johon liittyy suuri tehtävänä on tukea ammattikuljettajan
tapaturman vaara, saa tehdä vain hen- työkykyä ja ennaltaehkäistä mahdollikilö, joka on erikseen todettu tehtävään sia terveys- ja työkykyriskejä. Jokaisella
sopivaksi. Tämä koskee paitsi tehtävän vastaanottokäynnillä on myös arvioitaedellyttämää koulutusta ja perehdytys- va ammattikuljettajien ajoterveysvaaA-69

timusten täyttymistä. Ammattikuljet- len arvioida säännöllisissä terveystartajan sairastuessa kuljettaja olisi usein kastuksissa. Usein työnantajalle näissä
kykenevä tekemään terveydentilan puo- tapauksissa riittää voimassa oleva ajolesta muuta kuin kuljetustyötä, mutta kortti, vaikka siihen liittyvät tarkastukvarsinkaan pienemmissä yrityksissä ei set tapahtuvat hyvin harvoin ja ovat
yleensä ole muuta työtä tarjolla kuin varsin pintapuolisia, varsinkin jos niitä
kuljetustyötä. Ajoterveyttä kannattaa tekee satunnainen kuljettajan terveyttä
tukea vahvasti koko työkunnolla tunteva lääkäri.
uran aikana. MääräaiAjokorttiryhmässä 2 laaUsein iäkkäät kuljettajat
kaisterveystarkastukset
jennettu lääkärinlausuntoimivat keikkatyyppisesti
olennainen osa sairato vaaditaan, kun hakija
työtehtävissä, ilman työteruksien ennaltaehkäisyä.
on täyttänyt 68 vuotta, ja
veyshuollon tukea.
Erityisesti henkisen jaktämän jälkeen lausunto
samisen huomioiminen
vaaditaan vähintään kahon tärkeää. Työterveyshuollolla on den vuoden välein.
myös tärkeä tehtävä päihteettömyyden
Liikennelääketieteen erityispätetukemisessa ja tarvittaessa seurannas- vyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelsa. Parhaimmillaan ammattikuljettaja ma on tarkoitettu kaikille Suomessa
uskaltaa matalalla kynnyksellä ottaa yh- laillistetuille lääkäreille (https://www.
teyttä työterveyshuoltoon muutoinkin laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/
kuin terveystarkastusten yhteydessä, erityispatevyydet/liikenne/). Erityispäjotta mahdollisiin terveysongelmiin tevyyttä voi suositella kaikille, eritysesti
pystyttäisiin ajoissa vaikuttamaan.
ammattikuljettajien ajoterveyttä arvioiville lääkäreille
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