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Esittely - sidonnaisuudet ja viitekehys

• Neurologian erikoislääkäri, lääketiet tohtori ja dosentti

• Hermostohaittojen ja -sairauksien asiantuntija Työterveyslaitoksella 23v  
– tehtävä tunnistaa ja estää työperäisiä haittoja

– tehtävä tunnistaa ja estää kognitiiviseen toimintakykyyn vaikuttavia 
haittatekijöitä

• Kliinikko, kouluttaja, asiantuntija, tutkija 

• Työperäiset hermostohaitat, Aivot ja työ, kognitiivinen työ- ja toimintakyky, 
ajoterveyden arviointi, ympäristöherkkyys/toiminnalliset häiriöt ja ADHD

• Koulutuspalkkiot työnantajalle viim. 5v aikana: Algol Pharma, MSD, GSK, 
Janssen, Shire, Lundbeck



• Periytyvyys n. 0,8

• Pysyvyys aikuisuuteen 20-70%

• Psykiatrinen komorbiditeetti 70-80%

• Miehet vs. Naiset 1,5:1

• Haittaa työ- ja toimintakykyä - SUURI OSA ADHD-AIKUISISTA ON TYÖELÄMÄSSÄ

• Lääkitysvaste 70%:lla, oirevähenemä 40-60%, joilla usein saavutetaan merkittävä työ- ja 
toimintakyvyn ja elämänlaadun paraneminen
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Keskeinen sanoma (1)

• Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (attention-deficit hyperactivity disorder, 

ADHD)

• toimintakykyä heikentävä kehityksellinen häiriö

• voidaan diagnosoida lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisuudessa.

• ADHD:n ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

• ADHD:n diagnosointiin tarvitaan tietoa

• oireiden esiintymisestä ja toimintakyvystä eri tilanteissa

• henkilön psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta

• kehityshistoriasta ja elämäntilanteesta

• muista oireisiin vaikuttavista tekijöistä.

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) 
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Kiitos!
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9.11.2018 luento: Long-term efficacy and safety of ADHD pharmacotherapy in adults 

Prof. Wolfgang Retz, University of Mainz, Germany



ADHD ja autoilu

Lisätietoa aiheesta, Sami Leppämäki 19.1.2017

• ADHD yhdistyy lisääntyneeseen onnettomuusalttiuteen liikenteessä.

• Lisääntyneisiin liikenne- ja ylinopeusrikkeisiin, ajokortin menetyksiin ja ajamiseen ilman 

ajokorttia. Lisäksi ADHD-kuljettajat, ovat useammin kolaritilanteissa syyllisiä tapahtuneeseen. 

• Suomalaisessa seurantatutkimuksessa lapsuuden ADHD ei yhdistynyt suurempaan 

liikennerikkomusten tai -onnettomuuksien määrään, mutta yhdistyi ajokortitta ajamisen lisäksi 

rattijuopumuksiin. 

• Ilmeisesti merkittävin onnettomuusriskiä lisäävä tekijä on taipumus ajaa ylinopeutta, joka voi 

liittyä korostuneeseen "vauhdin hurmaan", eli vireystila ja tarkkaavuus paranevat heillä 

ajonopeuden kasvaessa enemmän kuin ihmisillä keskimäärin.

• ADHD:n lääkehoidolla on pääsääntöisesti myönteinen vaikutus ajosuoritukseen. 

• ADHD saattaa vaikuttaa ajokykyisyyden arviointiin erityisesti ammattiajoluvan osalta.

• Hankalissa tapauksissa tarvitaan liikennelääketieteellistä eritysosaamista

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) 
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Nuoruus vs vanhuus
10.1.2013

Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen

14 – 17 v mopoilijoita enemmän 

kuin 65 - yhteensä



Increased risk of traffic violations 
and accidents

Findings from driving records obtained from 

the state department of motor vehicles

**p ≤0.01
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Driving Outcome in Adult ADHD

Vehicular crashes 

• Overall relative risk of ADHD for 
vehicular crashes: ~2  

(Meta-analyses.  Jerome, 2006) 

• More “hit-and-and-run” crashes 

• Crash-characteristics:  

• often caused by speeding

• particularly on highways

• particularly at night 

• related to neuropsychological 
impairment  

Traffic offenses

• Repeated traffic citations and 
offenses

• speeding

• reckless, aggressive driving

• driving without license

• driving while intoxicated (alcohol, 
illegal drugs)     

• Suspension or revocation of 
driving license: 6

Leppämäki
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Dec 2014



Evid Based Mental Health 2014 Vol 17 No4

Study design:

17408 patients with a diagnosis of ADHD 

observed from 2006 to 2009 for serious

transport accidents documented in 

Swedish national registers.



European Psychiatry 2013



Ajoterveyden arviointiohjeet terveydenhuollon ammattilaisille 04.11.2019 

F90 – F91 Hyperkineettiset ja muut käytöshäiriöt 

Näihin häiriöihin liittyy erilaisia oireita, jotka voivat heikentää liikenneturvallisuutta. Hyperkineettiseen häiriöön 
liittyy usein tapaturma-alttius, piittaamattomuus vaaratilanteissa ja toimiminen hetken mielijohteesta. 
Käytöshäiriöihin taas voi liittyä epäsosiaalinen, aggressiivinen tai uhmakaskin käytös.

• Ajoterveysvaatimukset täyttyvät: oireisto lievä ja/tai hyvin hallinnassa lääkityksellä tai ilman. 

• Ajoterveysvaatimukset eivät täyty: 

• osoitettavissa toistuvaa riskikäyttäytymistä tai vaaratilanteita tai sellaisten syntyminen on todennäköistä

• häiriöön liittyy vaikea-asteinen tarkkaavuuden heikentyminen, voimakas elämyshakuisuus ja/tai impulsiivisuus

• häiriöön liittyy merkittäviä muita kognitiivisten toimintojen häiriöitä (ks. kohta 4.1). 

• Etenkin ryhmän 2 ajoterveysvaatimusten voidaan katsoa täyttyvän vain silloin, kun häiriö on lieväasteinen ja hyvin 
hallinnassa. 
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ADHD on monimuotoinen tila mm. siksi, että siihen liittyy yleensä merkittävää monihäiriöisyyttä, esim. päihteiden käyttöä tai

mielialahäiriöitä. Pelkkä tarkkaavuuden häiriö haittaa liikenneturvallisuutta vähemmän kuin sellainen ADHD, johon liittyy 

impulsiivisuutta tai elämyshakuisuutta. Erityisen suuressa riskissä ovat henkilöt, joilla on aiemmin ollut toistuvaa väkivaltaisuutta tai 

muita käytöshäiriöitä. Aikuistuminen vähentää yleensä oireilua. Yleisesti ottaen ADHD heikentää liikenneturvallisuutta, mutta

hoidolla tätä haittaa voidaan vähentää. ADHD:n asianmukainen lääkehoito, ml. stimulantit, saattaa jopa parantaa ajosuoritusta, eikä 

itsessään ole este ajoluvalle. 



Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet

• ADHD:n oireista pysyvimpiä 1 Toiminnan aloittaminen saattaa olla 
ylivoimaisen vaikeaa, etenkin jos kyseessä on jotenkin ”tylsempi” tai 
työläämpi aihe. Alkuun pääseminen ei välttämättä onnistu ilman ulkoista 
pakkoa.

• Tarkkaavuus vaihtelee huomattavasti. Jos aihe on henkilöä itseä 
kiinnostava, keskittyminen saattaa olla hyvin intensiivistä, mutta jos aihe 
ei kiinnosta, lyhyenkin tekstin lukeminen saattaa olla ylivoimaista.

• Kuuntelemisen vaikeus ja hajamielisyys - sovittujen asioiden 
unohtaminen vaikeuttavat usein sekä arkea että työtä.

• Pitkäjänteisyyden puute saattaa näkyä esimerkiksi lukemattomina 
kesken jääneinä projekteina.
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Ylivilkkaus ja levottomuus

• Ylivilkkaus vähenee iän myötä 1– erityisesti motorinen levottomuus 
saattaa aikuiselta puuttua kokonaan, vaikka sitä lapsena olisi ollut 
paljonkin. Kuitenkin myös aikuisella voi olla selvää motorista 
ylivilkkautta, vaikka suuremmalla osalla ylivilkkaus on vähäistä tai ei 
lainkaan ulospäin havaittavissa. 

• Ylivilkkaus voi ilmetä myös sisäisenä levottomuuden tunteena, 
rauhattomuutena ja taipumuksena välttää tilanteita, joissa on oltava pitkään 
paikoillaan.
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Impulsiivisuus

• saattaa aikuisilla aiheuttaa eniten haittaa. Impulsiivisuuden tavallisia 
ilmenemismuotoja ovat "lyhytpinnaisuus", ärtyisyys ja kärsimättömyys, 
jotka usein kuormittavat esimerkiksi parisuhdetta tai perhe-elämää.

• voi näkyä myös elämyshakuisuutena, riskialttiina käytöksenä ja nopeina 
päätöksinä isoissakin elämänasioissa (opinnot, työsuhteiden muutokset, 
ihmissuhteet). 

• Esimerkkinä riskialttiista toiminnasta voidaan pitää liikennekäyttäytymistä ja 
onnettomuusriskiä – ADHD kasvattaa vakavan liikenneonnettomuuden riskin 
noin 1,5-kertaiseksi, mutta asianmukainen lääkehoito vähentää riskiä 
merkittävästi 2.

• Impulsiivisuus vaikeuttaa myös tunnesäätelyä, jonka vaikeudet puuttuvat 
diagnoosikriteereistä 3.
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Ritva Akila, Pekka Kuikka

Otsalohkot ohjaavat toimintaa

• Ihmisen otsalohkot vastaavat kaikkien psyykkisten toimintojen säätelystä
(tunteet, motivaatio, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely)

• Etuotsalohkojen toiminta, toiminnanohjaus on kuin kapellimestarin työ:  
koordinoi ja ajoita monista osista harmoninen kokonaisuus
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Tarkkaavuus

Hietanen&Hänninen Muistisairaudet 2010



Tarkkaavaisuuden ”valokeilaa” voidaan suunnata kahden ja joskus 

useammankin kohteen havainnointiin. Tämä voi toteutua tarkkaavaisuutta 

jakaen tai tarkkaavaisuuden kohteen nopeiden vaihtojen avulla. 



Ritva Akila



HUOLET, HÄTÄILYT

VÄSYMYS



Millainen ajaja olet? ”Raivoratti”, ”punaisia päin”, ”mitä 

muut ajattelevat ajotyylistä”, liikennerikkomukset, 

ylinopeus…

”Yksi asia jota olen ihmetellyt että miksi en jaksa ajaa 

autolla normaalisti ilman että kiihdyttelen tai ajan pientä 

ylinopeutta mutta kas kummaa kun alotti ton lääkkeen niin 

kertaheitolla musta tuli rauhallinen kuski joka ajaa 

rajoitusten mukaan eikä edes tee mieli mitenkää alkaa 

kaahailemaan mikä on erittäin hyvä juttu.” 

(Sami Leppämäen esittämä tapaus)
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Miten adhd:n kanssa voi olla 
turvallinen kuljettaja 

Children and Adults with Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder www.chadd.org

Take Your ADHD Medication

http://www.chadd.org/


tyoterveyslaitos@tyoterveys
@fioh

ADHD -tunnistetaan, hoidetaan 
ja minimoidaan haitat 

ajoturvallisuuteen

Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
https://www.youtube.com/user/Tyoterveyslaitos
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

