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1. Muistisairauksista
yleisesti
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Muistisairaudet

• Eivät  kuulu  normaaliin  ikääntymiseen

• Kielelliset  toiminnot,  näönvarainen hahmottaminen ja

toiminnanohjaus heikkenee

• Oireet, toimintakyvyn ja käyttäytymisen muutokset

selittyvät aivotoimintojen vaurioilla

Muistisairaudet, Käypä hoito-suositus 201729.11.2019 5



Mihin muistisairaus voi vaikuttaa?

• Muisti ja oppiminen

• Puheen tuottaminen ja ymmärtäminen

• Aistitiedon hahmottaminen

• Toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen

• Tunteiden säätely

Erkinjuntti, Muistisairaudet, Duodecim 201529.11.2019 6



Muistisairauksien syitä

Alzheimerin tauti 60 - 75 %

Aivoverenkiertosairauden muistisairaus 10 - 15 %

Lewyn kappale –tauti 10 %

Otsa/ohimolohkorappeumat alle 10 %
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2. Muistisairauksien
vaikutus ajokykyyn
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Ajaessa tarvitaan kognitiota

• toiminnanohjaus

• päätöksenteko

• tarkkaavaisuus

• havaitseminen

• hahmottaminen

• harkintakyky

Viitanen, SLL 201529.11.2019 9



DG:n tietäminen auttaa arviossa

• Alzheimerin tauti: etenevä tapahtumamuistin heikkeneminen

• Verisuoniperäinen muistisairaus: tiedonkäsittelyn nopeus ja oh-

jaus hidastuvat, toiminnanohjauksen vaikeuksia

• Lewyn kappale -tauti: tarkkavaisuuden ja vireyden vaihtelua se-

kä näköharhoja

• Otsa-ohimolohkorappeuma: käyttäytymisen tai kielellisten

toimintojen muutos

Muistisairaudet, Käypä hoito-suositus 201729.11.2019 10



Driving Fitness in different forms of
dementia: An update.
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Yksilöllinen vaikutus

• Kognitiivinen reservi

• Varhainen  diagnostiikka  laskee  onnettomuusriskiä

• Lievässä muistisairaudessa 80% ajaa turvallisesti

• Toimintakyky korreloi ajokykyyn
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Toimintakyky korreloi ajokykyyn
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Säännölliset arviot

• Kuuluu osana muistiselvittelyihin
• Muistisairaus on este ryhmän 2 (raskaat kuljetusneuvot,

ammatti-liikenne) ajoluvalle
• Ryhmän 1 (henkilöautot) ajoterveysvaatimukset voivat

täyttyä muistisairauden ollessa lievä, CDR 0,5–1
• Arviot 6–12 kuukauden välein
• Ajokyvyn seurannan suunnittelu diagnoosivaiheessa

Muistisairaan ajokyvyn arviointi, Käypä hoito-suositus 2019
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3. Ajoterveyden arvio
muistisairauksissa

29.11.2019 15



Muistisairaan ajokyvyn arviointi, KH-suositus 201929.11.2019 16



CDR= Clinical Dementia Rating
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MMSE = ajoterveysarvio ?
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MoCA – testi?
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AT:
MoCA 19/30
(MMSE 24/30)

Verrokit: 27/30



Kellotesti
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Vastaanotolla
• Potilaan ja omaisen haastattelu, DG & CDR – luokka

• Kognitiiviset testit -> kellotaulu, MMSE (vertaa aiempiin!)

• (TMT A+B, CERAD, MoCa)

• Tarvittaessa (terveysperusteinen) ajokyvyn arviointi

• Tarvittaessa konsultaatio geriatri / neurologi

• ”Lähtisinkö itse potilaan kyytiin?”
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Terveysperusteinen ajokyvyn arvio

• Mikäli päätös ei ole selkeä vastaanotolla tehtyjen testien
perusteella

• Oman päätöksenteon tueksi ennen johtopäätöksen tekemistä
• Lääkäri saa kirjallisen kuvailevan lausunnon autokoulusta
• Nähdään näkyvätkö ”paperitesteissä” esille tulleet

poikkeamat myös liikenteessä
• Lisää omaisten ja potilaan ymmärrystä ?
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Ajokokeeseen ?
• Ajovarmassa
• Arvioi kuljettajan liikennesääntöjen ja ajoneuvon

hallintaa normaalissa liikennevirrassa
• Sisältö vakio-muotoinen
• Ei tarvitse lähetettä
• Merkintä Lisävaatimukset-kohtaan Ajokoe
• Lääkäri ei saa palautetta
• Hyväksytty/Hylätty
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4. Ajo-oikeuden merkitys
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• Ajo-oikeus monesti tärkeä  osa  yksilön  autonomiaa

• Osa toimintakykyä, identiteettiä ja sosiaalisia suhteita

• Autoilu  vaikuttaa  usein  merkittävästi myös autoilevan muistisairaan
ihmisen läheisen liikkumiseen

• Oiretiedostamattomuus vaikeuttaa itsearviointia
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• Muistisairasta  ihmistä  suojataan  tilanteessa, jossa hänen
henkilökohtaista vapauttaan joudutaan rajoittamaan ajo-oikeus
poistamalla

• Mahdollista  ajokortista  luopumista  tulee käsitellä päättäväisesti
mutta erityisen hienotunteisesti

• Perheenjäsenillä  saattaa olla vaikeuksia
saada  sairastunut lopettamaan ajaminen
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”Älä  odota,  että  kukaan  luovuttaa
autonsa  avaimia  ilman
tappelua……On  sydäntä särkevää
joutua tekemään oikea ratkaisu.”
- James McKillop
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5. Yhteenvetoa
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1. Muistisairaus estää ryhmän 2, mutta ei
ryhmän 1 ajolupaa sairauden alkuvaiheessa

2. Ajoterveyden arviointi kuuluu tärkeänä osana
muistisairauksien diagnostiikkaan ja
seurantaan

3. Ajokortista luopumista on lähestyttävä
päättäväisesti, mutta hienotunteisesti
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Kiitos mielenkiinnosta!
Kysymyksiä?
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