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Punaisella varoituskolmiolla mer-
kittyjen lääkkeiden lisäksi myös 
jotkin muut lääkkeet, kuten 
väsyttävät masennuslääkkeet ja 

antipsykootit, voivat olla haitallisia lii-
kenteessä (1). Lääkkeiden vaikutuksessa 
ajokykyyn on huomattavaa yksilöiden 
välistä vaihtelua, eikä kolmio merkitse 
sitä, että autolla ajaminen olisi kiellet-
tyä, eikä toisaalta kolmion puuttuminen 
takaa lääkkeen turvallisuutta liiken-
teessä. Myös lääkkeen käyttämättä jät-
täminen tai huono hoitotasapaino voivat 
heikentää liikenteessä suoriutumista. 

Rauhoittavat lääkkeet ja 
unilääkkeet
Bentsodiatsepiinit ja niitten kaltaiset 
unilääkkeet (z-lääkkeet) heikentä-
vät akuutisti psykomotoriikkaa (2-3). 
Ensimmäisten tuntien kuluttua an-
noksesta ei pidä lähteä autoilemaan. 
Näitten lääkkeitten kohdalla varoajan 
pituudesta on vaihtelevia käsityksiä. 
Vaikutus voi olla huomattava vielä 
puolen vuorokauden kuluttua kerta-
annoksesta. Esimerkiksi tsopiklonin 
(7,5 mg), tematsepaamin (20 mg) ja 
diatsepaamin (5 mg) jäännösvaikutus 
on ollut osoitettavissa vielä 15 tunnin 
kuluttua kerta-annoksesta. Miltei kaikki 
unilääkekäytössä olevat bentsodiatse-
piinit ja z-lääkkeet heikentävät liiken-
teessä suoriutumista kahdeksan tuntia 
kerta-annoksesta. Tsolpideemin vai-
kutus näyttää osalla tutkituista olevan 
ohi jo tätä varhemmin, mutta sen vaiku-
tuksen alkamisessa ja loppumisessa on 
ilmeisesti farmakokineettisistä syistä 
huomattavaa vaihtelua. Bentsodiatse-
piinien ja z-lääkkeitten kohdalla vaaran 

aiheuttaa se, että tarkkaavaisuuden hei-
kentymistä ja reaktioiden hidastumista 
ei usein subjektiivisesti huomaa.   

Unilääkkein tehdyt kokeet on järjes-
täen toteutettu kerta-annoksin, eivätkä 
havainnot välttämättä ole sellaisenaan 
sovellettavissa subkroonisen käytön 
vaikutuksiin. Pitkäkestoisessa käytös-
sä toimintakyky kumminkin vähitellen 
paranee, mutta normaaliin tarkkaavai-
suuteen ei pitkäaikaisessakaan käytössä 
välttämättä päästä. 

Epidemiologisin keinoin on havaittu, 
että bentsodiatsepiinien käyttäjien lii-
kenneonnettomuusriski on suurimmil-
laan, kun reseptin kirjoittamisesta on 
alle kaksi viikkoa (4). Kuukauden kulut-
tua reseptin kirjoittamisesta onnetto-
muusvaaran lisäys on ollut tilastollisesti 
merkitsemätön. Vaara näyttää liittyvän 
sekä lyhyt- että pitkävaikutteisiin bent-
sodiatsepiineihin. 

Norjalaisessa oikeuskäytännössä 
hyödynnetään sedatiivipitoisuuksien ja 
veren alkoholipitoisuuksien vastaavuus-
taulukkoa. Sen pohjalla oleva aineisto 
on saatu pääosin kerta-annoskokeista. 
Sitä ei ole tarkoitettu niinkään turval-
lisuuden arviointiin kuin sanktioitten 
vakioimiseksi.  

Masennuslääkkeet
Masennus heikentää autoilukykyä (5). 
Trisykliset mielialalääkkeet salpaavat 
histamiinireseptoreita ja aiheuttavat 
väsymystä varsinkin hoidon alussa (3). 
Kerta-annos trisyklistä mielialalääket-
tä heikentää ajokykyä huomattavasti. 
Lisäksi sen antikolinerginen vaikutus 
voi heikentää kognitiota. Käytännössä 
trisykliset mielialalääkkeet heikentä-
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vät liikenteessä suoriutumista lähinnä 
ensimmäisen kahden hoitoviikon ajan. 
Sama pätee venlafaksiiniin. Lääkityksen 
jatkuessa ajokykyä heikentävä vaikutus 
lievenee mittaamattomaksi (4). Samaan 
aikaan tuleva hoitovaste ja masennuk-
sen lievittyminen puolestaan paranta-
vat liikenteessä suoriutumista. Iäkkäät 
ovat erityisen herkkiä trisyklisten mie-
lialalääkkeitten psykomotoriikkaa hei-
kentävälle alkuvaikutukselle. 

Mirtatsapiinin kerta-annoksen on 
kuvattu heikentävän ajokykyä aamulla 
noin 11 tuntia lääkkeen ottamisesta. 
Vaikutus ei kuitenkaan ole tullut joh-
donmukaisesti esiin, ja mirtatsapiini 
vaikuttaa hoidon alkuvaiheessakin 
liikennesuoriutumista ajatellen tur-
vallisemmalta kuin trisykliset mieli-
alalääkkeet. Tästä huolimatta mirtatsa-
piinihoidon aloituksen yhteydessä on 
syytä pidättäytyä autoilusta saman pari 
viikkoa kuin trisyklistenkin kanssa. 

Serotoniin soluunottoa selektiivises-
ti estävien lääkkeitten käytön aloitus-
kaan ei yleensä estä autoilua. Yksittäisiä 
ajokyvyn heikkenemisestä kertovia ra-
portteja on, mutta ajokyvyn paranemis-
ta havaitaan huomattavasti useammin. 
SSRI-lääkkeitten muut kuin sedatiiviset 
haitat voivat kumminkin hoidon alku-
vaiheessa heikentää ajokykyä. 

Moklobemidi, agomelatiini ja mäki-
kuisma näyttävät olevan ensi annoksis-
ta lähtien ajokyvyn kannalta haitatto-
mia. Myös mielialalääkkeitten kohdalla 
täytyy subjektiivisten haittojen tunte-
musta kunnioittaa. Kun suoriutumis-
kyky tuntuu heikentyneen, ajamisesta 
kuuluu pidättäytyä. 

Mielialan tasaajat ja 
epilepsialääkkeet
Karbamatsepiini heikentää liikenteessä 
tarvittavaa kognitiota. Se haittaa ajoko-
keesta suoriutumista ainakin kahdeksan 
tuntia annostelusta. Epidemiologisesti 

senkään ei ole aina havaittu lisäävän 
onnettomuusriskiä  (4). Litium heiken-
tää näkökyvyn sopeutumista pimeään, 
eikä se siksi ole autoilijalle ihanteelli-
nen. Valproaattikin näyttää kokeelli-
sesti heikentävän liikennetilanteista 
suoriutumista, mutta epidemiologises-
ti sen ei ole näytetty lisäävän onnetto-
muusalttiutta. Topiramaatti heikentää 
sekin kognitiota, lisäksi sen on kuvat-
tu kaventavan tehollista näkökenttää. 
Lamotrigiini vaikuttaa olevan tämän 
ryhmän lääkkeistä turvallisin, sen käyt-
töön ei näytä mainittavaa liikenneriskiä 
assosioituvan.

Antipsykootit
Antipsykoottihoidon aloitukseen liitty-
vä väsymys ja huomiokyvyn heikenty-
minen huonontavat liikennesuoritusta. 
Antipsykoottien välillä on eroja siinä, 
minkä verran ne vaikuttavat huomio-
kykyyn ja liikenteessä suoriutumiseen. 
Tutkittua tietoa on vähän ja eri tutki-
musryhmien saamat tulokset eroavat 
toisistaan (4). Jatkuvassa käytössä ke-
tiapiini ja amisulpiridi näyttävät niin 
ajosimulaattori- kuin reaktioaikako-
keittenkin perusteella olevan turvalli-
simpien antipsykoottein joukossa, halo-
peridoli ja flupentiksoli taas tutkituista 
heikoimpia. Risperidoni assosioituu 
tavanomaista heikompaan kokonais-
suoritukseen, mutta reaktioaikaa ja 
psykomotoriikkaa tutkittaessa se ei ole 
eronnut ketiapiinista eikä sertindolista. 
Voimakkaan sedatiivisen ja väsyttävän 
antipsykoottivaikutuksen aikaan aja-
misesta pitää pidättäytyä. Tämä pätee 
myös antihistamiinisen ketiapiinin uni-
lääkekäyttöön. 

Stimulantit
Ajosimulaattorissa tutkittaessa ADHD:n 
hoitona olevat lisdeksamfetamiini ja 
metyylifenidaatti parantavat suoritus-
ta. ADHD-potilaan atomoksetiini on 

parantanut subjektiivista ajotuntumaa, 
mutta simulaattoriajossa parantumista 
ei ole havaittu. Mikäli ADHD-lääkitys 
aiheuttaa huimausta tai näköhäiriöitä, 
autoilemaan ei pidä lähteä. Muutoin 
ADHD:n lääkitys ei yleensä lisää onnet-
tomuusriskiä, ei ainakaan enempää kuin 
lääkitsemätön ADHD. 

Lopuksi
Keskushermostoon vaikuttava lääkitys 
ei aina estä ajamista eikä edes olen-
naisesti heikennä liikenteessä suoriu-
tumista. Unilääkkeitten kohdalla on 
tärkeä huolehtia riittävän pitkästä va-
roajasta jäännösvaikutuksen välttämi-
seksi. Pitkävaikutteiset sedatiivit eivät 
liikenteeseen yleensä sovi. Usean rau-
hoittavan tai väsyttävän lääkkeen yhdis-
telmän vaikutusta on vaikea arvioida, 
eikä sitä yleensä voi pitää turvallisena. 
Lisäksi niin psykomotorinen lähtötaso 
kuin lääkevaikutuksen voimakkuuskin 
vaihtelevat henkilöittäin, joten arvion 
ajokyvystä tulee perustua potilaskohtai-
seen harkintaan. 
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