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1. Pohjoismaiden neuvoston kirjallinen kysymys 
 
Pohjoismaiden neuvoston jäsen Oddný G. Harðardóttir (Sf) esitti 
Pohjoismaiden hallituksille seuraavan kirjallisen kysymyksen (E 
5/2019) 3. toukokuuta 2019.  
 
Kirjallinen kysymys ADHD:sta 
 

Viime vuosien aikana ADHD:sta on saatu hyvin paljon lisää tie-
toa. Diagnoosin saaneille on tarjolla monenlaista apua, ja yhteis-
kunnan ennakkoluulot ovat onneksi hälvenemässä. Aikaisemmin 
lasten sairautena pidetty tila on nyt todettu synnynnäiseksi neu-
rologiseksi häiriöksi – ei sairaudeksi – ja tiedetään, että 3–5 % kai-
kista aikuisista kärsii oireista koko ikänsä. Näin on myös Pohjois-
maissa, jotka ovat monessa suhteessa olleet asiassa kehityksen 
kärjessä. Tästä huolimatta monet ADHD-häiriöstä kärsivät koh-
taavat edelleen ennakkoluuloja ja esteitä pohjoismaisissa hyvin-
vointiyhteiskunnissamme. Varsinkin aikuiset kokevat, että he 
saavat osakseen vähemmän ymmärrystä ja hyväksyntää kuin 
lapset. Tämä ei koske pelkästään työelämää ja opintoja vaan 
myös muita yhteiskunnan osa-alueita, joilla ADHD-diagnoosin 
saaneilla tulisi olla täsmälleen samat mahdollisuudet ja oikeudet 
kuin muilla Pohjoismaiden kansalaisilla. ADHD-diagnoosi ei si-
sällä mitään tämän ryhmän syrjimiseen oikeuttavaa tekijää.  
 
Tämän perusteella Pohjoismaiden hallituksille esitetään seuraa-
vat kysymykset:  
 

1) Onko vahvistetulla ADHD-diagnoosilla vaikutusta yksilön 
mahdollisuuksiin päästä poliisikoulutukseen ja/tai opiskelemaan 
poliisialan tiedettä (eng. police science) saadakseen ammatin har-
joittamiseen tarvittavat oikeudet? Jos on, niin millaista vaiku-
tusta?  Vaikuttaako asiaan se, onko henkilö saanut tai saako hän 
ADHD-oireisiinsa hyväksyttyä lääketieteellistä hoitoa?  
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2) Onko vahvistetulla ADHD-diagnoosilla vaikutusta yksilön 
mahdollisuuksiin täyttää työharjoittelulle asetetut vaatimukset? 
Jos on, niin millaista vaikutusta? Vaikuttaako asiaan se, onko 
henkilö saanut tai saako hän ADHD-oireisiinsa hyväksyttyä lää-
ketieteellistä hoitoa?  

3) Onko vahvistetulla ADHD-diagnoosilla vaikutusta yksilön mah-
dollisuuksiin täyttää poliisin työhön hakeutumisen vaatimukset, 
olipa kyseessä työhakemus tai itse työsuhde? Jos on, niin mil-
laista vaikutusta? Vaikuttaako asiaan se, onko henkilö saanut tai 
saako hän ADHD-oireisiinsa hyväksyttyä lääketieteellistä hoitoa?  
 
 
2. Pohjoismaiden hallitusten vastaukset: 
 
Pohjoismaiden hallitukset vastaavat kirjalliseen kysymykseen 
seuraavasti: 
 
ADHD-diagnoosin saaneiden henkilöiden edellytykset hakeutua 
poliisikoulutukseen, suorittaa työharjoittelu ja työllistyä poliisina 
vaihtelee eri Pohjoismaissa. ADHD-diagnoosi merkitsee kaikissa 
maissa kuitenkin mahdollisia tai ehdottomia rajoituksia.  
 
Ruotsissa ja Norjassa ADHD-diagnoosin saaneita henkilöitä ei 
oteta poliisikoulutukseen. ADHD-diagnoosin saaneilla henkilöillä 
ei kuitenkaan ole välitöntä estettä työllistyä Norjan poliisilaitok-
seen. Poliisin virka Norjassa edellyttää hakijalta kuitenkin poliisi-
koulun käymistä. 
 
Tanskassa, Suomessa ja Islannissa poliisikoulutukseen hakijoi-
den terveydentila arvioidaan yksilöllisesti. Arvioinnissa selvite-
tään, voiko ADHD-diagnoosin saanut hakija osallistua poliisikou-
lutukseen ja voiko hän myöhemmin työskennellä poliisina.  
 
Seuraavassa on tarkempi kuvaus eri maiden edellytyksistä.  
 
Tanskassa arvioidaan yksilöllisesti jokaisen poliisikouluun hakijan 

mahdollisuudet suoriutua koulutuksesta ja työllistyä poliisina. Arvi-

oinnin suorittaa konsultoiva lääkäri tai joku muu lääkärin antaman 

ohjeistuksen mukaan. Arvioinnissa tarkastellaan hakija psyykkistä 

vakautta ja tasapainoa, sillä poliisin on erittäin tärkeää reagoida tar-

koituksenmukaisesti myös paineen alla. Koska arvioidaan, että aikai-
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semmat psyykkiset sairaudet tai häiriöt voivat aiheuttaa riskin jälki-

reaktiosta tai sairauden uusiutumisesta, ADHD-diagnoosin saaneiden 

on usein vaikea läpäistä tätä arviointia. Tämä koskee myös terveeksi 

todettuja henkilöitä.  

 
Suomessa ei ole ehdotonta estettä sille, että ADHD-diagnoosin 
saanut henkilö voi hakeutua poliisikoulutukseen, suorittaa työ-
harjoittelun tai työllistyä poliisina. Jokaisen hakijan sopivuus ar-
vioidaan yksilöllisesti. ADHD-diagnoosin saaneen henkilön mah-
dollisuudet osallistua koulutukseen ja työharjoitteluun riippuvat 
oireiden vakavuudesta ja siitä, miten henkilö reagoi hoitoihin.  
 
Islannissa poliisikouluun hakeutuva ADHD-diagnoosin saanut 
henkilö voidaan hylätä, vaikka hänellä olisi ADHD:n hoitoon tar-
koitettu lääkitys. Arviointi tehdään kuitenkin yksilöllisesti eri-
koislääkärin todistuksen perusteella. Arviointi vaikuttaa myös 
henkilön mahdollisuuteen osallistua työharjoitteluun ja työllistyä 
poliisina.  
 
Norjassa ADHD-diagnoosin saanut henkilö ei voi hakeutua polii-
sikoulutukseen, vaikka hänellä olisi ADHD:n hoitoon tarkoitettu 
lääkitys. Tällöin noudatetaan Norjan poliisikorkeakoulun arvioin-
tiohjeita hakijoille asetettavista lääketieteellisistä vaatimuksista. 
Jos hakija on saanut väärän diagnoosin eikä hän enää täytä 
ADHD:n diagnostisia kriteereitä, häntä ei voida tämän perus-
teella evätä poliisikorkeakoulusta. ADHD-diagnoosi ei sulje haki-
jaa pois Norjan poliisikorkeakoulun järjestämistä poliisitieteen ja 
poliisijohdon maisteriohjelmista. Näihin koulutuksiin otetaan 
myös muita kuin poliisikoulun käyneitä.  
 
Ruotsissa poliisiviranomainen on päättänyt, että neuropsykiatri-
set diagnoosit, kuten ADHD, ovat esteenä poliisikoulutukseen 
hakeutumiselle ja työskentelylle poliisina. Poliisiviranomaisen ar-
viointi perustuu poliisin ammatin vaativuuteen. Koska ADHD-
diagnoosin saaneet eivät voi hakeutua poliisikoulutukseen Ruot-
sissa, he eivät voi myöskään osallistua työharjoitteluun tai työl-
listyä poliisina Ruotsissa.  
 

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin hallitukset ovat hyväk-

syneet tämän vastauksen.  
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