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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alkolukolla 
valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta sekä 
muutettavaksi tieliikennelakia. Alkolukolla 
tarkoitetaan laitetta, joka kuljettajan hengi-
tysilmasta mitattavan alkoholipitoisuuden pe-
rusteella estää ajoneuvon käynnistymisen. 
Esityksellä vakinaistettaisiin käynnissä oleva 
kolmivuotinen alkolukkokokeilu. 

Esityksen mukaan rattijuopumukseen tai 
törkeään rattijuopumukseen syyllistyneelle 
voitaisiin tietyin edellytyksin määrätä ehdol-
linen ajokielto yhdistettynä ajo-oikeuden 
valvontaan eli niin sanottu valvottu ajo-
oikeus. Valvotun ajo-oikeuden määräämisen 
edellytyksenä olisi muun muassa, että ratti-
juopumukseen syyllistyneen kuljettamassa 
ajoneuvossa on alkolukko koetusajan. Tuo-
mioistuin päättäisi koetusajan pituuden, joka 
olisi vähintään vuosi ja enintään kolme vuot-
ta. 

Valvotun ajo-oikeuden määrääminen edel-
lyttäisi rattijuopumuksesta epäillyn pyyntöä, 
ja valvottava vastaisi valvotusta ajo-
oikeudesta hänelle aiheutuvista kustannuksis-
ta. Valvottavalle luovutettaisiin valvotun ajo-
oikeuden ajaksi ajokortti, joka oikeuttaisi hä-
net kuljettamaan ainoastaan alkolukolla va-
rustettua ajoneuvoa. 

Lisäksi ehdotetaan, että valvottavan olisi 
ennen valvotun ajo-oikeuden alkamista käy-
tävä lääkärin tai muun terveydenhuollon 
ammattihenkilön luona keskustelemassa 
päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksista ter-
veyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvistä 
hoitomahdollisuuksista. 

Tieliikennelakiin ehdotetaan tehtäviksi val-
votusta ajo-oikeudesta aiheutuvat muutokset.  

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.  
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Alkoholi on liikenteen suurimpia vaarateki-
jöitä, ja kuljettajien päihteiden käytön vähen-
täminen on keskeinen osa liikenneturvalli-
suustyötä. Rattijuoppo on osallisena noin jo-
ka neljännessä kuolemaan johtaneessa tielii-
kenneonnettomuudessa. Päihdeonnettomuuk-
sia ei viime vuosina ole onnistuttu vähentä-
mään samassa suhteessa kuin muita liikenne-
onnettomuuksia, joten alkoholin osuus onnet-
tomuuksissa on kasvanut. Päihdeonnetto-
muuksia pyritään vähentämään kehittämällä 
perinteisiä keinoja, kuten liikennevalvontaa, 
seuraamusjärjestelmää, valistusta ja kampan-
jointia, mutta tulevina vuosina tulee uuden 
tekniikan merkitys korostumaan.   

Alkolukko on 1980-luvun puolivälissä Yh-
dysvalloissa käyttöön otettu laite, joka mittaa 
kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoi-
suuden ja tarvittaessa estää ajoneuvon käyn-
nistymisen. Alkolukko koostuu kahdesta it-
senäisestä yksiköstä: kontrolli- tai viestiyksi-
köstä ja näyteyksiköstä. Näyteyksikkö on au-
ton kojelautaan asennettava käsikappale, jo-
hon puhalletaan ja joka mittaa hengitysnäyt-
teen alkoholipitoisuuden. Kontrolliyksikköön 
on yhdistetty pieni tietokone, joka kirjaa kul-
jettajan kaikki puhallukset sisältäen näyttei-
den antamispäivät, kellonajat ja alkoholipi-
toisuudet. Alkolukon vaatimalla puhallustek-
niikalla tai siihen liitettävällä ääninäytteellä 
sekä puhalluksen kosteuden- ja lämpötilan-
tunnistimella pyritään estämään laitteen käy-
tön kiertäminen esimerkiksi muiden ilmaläh-
teiden avulla.  

Alkolukko vaatii satunnaisesti myös ajon 
aikana puhalluksen, minkä tarkoituksena on 
estää ajon aikana tapahtuva juominen. Alko-
lukko ei kuitenkaan vaikuta käynnissä ole-
vaan moottoriin, koska se on asennettu virta-
lukon ja käynnistysmoottorin välille. Mootto-
rin sammuttaminen kesken ajon voisi aiheut-
taa vaaratilanteen. Aikaa puhallukselle on 
useita minuutteja, joten puhallus ei vaaranna 
keskittymistä liikenteeseen. Jos ajon aikana 
vaadittua puhallusta ei määräajassa anneta tai 
se ylittää laitteeseen säädetyn rajan, alkoluk-

ko kytkee auton äänitorven päälle. Tämän 
tarkoituksena on ehkäistä ajon jatkamista ja 
varoittaa muita tiellä liikkujia. Alkolukko 
myös merkitsee tapahtuman muistiin ja ly-
hentää laitteen huoltovälin muutamaan päi-
vään, jonka kuluttua auto ei enää käynnisty. 
Huollossa tehtävän käyttötietojen purkami-
sen seurauksena sääntöjen rikkominen paljas-
tuu kokeilun valvojille. 

Heinäkuussa 2005 käynnistyi kolmivuoti-
nen rattijuopumukseen syyllistyneille tarkoi-
tettu alkolukkokokeilu, jonka tarkoituksena 
oli selvittää alkolukon toimivuutta ja hyväk-
syttävyyttä Suomessa. Alkolukon käyttöä ei 
kuitenkaan tule rajoittaa vain rattijuopumuk-
siin syyllistyneisiin kuljettajiin, vaan laitteel-
la on paljon käyttömahdollisuuksia yleisenä 
liikenneturvallisuutta edistävänä apuvälinee-
nä esimerkiksi ammattiliikenteessä. Elokuus-
sa 2006 tuli voimaan suositus alkolukon käy-
töstä koulukuljetuksissa. Käynnissä on myös 
liikenne- ja viestintäministeriön johtama 
ammattiliikenteen alkolukkopilotti (ALPI), 
jossa yritysten erityyppisiä ajotehtäviä suorit-
taviin ajoneuvoihin on asennettu alkolukot. 
Hankkeen saaman julkisuuden avulla pyri-
tään lisäämään alkolukon vapaaehtoista käyt-
töä. Tekniikan kehittymisen myötä on myös 
hyvin todennäköistä, että alkolukko on tule-
vaisuudessa vakiovarusteena kaikissa autois-
sa. Tällöin alkolukon käyttö ei vaadi mitään 
aktiivisia toimenpiteitä, vaan laite mittaa al-
koholipitoisuutta kuljettajan ihon läpi esi-
merkiksi rattiin sijoitettujen antureiden avul-
la. Samoin kehitteillä on laitteita, jotka alko-
holin lisäksi pystyisivät havaitsemaan lääk-
keiden tai huumausaineiden käytön.  
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Alkolukko 

Rattijuopumukseen syyllistyneille tarkoi-
tettua alkolukkokokeilua varten säädettiin la-
ki ja asetus alkolukolla valvotun ajo-
oikeuden kokeilemisesta (360/2005, 
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431/2005). Tieliikennelakiin (267/1981) li-
sättiin uusi valvottua ajo-oikeutta koskeva 
79 a § sekä ajokieltomääräyksiin tehtiin li-
säksi eräitä valvotusta ajo-oikeudesta johtu-
via muutoksia. Säädökset ovat voimassa ko-
keilun mittaisen määräajan, joka päättyy 30 
päivänä kesäkuuta 2008. Tämän jälkeen lain-
säädäntöä sovelletaan edelleen niihin, joiden 
valvottu ajo-oikeus ei ole päättynyt.  

Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokei-
lemisesta annetussa laissa säädetään esimer-
kiksi kokeilussa käytettävästä ajoneuvosta, 
valvotun ajo-oikeuden pyytämisestä, alko-
lukkoajokortin luovuttamisen edellytyksistä, 
päihderiippuvuuden arviointiohjelmasta, kus-
tannuksista ja koetusajan keskeytymisestä. 
Valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta anne-
tussa asetuksessa säädetään alkolukon tekni-
sistä ominaisuuksista, toiminnasta, asennuk-
sesta sekä käyttötietojen purkamisesta ja nii-
den ilmoittamisesta poliisille. 

Tieliikennelain 79 a §:n mukaan tuomiois-
tuimen on määrättävä rikoslain 23 luvun 
3 §:n1 momentissa tai 4 §:n 1 tai 2 kohdassa 
tarkoitettuun rattijuopumukseen syyllisty-
neelle alkolukolla valvotun ajo-oikeuden ko-
keilemisesta annetussa laissa tarkoitettu val-
vottu ajo-oikeus, jos ajokieltoon määrättävä 
sitä pyytää ja hänen arvioidaan suoriutuvan 
siihen kuuluvista velvollisuuksista eikä häntä 
tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen. 
Ajokielto on määrättävä ehdollisena valvotun 
ajo-oikeuden ajaksi. Väliaikainen ajokielto 
päättyy ja koetusaika alkaa, kun valvottuun 
ajo-oikeuteen määrätylle luovutetaan alkolu-
kolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta 
annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
alkolukkoajokortti. Koetusajan pituus on yksi 
vuosi. Pykälän 2 momentin mukaan tuomio-
istuimen on peruutettava valvottu ajo-oikeus 
ja määrättävä ehdollinen ajokielto pantavaksi 
täytäntöön, jos valvottava ennen koetusajan 
alkamista tai koetusaikana peruuttaa valvon-
taa koskevan pyyntönsä, määrätään ajokiel-
toon, taikka ilman hyväksyttävää syytä rik-
koo valvotun ajo-oikeuden rajoitusta tai lai-
minlyö valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvan 
velvollisuuden. Valvotusta ajo-oikeudesta on 
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 
79 §:ssä säädetään ehdollisesta ajokiellosta. 

Valvottua ajo-oikeutta koskeva lainsäädän-
tö tuli voimaan heinäkuun alussa 2005. Edel-

lytyksenä kokeiluun hyväksymiselle on, että 
alkoholin käyttöön perustunut rattijuopumus 
on tapahtunut lainsäädännön voimaantulon 
jälkeen. Alkolukolla valvottu ajo-oikeus on 
ehdottoman ajokiellon vaihtoehto. Kokeiluun 
osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuja 
vastaa kokeilusta hänelle aiheutuvista kus-
tannuksista. Osallistujalla tulee olla pysyvä 
asuinpaikka Suomessa ja vähintään B-luokan 
muu kuin lyhytaikainen ajokortti. Osallistu-
jan on myös suoritettava vuoden mittainen 
päihderiippuvuuden arviointiohjelma.  

Kokeiluun on tammikuun 2008 loppuun 
mennessä hyväksytty 297 kuljettajaa. Määrä 
on lisääntynyt kokeilun edetessä. Loppuvuo-
den 2005 aikana hyväksyttiin 19 kuljettajaa, 
2006 hyväksyttiin 113 ja viime vuonna 159 
kuljettajaa. Osallistumisehdot huomioon ot-
taen lukumäärää voidaan pitää odotettuna. 
Kokeilun voidaan myös katsoa täyttäneen sil-
le asetetut odotukset. Alkolukon käyttöko-
kemusten myötä on saatu tietoa laitteen toi-
mivuudesta, hyväksyttävyydestä ja tehok-
kuudesta rattijuopumusten ehkäisyssä. Ko-
keilun keskeytti 16 kuljettajaa (5,5 %), joista 
neljä omasta pyynnöstään ja neljä rikottuaan 
kokeilun sääntöjä. Kahdeksan kuljettajan 
keskeyttämisen syystä ei ole tarkempaa tie-
toa. 

Vuonna 2006 hyväksytyistä kuljettajista 
88,9 % oli miehiä, mikä on hieman alhai-
sempi osuus kuin samana vuonna tuomiois-
tuimissa tehdyissä ajokieltopäätöksissä 
(90,3 %). Valvottuun ajo-oikeuteen vuonna 
2006 määrätyistä kuljettajista 18—20-
vuotiaita oli yksi, 21—29-vuotiaita kahdek-
san, 30—39-vuotiaita 18, 40—49-vuotiaita 
39, 50—64-vuotiaita 43 ja vähintään 65-
vuotiaita yhdeksän. Keski-ikä oli 48 vuotta. 

VTT teki kaksi tutkimusta (Alkolukkoko-
keilu 2005—2008, prosessin seuranta, lii-
kenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 
30/2007 sekä Alkolukkokokeilu, kokeilun 
suorittaneiden mielipiteitä, liikenne- ja vies-
tintäministeriön julkaisuja 38/2007), joissa 
selvitettiin valvotun ajo-oikeuden prosessin 
toimivuutta ja osallistujien näkemyksiä. Pro-
sessin osalta nousi esiin puutteellinen tiedon-
kulku, jonka parantamisessa korostettiin po-
liisin roolia. Rattijuopumuksesta alkolukon 
käyttöönottoon kuluvaa aikaa arvosteltiin lii-
an pitkäksi, mikä johtuu pääasiassa tuomiois-
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tuinkäsittelyn odottamisesta. Lisäksi valvot-
tuun ajo-oikeuteen liitettyä päihderiippuvuu-
den arviointiohjelmaa arvosteltiin kokeiluun 
sopimattomaksi ja tehottomaksi. Osallistujien 
mielestä prosessi toimi kuitenkin kokonai-
suutena hyvin. Haastattelututkimuksen mu-
kaan kokeiluun osallistumista pidettiin ran-
gaistuksena ja hävettävänä asiana, josta ei 
yleensä tienneet kuin lähisukulaiset. Päihde-
ohjelmaa useimmat pitivät tärkeänä osana 
kokeilua, mutta silti harva näki siitä olleen 
hänelle itselleen hyötyä. Lähes kaikki vastaa-
jat kannattivat alkolukon käytön lisäämistä ja 
pitivät kokeilemisen arvoisena alkolukon 
määräämistä pakolliseksi rattijuopumukseen 
syyllistyneille. Alkolukon käyttötietojen ja 
osallistujien haastattelujen perusteella alko-
lukon tiedetään estäneen useita rattijuopu-
muksia. 
 
Rattijuopumus 

Rattijuopumuksesta säädetään rikoslain 
(39/1889) 23 luvun 3 §:ssä, jonka 1 momen-
tin mukaan rattijuopumukseen syyllistyy 
henkilö, joka kuljettaa moottorikäyttöistä 
ajoneuvoa tai raitiovaunua nautittuaan alko-
holia niin, että hänen verensä alkoholipitoi-
suus ajon aikana tai sen jälkeen on vähintään 
0,5 promillea tai että hänellä tällöin on vähin-
tään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa 
uloshengitysilmaa. Pykälän 2 momentissa 
säädetään huumausaineiden nollarajasta ja 3 
momentissa muun huumaavan aineen kuin 
alkoholin käyttöön perustuvasta rattijuopu-
muksesta. Rattijuopumuksesta tuomitaan 
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. 

Törkeästä rattijuopumuksesta säädetään ri-
koslain 23 luvun 4 §:ssä. Pykälän 1 momen-
tin 1 kohdan mukaan törkeän rattijuopumuk-
sen yhtenä perusteena on, että rikoksenteki-
jän veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 
promillea tai hänellä on vähintään 0,53 milli-
grammaa alkoholia litrassa uloshengitysil-
maa taikka 2 kohdan mukaan rikoksentekijän 
kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin on tun-
tuvasti huonontunut. Kolmannessa kohdassa 
säädetään muun huumaavan aineen kuin al-
koholin käyttöön perustuvasta törkeästä ratti-
juopumuksesta. Kaikissa kohdissa edellyte-
tään lisäksi, että olosuhteet ovat sellaiset, että 

rikos on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen 
turvallisuudelle. Törkeästä rattijuopumukses-
ta tuomitaan vähintään 60 päiväsakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusta-
pausten määrä oli korkeimmillaan 1990-
luvun alussa (29 759), mistä määrä väheni 
nopeasti ja vuonna 1994 rattijuopumuksia oli 
20 390. Tästä niiden lukumäärä on lähtenyt 
taas kasvuun. Vuonna 2006 kirjattiin 25 765 
rattijuopumustapausta. Ennakkotietojen mu-
kaan vuonna 2007 rattijuopumukset lisään-
tyivät seitsemän prosenttia. Törkeiden ratti-
juopumusten osuus kaikista rattijuopumuk-
sista on noin 60 %. Vuonna 2006 rattijuopu-
muksista tuomittiin yhteensä 12 506 vanke-
usrangaistusta, joista 389 rattijuopumuksesta 
ja 12 117 törkeästä rattijuopumuksesta. Van-
keusrangaistuksista ehdottomia oli 4 201 
(33,6 %) ja niistä 2 001 (47,6 %) muunnettiin 
yhdyskuntapalveluksi. 

Rattijuopumusten määrän kasvuun 1990-
luvulta on vaikuttanut puhallutusten lisäämi-
nen. Matkapuhelinten yleistyminen on myös 
helpottanut ilmiantojen tekoa. Vuodesta 1998 
lähtien huumaantuneena ajaminen on lisäksi 
määritelty rattijuopumukseksi. Vuonna 2003 
voimaan tullut huumeiden nollaraja selkeytti 
poliisin kynnystä puuttua huumaantuneena 
ajoon ja lisäsi epäillyistä huumekuljettajista 
otettujen näytteiden määrää. Huumaantunee-
na ajaneiden osuus rattijuopumuksista on ol-
lut kasvussa, mikä osin johtuu siitä, että uu-
det seulontalaitteet ovat mahdollistaneet te-
hokkaamman valvonnan. Lisäksi poliisille on 
annettu koulutusta huumaantuneen kuljetta-
jan tunnistamisessa. Liikenteessä tehtyjen 
seurantamittausten mukaan rattijuopumuk-
sessa liikenteessä ei ole tapahtunut oleellisia 
muutoksia vuosien 1996—2006 aikana. Rat-
tijuoppojen yleisyys liikenteessä on noin 
0,15 %. 

Päihderiippuvaisia on tutkimusten perus-
teella arvioitu olevan noin puolet ratti-
juopoista. Vuosina 1994, 1999 ja 2003 tehty-
jen selvitysten perusteella 8—9 % ratti-
juopoista uusii teon vuoden sisällä. Vuosit-
tain siis noin 1 500—2 000 kuljettajaa jää 
vähintään kahdesti kiinni rattijuopumuksesta. 
Vuosien 1998—2003 aikana 22,58 % 
(21 096) rattijuopoista jäi vähintään kahdesti 
kiinni rattijuopumuksesta.  
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Rattijuopumusta tai törkeää rattijuopumus-
ta koskeviin rikoslain säännöksiin ei ehdoteta 
muutoksia eikä alkolukon käyttöönotto esi-
tyksessä ehdotetussa muodossa vaikuta ri-
koksista tuomittaviin rangaistuksiin.  
 
Ajokiellot  

Ajokielloista säädetään tieliikennelaissa. 
Tieliikennelain 75 §:n 1 momentin mukaan 
kuljettaja on määrättävä ajokieltoon, jos hä-
nen todetaan syyllistyneen törkeään liikenne-
turvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopu-
mukseen tai törkeään rattijuopumukseen. 
Näissä tapauksissa ajokiellosta päättää tuo-
mioistuin rikosasian käsittelyn yhteydessä. 
Pykälän 2 momentissa säädetään tilanteista, 
joissa poliisi määrää kuljettajan hallinnolli-
seen ajokieltoon. Ajokieltoon määräämisen 
perusteisiin ei esityksessä ehdoteta muutok-
sia. 

Tieliikennelain 76 §:ään sisältyvät sään-
nökset väliaikaisesta ajokiellosta ja ajokortin 
poisottamisesta, joilla voidaan liikenneval-
vonnassa välittömästi puuttua liikennerikok-
siin syyllistyneen kuljettajan ajo-oikeuteen. 
Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan 
väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin 
haltuunsa, jos on todennäköistä syytä epäillä 
hänen syyllistyneen rikoslain 23 luvun 3 §:n 
1 momentissa tai 4 §:ssä tarkoitettuun ratti-
juopumusrikokseen (1 kohta), jos on syytä 
epäillä hänen syyllistyneen törkeään liiken-
neturvallisuuden vaarantamiseen tai rikoslain 
23 luvun 3 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitet-
tuun rattijuopumusrikokseen (2 kohta), jos on 
todennäköistä, että edellytykset ajokiellon 
määräämiselle 75 §:n 2 momentin rikkomus-
perustein ovat olemassa (3 kohta) tai jos on 
ilmeistä, että ajo-oikeuden haltijan ajokyky 
on sairauden, vian tai muun sellaisen syyn 
vuoksi siinä määrin heikentynyt, että siitä ai-
heutuu ajon jatkuessa olennaista vaaraa 
muulle liikenteelle eikä terveydentilan selvit-
tämistä 73 §:n 2 momentin mukaisesti voida 
tästä syystä pitää yksinään riittävänä (4 koh-
ta). Pykälään lisättiin alkolukkokokeilun joh-
dosta väliaikaisesti uudet 5 ja 6 kohdat, joi-
den mukaan poliisimies voi määrätä väliai-
kaisen ajokiellon, jos ajo-oikeuden haltija pe-
ruuttaa valvottua ajo-oikeutta koskevan 
pyyntönsä tai jos häntä on syytä epäillä 

79 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta 
teosta tai laiminlyönnistä.  

Tieliikennelain 77 §:ssä säädetään väliai-
kaisen ajokiellon kestosta. 76 §:n 1 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa väliaikainen ajokiel-
to on voimassa kunnes tuomioistuin päättää 
ajokiellosta, kuten myös 76 §:n 2 kohdassa, 
jos on todennäköistä, että väliaikaiseen ajo-
kieltoon määrätty on syyllistynyt siinä tarkoi-
tettuun tekoon. Tieliikennelain 77 §:n 2 mo-
mentin mukaan poliisi voi määrätä väliaikai-
sen ajokiellon päättymään jo ennen kuin 
tuomioistuin päättää ajokiellosta, jos esitut-
kinnan perusteella on ilmeistä, että tuomiois-
tuin määrää ajokiellon ehdollisena. Pykälän 3 
momentissa säädetään poliisimiehen ja polii-
sin menettelystä 76 §:n 3 ja 4 kohdissa tar-
koitetuissa tilanteissa ja 4 momentissa ajo-
kortin palauttamisesta, jos ehdotonta ajokiel-
toa ei määrätä tai väliaikaista ajokieltoa pide-
tä voimassa. Väliaikaisesti lisätyn 5 momen-
tin mukaan 76 §:n 5 ja 6 kohdassa tarkoite-
tuissa tapauksissa väliaikainen ajokielto jat-
kuu, kunnes tuomioistuin päättää valvotun 
ajo-oikeuden peruuttamisesta ja ehdollisen 
ajokiellon määräämisestä täytäntöönpanta-
vaksi. 

Ajokieltoon määräämisestä säädetään tie-
liikennelain 78 §:ssä, jonka mukaan 75 §:n 1 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajo-
kielto määrätään olemaan voimassa enintään 
viisi vuotta. Pykälään ei esityksessä ehdoteta 
muutoksia. 

Tieliikennelain 79 §:n mukaan tuomiois-
tuin voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, mää-
rätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on 
ajokieltoon määrättävälle ammatin takia vält-
tämätön tai jos siihen on muu erityisen pai-
nava syy, eikä teosta ole aiheutunut vaaraa 
toisten turvallisuudelle. Ajokiellon tai väliai-
kaisen ajokiellon aikana taikka 2 momentissa 
tarkoitettuna koetusaikana tehdystä teosta ei 
voida määrätä ajokieltoa ehdollisena. Ajo-
kielto on 2 momentin mukaan ehdollinen 
tuomioistuimen asettaman määräajan (koe-
tusaika), jonka pituus on vähintään vuosi ja 
enintään kolme vuotta. Koetusaika alkaa eh-
dollisen ajokiellon sisältävän päätöksen julis-
tamisesta tai antamisesta. Tuomioistuimen 
päätöksessä on määrättävä ehdollisen ajokiel-
lon koetusajan päättymispäivä. Pykälän 3 
momentin mukaan tuomioistuimen on mää-
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rättävä ehdollisena määrätty ajokielto panta-
vaksi täytäntöön, jos ajokieltoon määrätty 
syyllistyy koetusaikana 75 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun tekoon. Ehdollisena määrätty 
ajokielto voidaan kuitenkin jättää määrää-
mättä pantavaksi täytäntöön, jos kuljettajaa ei 
tuomita 75 §:n 1 momentin tarkoittamasta te-
osta rangaistukseen. Määrättäessä ehdollinen 
ajokielto pantavaksi täytäntöön on ajokiellon 
viimeinen voimassaolopäivä ajokielloista pi-
simpään voimassa olevan ajokiellon viimei-
nen voimassaolopäivä. Tuomioistuimen pää-
tös pannaan täytäntöön valituksesta huoli-
matta. Tuomioistuimen päätöksessä on 4 
momentin mukaan mainittava ne seikat, joi-
den nojalla ehdollisena määrätty ajokielto 
määrätään pantavaksi täytäntöön. Jollei eh-
dollisena määrättyä ajokieltoa ole yhden 
vuoden kuluessa koetusajan päättymisestä 
määrätty pantavaksi täytäntöön, se on rauen-
nut. 

Suomessa määrätyt ajokiellot ovat kan-
sainvälisessä vertailussa lyhyitä, koska ajo-
kiellon määräämiselle asetetun viiden vuoden 
maksimipituudesta tuomioistuimet käyttävät 
yleensä vain ensimmäistä neljännestä. Vuon-
na 2005 tulivat voimaan uudet määräykset 
ajokieltojen vähimmäiskestoista, jonka jäl-
keen ajokiellot ovat pidentyneet. Erillisselvi-
tyksen mukaan vuonna 2007 tavallisesta rat-
tijuopumuksesta määrätyistä ajokielloista 
26,4 % oli kestoltaan 3-6 kuukautta, 24,7 % 
6—12 kuukautta ja 23,4 % yli vuoden mittai-
sia. Vuonna 2001 yli vuoden mittaisia ajo-
kieltoja oli alle 5 %. Törkeästä rattijuopu-
muksesta määrätyistä ajokielloista 12,0 % oli 
pituudeltaan 3—6 kuukautta, 35,5 % 6—12 
kuukautta ja 45,8 % yli vuoden mittaisia, kun 
vastaava luku vuonna 2001 oli vain runsaat 
10 %. Vuonna 2006 tuomioistuimissa tehtiin 
ajokieltolausunnon sisältäviä ratkaisuja kaik-
kiaan 25 032, joista 22 641 ratkaisussa mää-
rättiin ehdoton ajokielto. Ajokielto katsottiin 
väliaikaisen ajokiellon pituuden perusteella 
kokonaan kärsityksi 868 ratkaisussa ja ehdol-
linen ajokielto määrättiin 1 324 ratkaisussa.  
 
Alkoholionnettomuudet 

Alkoholi on Suomessa osallisena noin joka 
neljännessä kuolemaan johtaneessa onnetto-
muudessa ja noin joka kuudennessa louk-

kaantumistapauksessa. Vahinkoriski kasvaa 
jyrkästi veren alkoholipitoisuuden noustessa. 
Riski on keskimäärin kolminkertainen veren 
alkoholin ollessa 0,8 promillea ja 40-
kertainen, kun veren alkoholi ylittää 1,5 
promillea. Rattijuopumustapauksissa (kuljet-
tajan veren alkoholipitoisuus vähintään 0,5 
promillea) kuolleiden määrä oli korkeimmil-
laan vuonna 1990, jolloin 152 henkilöä sai 
surmansa. Tämän jälkeen kuolleiden määrä 
laski vuoteen 1996 (78 kuollutta) saakka, 
minkä jälkeen kehitys on vaihdellut lähes 
vuosittain. Vuonna 2006 rattijuopumusonnet-
tomuuksissa kuoli 88 ihmistä, joista 63 oli 
juopuneita kuljettajia, 22 juopuneen kuljetta-
jan matkustajia ja 3 sivullisia. Sivullisten 
kuolleiden määrä oli alhaisin vuosikymme-
niin. Rattijuopumusonnettomuuksissa on 
2000-luvulla kuollut keskimäärin 82 ihmistä 
vuodessa.  

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakun-
nat tutkivat vuonna 2006 yhteensä 255 kuo-
lemaan johtanutta moottorikäyttöisen ajo-
neuvon onnettomuutta, joista 77:ssä (30 %) 
jollakin osallisella kuljettajalla oli veressään 
alkoholia vähintään 0,5 promillea. Alkoho-
lionnettomuuksien lukumäärä ja suhteellinen 
osuus kasvoivat edellisestä vuodesta. Kuo-
lemaan johtaneissa alkoholionnettomuuksissa 
korostuvat yksittäisonnettomuudet, joiden 
osuus on vuosina 2002—2006 ollut 70 % ja 
yhteenajojen 30 %. 

Kuolemaan johtaneille alkoholionnetto-
muuksille on tyypillistä, että moottorikäyttöi-
sen ajoneuvon kuljettaja on voimakkaasti al-
koholin vaikutuksen alainen. Kuljettajista 88 
%:lla veren alkoholipitoisuus ylitti törkeän 
rattijuopumuksen rajan vuonna 2006. Tyypil-
listä on myös, että yksittäisonnettomuuksissa 
kuljettajan veren alkoholipitoisuudet ovat 
korkeampia kuin yhteenajoissa olleiden kul-
jettajien. Onnettomuudet painottuvat kesä-
kuukausiin, viikonloppuun sekä alkuyön tun-
teihin. Erityisesti tämä koskee yksittäisonnet-
tomuuksia. Kuolemaan johtaneista alkoho-
lionnettomuuksista valtaosa (78 % vuonna 
2006) tapahtuu valtateitä pienemmillä teillä 
tai kaduilla. 

Rattijuopumus on nuorille kuljettajille vielä 
vaarallisempaa kuin vanhemmille ikäryhmil-
le. Tämä näkyy siten, että liikennevirrasta 
tehdyn seurannan mukaan nuoria ratti-
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juopoista liikenteessä on noin 10 %, liiken-
teessä kiinnijääneistä rattijuopoista heitä on 
noin 20 % ja kuolemaan johtaneissa onnet-
tomuuksissa osallisina olleista rattijuopoista 
nuorten osuus on noin kolmannes. Nuorten 
korkeaa osuutta kuolemantapauksista koros-
taa vielä se, että nuorten fyysinen törmäyk-
sen sietokyky on selvästi keskitasoa parempi.  

Rattijuopumus on tyypillisesti miesten ri-
kollisuutta. Vakavissa rattijuopumusonnet-
tomuuksissa osallisista 90 % on miehiä. 
2000-luvulla rattijuopumuksesta aiheutuvien 
henkilövahinkojen kasvuun on liittynyt eri-
tyisesti nuorten 18—24-vuotiaiden rattijuop-
pojen aiheuttamien henkilövahinkojen kasvu. 
 
Päihderiippuvuuden arviointiohjelma 

Suomessa on vuodesta 1998 pyritty selvit-
tämään ajo-oikeuden esteenä olevaa päihde-
riippuvuutta erityisen päihderiippuvuuden 
arviointiohjelman avulla. Käytännön toimin-
nan selventämiseksi sosiaali- ja terveysminis-
teriö laati arvioinnista oppaan lääkäreille 
(Päihderiippuvuuden arviointi ja ajokelpoi-
suus, 1998:6). Päihderiippuvuusarvio kestää 
kolmesta kuuteen kuukautta ja sen aikana 
osallistujalle tarjotaan apua päihteiden käy-
tön hallitsemisessa. Myönteisen lausunnon 
saaminen edellyttää päihteiden käytön hallin-
taa ja kokonaiskulutuksen vähentämistä.  

Suomessa poliisi ohjaa kuljettajan lääkärin 
arvioon, jos tämä on lyhytaikaisen ajo-
oikeuden haltijana kerran syyllistynyt ratti-
juopumusrikokseen tai pysyvän ajo-oikeuden 
haltijana kolmen vuoden sisällä toistuvasti 
syyllistynyt rattijuopumusrikokseen. Ratti-
juoppojen lisäksi poliisi voi ohjata päihdear-
vioon myös henkilöitä, jotka ovat jääneet 
kiinni huumausainerikoksesta tai jotka on 
otettu toistuvasti säilöön päihtymyksen vuok-
si (Sisäasiainministeriön ohje poliisille SM-
2003—03220/Vi-3). Alkolukkokokeilun 
osallistujalta on edellytetty vuoden mittaisen 
arviointiohjelman suorittamista osana valvot-
tua ajo-oikeutta. 

Arviointiohjelman tehokkuus rattijuopu-
musten vähentämisessä selvitettiin vuonna 
2006 valmistuneessa seurantatutkimuksessa, 
jonka mukaan päihderiippuvuusarvio ja sii-
hen sisällytetty hoito ei vaikuttanut ratti-
juopumusten uusimiseen mutta se kuormitti 

päihdehuoltoa runsaasti.  Ongelmana on, että 
päihdehuollon resursseja kuluu henkilöihin, 
joilla ei ole todellista motivaatiota hoitoon, 
vaan heidän ainoa tavoitteensa on saada ajo-
kortti takaisin. Tämän vuoksi hoito ei tuota 
toivottuja tuloksia ja lisäksi tämän hoidon ai-
heuttama kuormitus vähentää päihdehoitoon 
haluavien henkilöiden hoitomahdollisuuksia. 
Arviointiohjelmaan tehdään sosiaali- ja ter-
veysministeriön johdolla vuoden 2008 aikana 
huomattavia muutoksia. Muutosten tarkoitus 
on kohdentaa päihdehuollon voimavaroja te-
hottomaksi osoittautuneesta arviointiohjel-
masta nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla 
tavalla ja parantaa päihdeongelmaisten pää-
syä hoitoon. 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

Alkolukkoja koskevaa yhteisön lainsäädän-
töä ei nykyisin ole. Useammissa Länsi-
Euroopan maissa on tällä hetkellä käynnissä 
kokeilu alkolukon vaikutuksista rattijuopu-
musten ehkäisyssä joko rattijuopumukseen 
syyllistyneillä tai ammattiliikenteessä.  
 
Ruotsi 

Ruotsissa alkoi alkolukkokokeilu kolmen 
läänin alueella helmikuun alussa 1999 ja lo-
kakuussa 2003 kokeilu laajeni koko maahan. 
Osallistumisoikeus on Ruotsissa kaikilla, joi-
den ajokortti on rattijuopumuksen tai törkeän 
rattijuopumuksen takia peruutettu. Osallistuja 
maksaa kaikki kokeilusta hänelle aiheutuvat 
kustannukset mukaan lukien hakemusmak-
sun ja lääninhallituksen valvontamaksun. 
Kustannukset ovat tällä hetkellä noin 50 000 
kruunua (noin 5 250 euroa) kokeilun ajalta. 
Ruotsissa alkolukko nähdään yhtenä alkoho-
liongelman hoitokeinona ja valtio ei yleensä 
kustanna alkoholiongelman hoitoa yhtenä 
sairautena. 

Ruotsin lainsäädännön mukaan ajo-
oikeuteen kohdistuva seuraamus on ajokortin 
peruuttaminen ja siihen liittyy määräaika, 
jonka kuluessa uutta ajokorttia ei saa myön-
tää. Määräaika on vähintään yksi kuukausi ja 
enintään kolme vuotta, mutta vähintään yksi 
vuosi, jos kysymyksessä on ollut törkeä ratti-
juopumus (1,0 promillea). Keskimääräinen 
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ajokortin peruuttamisaika rattijuopumusten 
takia on 14 kuukautta. Jos ajokortti peruute-
taan yli vuodeksi, vaaditaan kuljettajalta ajo-
kortin takaisin saamiseksi uusi ajokorttikoe 
sekä soveltuvuustesti. Toisin kuin ratti-
juopumuksesta seuraavan rangaistuksen mää-
rääminen, ajokortin peruuttaminen tapahtuu 
hallinnollisessa menettelyssä ja sen suorittaa 
lääninhallitus. Rangaistukset rattijuoppou-
desta Ruotsissa ovat yleensä sakkoa tai van-
keutta ja nämä rangaistukset pysyvät voimas-
sa vaikka kuljettaja osallistuisi alkolukkoko-
keiluun. Niistä kuljettajista, joiden ajokortti 
peruutettiin yli vuodeksi, 12 % osallistui ko-
keiluun. 

Ruotsissa alkolukkokokeiluun osallistujan 
on pidettävä alkolukkoa autossaan kaksi 
vuotta riippumatta ajasta, jonka hänen ajo-
korttinsa olisi peruutettuna rattijuopumuksen 
vuoksi. Osallistujan on kolmen kuukauden 
välein käytävä lääkärintarkastuksessa ja ko-
keilun jälkimmäisenä vuotena hänen on kyet-
tävä noudattamaan lähes raitista elämäntapaa 
tai hänet poistetaan kokeilusta. Kokeilussa 
seurataan myös osallistujan muita liikenne-
rikkeitä ja juopumuspidätyksiä. Syyllistymi-
nen esimerkiksi ylinopeuteen voi johtaa ko-
keilusta poistamiseen. Kokeilussa sallitaan 
myös vain yksi käynnistysyritys, jos puhal-
lusnäyte sisältää alkoholia yli 0,2 promillea 
ja toisesta seuraa kokeilusta poistaminen. Jos 
henkilö poistetaan kokeilusta, astuu ajokortin 
peruuttaminen voimaan eikä koeaika lyhennä 
sen pituutta. Tiukkojen sääntöjen johdosta 
kokeilusta poistetaan lähes puolet osallistu-
jista. Yleisimmät syyt olivat, että osallistuja 
ei saanut päihteiden käyttöään riittävästi hal-
lintaan kokeilun jälkimmäisenä vuotena tai 
hän teki useita auton käynnistysyrityksiä 
päihtyneenä. 

Ruotsin kokeilussa on havaittu merkittävä 
rattijuopumusten väheneminen alkolukon pi-
toaikana. Alkolukon käytön päätyttyä uusin-
tarikosten määrä kasvaa, mutta enemmän 
niillä kuljettajilla, jotka ovat keskeyttäneet 
kokeilun. Myönteistä kehitystä on havaittu 
myös sairauspoissaolojen ja hoitopäivien 
määrässä. Ongelmana on pidetty vähäistä 
osallistujamäärää ja suurta keskeyttäneiden 
osuutta. Osallistujat ovat pitäneet hyvänä 
päihdeohjelman yhdistämisen alkolukon 
käyttöön. Alkolukon käyttöä etenkin ajon ai-

kana pidettiin hankalana ja kokeilun kustan-
nuksia liian korkeina. 

Ruotsi on viime vuosina pyrkinyt voimak-
kaasti lisäämään alkolukon käyttöä. Ammat-
tiliikenteessä on käytössä jo lähes 30 000 al-
kolukkoa ja määrän odotetaan kaksinkertais-
tuvan lähivuosina. Ruotsissa valmistellaan 
myös lainsäädäntöä, jolla alkolukko määrät-
täisiin rattijuopumukseen syyllistyneiden 
kuljettajien ajo-oikeuden edellytykseksi. Li-
säksi lääkäreille annettaisiin oikeus määrätä 
potilaalleen alkolukko ajo-oikeuden edelly-
tykseksi. Tavoitteena on myös edelleen, että 
alkolukko olisi mahdollisimman pian vakio-
varusteena uusissa autoissa, ensin linja- ja 
kuorma-autoissa ja sen jälkeen henkilö- ja 
pakettiautoissa. 
 
 
Yhdysvallat 

Alkolukko otettiin ensimmäisenä käyttöön 
Kalifornian osavaltiossa vuonna 1986 ja ny-
kyisin se on käytössä 43 osavaltiossa. Tällä 
hetkellä alkolukon käyttäjiä on noin 70 000. 
Vapaaehtoisissa ohjelmissa noin 10—20 % 
osallistumiskelpoisista kuljettajista ottaa al-
kolukon käyttöönsä. Osallistuja maksaa alko-
lukon käytöstä aiheutuvat kustannukset. 

Ajokiellot ovat Yhdysvalloissa huomatta-
vasti pidempiä kuin Suomessa. Alkolukko on 
yleensä vapaaehtoinen vaihtoehto ajokiellol-
le, mutta ainakin 11 osavaltiossa on koke-
muksia myös alkolukon määräämisestä pa-
kolliseksi ajokortin uusimisedellytykseksi 
rattijuopumuksen uusijoille. Yhdysvalloissa 
alkolukon käyttöönottoa edeltää usein pitkä-
kin ajokielto. Lääkäriseurantaa alkolukon 
käyttöön ei yleensä liity. 

Saatujen tulosten perusteella alkolukko es-
tää käyttöaikanaan tehokkaasti rattijuopu-
musten uusimisen, mutta käytön päättymisen 
jälkeen uusimisaste palautuu ennalleen. Va-
paaehtoisissa ohjelmissa, joissa on ollut mu-
kana rattijuopumuksen uusijoita tai ensim-
mäisellä kerralla korkean alkoholipitoisuu-
den puhaltaneita kuljettajia, rattijuopumuk-
sen uusimisprosentit ovat yleensä vaihdelleet 
välillä 0,5—5 % alkolukko-ohjelmien aikana. 
Niissä kokeiluissa, joissa alkolukko on ollut 
pakollinen, on hyväksyttävän rajan ylittävien 
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puhallusnäytteiden osuus ollut suurempi kuin 
vapaaehtoisissa kokeiluissa.  
 
Kanada 

Kanadassa alkolukko otettiin käyttöön Al-
bertan provinssissa vuonna 1990. Albertassa 
on alkolukko-ohjelmaan mahdollista tulla 
vapaaehtoisesti, mutta alkolukko voidaan 
myös määrätä pakolliseksi edellytykseksi 
ajokortin takaisin saamiselle. Vapaaehtoisella 
alkolukon käytöllä on mahdollista lyhentää 
ajokieltoaikaa. Ennen kuin alkolukon voi ot-
taa vapaaehtoisesti käyttöön, edellytetään 
hakijoilta kuitenkin vähintään kolmen kuu-
kauden mittaista normaalia ajokieltoaikaa, 
sakkojen ja palkkioiden maksamista sekä 
vaadittujen koulutusten ja kuntoutusten läpi-
käyntiä. Alkolukon käyttöaika on Kanadassa 
vähintään kuusi kuukautta ja osallistuja mak-
saa siitä aiheutuvat kustannukset. 

Jos alkolukko määrätään pakolliseen käyt-
töön, on kyseisen henkilön odotettava vähin-
tään kuusi kuukautta ennen kuin hän voi ot-
taa alkolukon käyttöönsä. Kanadalaisten asi-
antuntijoiden mukaan ajokieltoa ennen alko-
lukon käyttöönottoa ei kuitenkaan tulisi vaa-
tia. Alkolukon on oltava asennettuna alkupe-
räisen ajokiellon päättymiseen asti, kuitenkin 
vähintään kuusi kuukautta. Rattijuopumuk-
sen uusijoiden tulee myös ennen alkolukko-
jaksoa osallistua viikonlopun kestävään arvi-
ointi- ja ohjauskoulutukseen.  

Albertan kokemusten perusteella alkolukko 
on erittäin tehokas rattijuopumuksen estäjä ja 
sillä on havaittu olevan myös positiivisia pit-
kän aikavälin vaikutuksia. Albertassa noin 
10 % tuomituista rattijuopoista osallistuu al-
kolukko-ohjelmaan. 

Kanadassa on ainoastaan kaksi provinssia, 
joissa alkolukko ei ole käytössä. Alkolukon 
pakollinen käyttö soveltuu kanadalaisten ko-
kemusten mukaan pääsääntöisesti ratti-
juopumuksen uusijoille. Alkolukon vapaaeh-
toisiksi käyttäjiksi soveltuvat myös ensi ker-
taa rattijuopumuksesta kiinni jääneet. On-
gelmana vapaaehtoisissa alkolukko-
ohjelmissa on vähäinen osallistumisprosentti, 
joka Kanadassa vaihtelee yleensä 1—10 %:n 
välillä mahdollisista osallistujista. Tähän 
vaikuttaa muun muassa vähäinen auton käyt-
tötarve, pieni kiinnijäämisriski ajettaessa il-

man ajokorttia, alkolukon aiheuttamat kus-
tannukset sekä kiusaantuminen puhaltamises-
ta julkisesti alkolukkoon. 

 
Australia 

Australiassa alkolukko otettiin ensimmäi-
seksi käyttöön Etelä-Australian osavaltiossa 
vuonna 2000 ja nyt se on käytössä ainakin 
kolmessa osavaltiossa. Alkolukkokokeilut eri 
osavaltioissa eroavat selvästi toisistaan. Pää-
sääntöisesti osallistuminen on vapaaehtoista 
ja osallistuja maksaa siitä hänelle aiheutuvat 
kustannukset. Viiden miljoonan asukkaan 
Victorian osavaltiossa alkolukko on kuiten-
kin pakollinen rattijuopumuksen uusijoille.  

Alkolukkolaki tuli Victoriassa voimaan 
vuonna 2002 ja ensimmäinen alkolukko 
asennettiin toukokuussa 2003. Uusijoiden on 
ajokiellon päätyttyä pidettävä alkolukkoa 
vuodesta neljään vuoteen, yleensä 3-4 vuotta. 
Alkolukkoa ei saa poistaa ennen kuin tuo-
mioistuimelta on saatu siihen lupa. Ratti-
juopumuksen uusijoiden lisäksi alle 26-
vuotiaiden ensikertalaisten, joiden promille-
määrä on ylittänyt 0,7, on ajokiellon jälkeen 
pidettävä alkolukkoa vähintään kuusi kuu-
kautta. Samoin alkolukkoa on käytettävä 
kaikkien ensikertalaisten, jos promillemäärä 
on ylittänyt 1,5. Tuomioistuimet olivat mar-
raskuuhun 2006 mennessä määränneet 6 358 
ajokorttiin alkolukkoehdon ja 84 prosenttia 
ajokortin haltijoista oli asennuttanut alkolu-
kon autoonsa. Alkolukko oli marraskuussa 
2006 käytössä 2 374 kuljettajalla.  
 
Euroopan Unionin esiselvitys ja kokeilu  

Euroopan unioni (EU) järjesti vuosina 
2000—2001 alkolukon käyttöönottoa koske-
van esiselvityksen, johon osallistuivat Alan-
komaat, Saksa, Suomi ja Tanska. Suomen 
edustajana esiselvityksen valmistelussa oli 
Valtion teknillinen tutkimuslaitos (VTT). 
Esiselvityksen mukaan alkolukon käytöllä 
voitaisiin vähentää rattijuopumuksia ja ha-
lukkaissa jäsenmaissa tulisi järjestää kenttä-
koe käytännön kokemusten saamiseksi. Ko-
keilujen kohdehenkilöinä pidettiin ratti-
juopumukseen syyllistyneitä ja etenkin uusi-
joita. Mahdollisina käyttökohteina pidettiin 
myös vaarallisten aineiden kuljetusyhtiöiden 
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ajoneuvoja, linja-auto- ja taksiyhtiöiden ajo-
neuvoja sekä autokoulujen autoja. 

Vuoden 2004 lopulla aloitettiin Belgiassa, 
Espanjassa, Saksassa ja lisäksi Norjassa sup-
peat alkolukkokokeilut, joiden tarkoituksena 
oli tutkia alkolukon sosiologisia, psykologi-
sia, käyttäytymistieteellisiä ja käytännön vai-
kutuksia kuljettajiin, matkustajiin ja kulje-
tusyrityksiin. Espanjassa ja Norjassa kohde-
ryhmänä olivat linja-autot ja taksit, Saksassa 
tavarankuljetusautot ja Belgiassa rattijuopu-
muksen uusijat sekä alkoholiriippuvaiset, 
jotka sittemmin olivat olleet raittiina kuusi 
kuukautta. Kokeilu kesti yhden vuoden ja 
kohderyhmän laajuus oli kokonaisuudessaan 
150 kuljettajaa. Lisäksi selvitettiin 90 per-
heenjäsenen, matkustajan ja kuljetusyrityk-
sen esimiehen näkemyksiä. Suppeiden kent-
täkokeiden tarkoituksena on antaa tietopoh-
jaa laajempia kokeiluja varten.  

Kokeilussa havaittiin, että alkolukon käyttö 
oli melko vaivatonta eikä se häirinnyt kulje-
tustehtävien suorittamista. Kuljettajat, yrityk-
set ja näiden yhteistyökumppanit suhtautui-
vat alkolukkoon pääosin myönteisesti. Alko-
lukko esti rattijuopumuksia molemmissa 
käyttäjäryhmissä. Ammattiliikenteen käytös-
sä olleisiin alkolukkoihin tehtiin kuitenkin 
vähemmän rajan ylittäneitä puhalluksia kuin 
rattijuopumukseen syyllistyneiden alkoluk-
koihin. Yleisesti ottaen alkolukkoa pidettiin 
hyvänä keinona lisätä kuljetusten turvalli-
suutta ja vähentää rattijuopumuksia. 
 
Ranska 

Annecyn alueella alkoi vuonna 2004 ratti-
juopumukseen syyllistyneille tarkoitettu al-
kolukkokokeilu, jota seuraavana vuonna laa-
jennettiin neljään muuhun tuomiopiiriin. Ko-
keilu on vapaaehtoinen ja tarkoitettu ensim-
mäistä kertaa rattijuopumukseen syyllisty-
neille. Osallistujien on pidettävä alkolukkoa 
kuuden kuukauden ajan ja vastattava osallis-
tumiskustannuksista. 
 
Iso-Britannia 

Isossa-Britanniassa on vuodesta 2004 
saakka ollut käynnissä suppea rattijuopu-
mukseen syyllistyneille tarkoitettu alkoluk-
kokokeilu. Vuonna 2006 parlamentti hyväk-

syi lain, jonka mukaan tuomioistuin voi mää-
rätä rattijuopumukseen syyllistyneelle kuljet-
tajalle alkolukon. Alkolukkoja ei kuitenkaan 
ole valvontaongelmien vuoksi määrätty. Vai-
keutena on se, ettei kuljettajien ole Isossa-
Britanniassa pakko pitää ajokorttia muka-
naan, joten poliisi ei voi valvoa alkolukon 
käyttövelvollisuutta. 
 
Norja 

Norjassa on käynnissä rattijuopumukseen 
syyllistyneille tarkoitetun alkolukkokokeilun 
suunnittelu. Kokeilu pyritään aloittaan vuon-
na 2009. Norja pyrkii Ruotsin esimerkin mu-
kaisesti myös edistämään alkolukon käyttöä 
ammattiliikenteessä. Esimerkkinä toimii Nor-
jan tielaitos, jonka kaikkiin autoihin asenne-
taan alkolukot. 
 
Alankomaat 

Alankomaissa alkaa alkuvuodesta 2008 
suppea, noin 60—80 vapaaehtoiselle tarkoi-
tettu kokeilu. Valtakunnallinen rattijuopu-
mukseen syyllistyneille tarkoitettu alkoluk-
ko-ohjelma on tarkoitus aloittaa vuonna 
2010.  
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Liikenneturvallisuuden parantamisessa ta-
voitteena on, että vuonna 2010 Suomen teillä 
kuolisi enintään 250 ihmistä. Haastavan ta-
voitteen saavuttaminen edellyttää päihdeon-
nettomuuksien vähentämistä. Rattijuopumus 
on ilmiönä hyvin monimuotoinen, joten te-
hokas liikenneraittiustyö edellyttää useiden 
erilaisten toimenpiteiden yhdistämistä toimi-
vaksi kokonaisuudeksi. Vuosille 2006—2010 
suunnatussa valtakunnallisessa liikennetur-
vallisuussuunnitelmassa on esitetty useita pe-
rinteisiä rattijuopumuksia vähentäviä keinoja 
koskevia kehittämisehdotuksia. 

Keskeinen keino rattijuopumusten vähen-
tämisessä on poliisin suorittama rattijuopu-
musvalvonta. Valvontaa on mahdollista edel-
leen tehostaa ja kiinnijäämisriskiä lisätä 
suuntaamalla valvontaa ajallisesti ja paikka-
kohtaisesti rattijuopumuksen yleisiin esiin-
tymistilanteisiin sekä kehittämällä edelleen 
valvontaan liittyvää tiedotusta esimerkiksi 
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tiedotustaulujen avulla. Rattijuopumusval-
vontaa on myös mahdollista tehostaa kehit-
tämällä rikoksen todentamisvälineitä ja yk-
sinkertaistamalla valvonnan ja oikeudellisen 
käsittelyn prosesseja. Tähän voidaan päästä 
muun muassa ottamalla käyttöön siirrettäviä 
tarkkuusalkometrejä ja uusia välineitä mui-
den päihteiden seulomiseen. Prosessin yksin-
kertaistamisen ja rikoksen todentamisväli-
neiden kehittämisen avulla voidaan tarvitta-
essa myös puuttumiskynnystä alentaa ja por-
taittaisuutta lisätä. 

Nykyisten ja tulevien kuljettajien asentei-
siin pyritään vaikuttamaan kampanjoilla sekä 
käsittelemällä alkoholin vaikutuksia liiken-
teessä osana koulujen päihdevalistusta ja ter-
veystiedon opetusta. Liikenneturvallisuus-
suunnitelman mukaisesti pyritään myös li-
säämään rattijuopumusta koskevaa viestintää 
kuntien terveydenhuoltohenkilöstölle ja oi-
keuslaitoksen edustajille.  

Suomessa ajokiellot ovat kansainvälisessä 
vertailussa varsin lyhyitä. Pidemmät ajokiel-
lotkaan eivät tosin aina auta, jos ajokieltoon 
määrätyllä on ajoneuvo edelleen hallinnas-
saan. Yhdysvalloissa ja Kanadassa tehdyissä 
tutkimuksissa on havaittu, että 75—80 % eh-
dottomaan ajokieltoon tuomituista ajaa ajo-
kieltonsa aikana ja samansuuntaisia arvioita 
on esitetty myös Ruotsissa. Erityisesti pa-
himmissa rattijuopumuksen uusimistapauk-
sissa tulisikin aina harkita rikokseen syyllis-
tyneen auton konfiskointia. Syyttäjälaitos 
pyrkii yhtenäistämään menettelyä. 

Jo käytössä olevien keinojen kehittämistä 
on jatkettava liikenneturvallisuussuunnitel-
man mukaisesti, mutta rattijuopumuslukujen 
ja alkoholionnettomuuksien määrän kehitys 
osoittaa, ettei yksin näillä keinoilla ratti-
juopumuksia voida merkittävästi nykytasosta 
vähentää. Uuden teknologian käyttöönotto 
tarjoaa kuitenkin jatkossa lupaavia mahdolli-
suuksia. Alkolukon käytön laajentaminen 
onkin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
nostettu suunnitelmakauden kärkihankkeeksi 
alkoholionnettomuuksien vähentämisessä. 

Alkolukko on ulkomaisissa tutkimuksissa 
osoittautunut tehokkaaksi rattijuopumusten 
vähentäjäksi ja kokemukset alkolukkokokei-
lusta Suomessa ovat myönteisiä. Liikenne-
turvallisuusalan asiantuntijat ovat yksimieli-
siä siitä, että alkolukon laajalla käytöllä voi-

daan merkittävästi vähentää rattijuopumuk-
sia. Tavoitteena onkin, että alkolukko saatai-
siin mahdollisimman pian uusien autojen va-
kiovarusteeksi. Tämä on todennäköisesti kui-
tenkin mahdollista aikaisintaan 2010-luvulla, 
koska tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja ajo-
neuvojen tyyppihyväksyntää koskevien mää-
räysten johdosta asialle on saatava EU:n hy-
väksyntä. Tavoitteen saavuttamiseksi on teh-
tävä pitkäjänteistä työtä, mutta alkoholion-
nettomuuksien vähentämiseksi alkolukon 
käyttöä olisi vaiheittain laajennettava jo en-
nen sen vakiovarusteeksi tuloa. Alkolukon 
käytön yleistyminen tukisi myös tavoitetta 
saada se vakiovarusteeksi. Käyttäjämäärien 
kasvu alentaa laitekustannuksia ja edistää 
tuotekehitystä, joka on edellytyksenä vakio-
varusteeksi tulolle. Keskeisiä vaatimuksia 
ovat alkolukon käytön helppouden, nopeuden 
ja luotettavuuden edistäminen. On lisäksi 
huomioitava, että autojen keski-ikä on Suo-
messa noin kymmenen vuotta, joten ilman 
jälkiasennusvelvoitetta kestää vielä kauan 
ennen kuin kaikissa autoissa on alkolukko.  

Suunnitteilla on myös alkolukon määrää-
minen rattijuopumuksen uusijoille ajo-
oikeuden edellytykseksi. On arvioitu, että 
nykyisellä liikennevalvonnan tasolla ratti-
juoppo ajaa humalassa 200 kertaa jokaista 
kiinni jäämistään kohden, joten rattijuopu-
muksen uusijat ovat merkittävä riski liiken-
teessä. Uusijoilla on keskimäärin myös kor-
keampi veren alkoholipitoisuus ja vakavampi 
päihdeongelma kuin ensikertalaisilla. Ratti-
juopumuksen uusijat aiheuttavat lähes puolet 
niistä onnettomuuksista, joissa alkoholilla on 
osuutta, eli noin 35 kuolemaa vuosittain. Ar-
vioiden mukaan alkolukko voisi ehkäistä 
noin 70 % näistä kuolemista, eli 25 liikenne-
kuolemaa vuosittain. Alkolukon käytöllä oli-
si mahdollista rattijuopumusten estämisen li-
säksi tukea alkoholiongelmaisten päihteiden 
käytön hallintaa. Alkolukon käytön edistä-
minen ei ole siis pelkästään liikenneturvalli-
suustoimenpide, vaan edistää myös sosiaali- 
ja terveyssektorin tavoitteita.  

Uusijoita koskevalla alkolukkovaatimuk-
sella ei ehkä pystyttäisi estämään kaikkein 
paatuneimman joukon humala-ajamista, kos-
ka he ajavat ajo-oikeuden puuttumisesta huo-
limatta. Ellei itse päihdeongelmaan pystytä 
puuttumaan, tähän joukkoon voidaan tehok-
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kaimmin vaikuttaa ajoneuvon konfiskoinnil-
la. Merkittävä osa uusijoistakin on kuitenkin 
ihmisiä, jotka eivät selvin päin ollessaan ha-
lua syyllistyä rattijuopumuksiin ja katuvat 
niitä jälkeenpäin, mutta humalassa kokevat 
eri syistä tarvetta ajamiseen. Nämä ihmiset 
todennäköisesti asennuttaisivat autoonsa al-
kolukon, jos se olisi heidän ajo-oikeutensa 
edellytyksenä.  
 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet ja toteuttamisvaihtoehdot 

Esityksen tavoitteena on alkolukon käyttöä 
jatkamalla ja kehittämällä vähentää alkoho-
lionnettomuuksia ja siten parantaa liikenne-
turvallisuutta. Alkolukolla valvotusta ajo-
oikeudesta järjestetty kolmivuotinen kokeilu 
päättyy kesäkuun lopussa 2008, ellei lainsää-
dännön voimassaoloa jatketa tai uutta lain-
säädäntöä säädetä. Alkolukon merkittävän 
liikenneturvallisuuspotentiaalin vuoksi sen 
käyttöä tulisi jatkaa ja laajentaa. Samalla tu-
lee mahdollisuuksien mukaan korjata ne epä-
kohdat, joita kokeilussa havaittiin. Erityisesti 
tulee puuttua nykyisessä kokeilussa ongel-
maksi havaittuun alkolukon käyttöönottovii-
veeseen. Useat ulkomaiset tutkimukset suo-
sittavat alkolukon nopeaa käyttöönottoa ratti-
juopumukseen syyllistymisen jälkeen, jolloin 
pystytään ehkäisemään esimerkiksi työpai-
kan menettämisestä tai sosiaalisen yhteyden-
pidon vaikeutumisesta syvenevä negatiivinen 
kierre. Alkolukolla varustetun auton käyttö 
edellyttää alkoholin käytön kontrollointia, jo-
ten laitteesta on apua myös päihteiden käytön 
hallintaan saamisessa.  

Alkolukon käyttöä rattijuopumukseen syyl-
listyneillä voitaisiin jatkaa nykyisen lainsää-
dännön pohjalta tai luoda kokonaan uusi me-
nettely lainsäädäntörakenteineen. Kokeilu on 
osoittanut, että alkolukkoa koskeva lainsää-
däntö käsitteineen on pääosin ollut toimiva, 
joten esityksessä on lähdetty nykyiseltä poh-
jalta ja tehty siihen tarvittaviksi arvioidut 
muutokset. Huomattavat rakenteelliset muu-
tokset aiheuttaisivat myös aikataulullisia vai-
keuksia, koska ajoneuvoliikennerekisteriin ei 
Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) käynnis-

sä olevan palveluiden kokonaisuudistuksen 
(PALKO) vuoksi voida tehdä isoja muutok-
sia. Pitäytyminen nykyisessä rakenteessa 
säästää kustannuksia ja helpottaa toimintaa 
muutosvaiheessa. On huomioitava, että noin 
vuoden ajan uuden lainsäädännön voimaan-
tulosta on käytössä kaksi valvottua ajo-
oikeutta koskevaa järjestelmää, koska nykyi-
sen lainsäädännön voimassaolon aikana ratti-
juopumukseen syyllistyneet noudattavat sa-
moja määräyksiä koko valvotun ajo-
oikeutensa ajan. 

Käynnissä olevaa kokeilua suunniteltaessa 
yhtenä merkittävänä tavoitteena oli, että ratti-
juopumuksia ei ainoastaan teknisesti estettäi-
si alkolukon käyttöaikana, vaan voitaisiin 
vaikuttaa myös taustalla usein olevaan päih-
deongelmaan, jolloin saavutettaisiin pysy-
vämpiä myönteisiä vaikutuksia. Tässä tarkoi-
tuksessa valvottuun ajo-oikeuteen liitettiin 
päihderiippuvuuden arviointiohjelman suorit-
taminen. Arviointiohjelmassa havaittujen on-
gelmien vuoksi tulee sen asemaa myös osana 
valvottua ajo-oikeutta arvioida uudelleen. 
Arviointiohjelmaa on tarkoitus jatkossa 
muuttaa huomattavasti, mutta muutokset ovat 
vielä suunnitteluvaiheessa. 

Alkolukkokokeilun arvioinnissa tuli ilmi, 
että päihdehuollon ammattilaiset eivät pää-
sääntöisesti kannata pakollisen päihdeohjel-
man liittämistä alkolukon käyttöön. Alkoluk-
kokokeilun osallistujat pitivät päihdeohjel-
maa tärkeänä osana valvottua ajo-oikeutta, 
mutta toisaalta useimmat eivät nähneet siitä 
itselleen olleen hyötyä. Eniten arvostettiin 
tapaamisia päihdealan ammattilaisten (sai-
raanhoitaja) kanssa ja turhimpina pidettiin 
tapaamisia lääkärin kanssa. Esityksen val-
mistelussa on vaihtoehtoina ollut päihdeoh-
jelman poistaminen kokonaan tai sen huo-
mattava keventäminen. Parhaimpana ratkai-
suna pidettiin yhtä pakollista käyntiä päih-
dealan ammattilaisen luona, jolloin hän saa 
parhaalla mahdollisella tavalla tiedon päih-
teiden käytön terveysvaikutuksista ja erilai-
sista hoitomahdollisuuksista. Toisaalta päih-
dehuoltoa ei tarpeettomasti ruuhkautettaisi 
henkilöillä, joilla ei ole motivaatiota hoitoon. 

Eräissä ulkomaisissa tutkimuksissa on suo-
siteltu alkolukon pitoajan järjestämistä val-
vottavan suoriutumisen mukaan joustavaksi. 
Alkolukkoa joutuisi pitämään pidempään, jos 
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autoa toistuvasti yritetään käynnistää päihty-
neenä. Toisaalta hyvästä suoriutumisesta 
palkittaisiin alkolukon pitoaikaa lyhentämäl-
lä. Ongelmana on pitoajan ennakoimisen 
vaikeus ja oikeusturva- ja näyttöongelmat, 
joita voi syntyä laitteen mahdollisista virhe-
toiminnoista ja siitä, että samaa autoa käyttää 
yleensä useampi henkilö. Lisäksi menettelyn 
yhdistämisessä ajokielto- ja ajokorttijärjes-
telmään olisi huomattavia vaikeuksia, minkä 
vuoksi päädyttiin esittämään tuomioistuimen 
pituudeltaan harkitsemaa, mutta kiinteää al-
kolukon pitoaikaa.    
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta, jolla 
vakinaistettaisiin kesäkuun lopussa 2008 
päättyvä kolmivuotinen alkolukkokokeilu. 
Rattijuopumukseen syyllistyneen olisi ehdo-
tuksen mukaan pidettävä koetusajan alkoluk-
koa ajoneuvossaan. Laissa säädettäisiin val-
votun ajo-oikeuden sisällöstä, koetusajan 
keskeytymisestä ja valvontaan kuuluvista 
velvollisuuksista sekä menettelystä niitä 
noudatettaessa. Esitys perustuu pääosin ko-
keilun aikana voimassa olleeseen lainsäädän-
töön. Toisin kuin kokeilussa, koetusaika ei 
olisi kiinteä, vaan tuomioistuin päättäisi sen 
keston tieliikennelaissa säädetyissä rajoissa. 
Koetusajan kestoksi ehdotetaan vähintään 
vuotta ja enintään kolmea vuotta.  

Keskeinen muutos esityksessä kokeiluun 
verrattuna on, että poliisille ehdotetaan oike-
utta määrätä valvottu ajo-oikeus jo ennen 
asian tuomioistuinkäsittelyä, jos ehdollisen 
ajokiellon määräämistä voidaan pitää ilmei-
senä. Tarkoituksena on, että jos rattijuopu-
muksesta epäilty pyytää valvottua ajo-
oikeutta ja hän täyttää valvotusta ajo-
oikeudesta annetussa laissa ja tieliikennelais-
sa säädetyt edellytykset, poliisi määrää val-
votun ajo-oikeuden alkamaan. Tuomioistuin 
tekee asiassa lopullisen päätöksen, mutta täl-
lä menettelyllä voidaan nopeuttaa alkolukon 
käyttöönottoa, jolla tutkimusten voidaan eh-
käistä uusintarikoksia. Muutos esitetään teh-
täväksi tieliikennelain pykälään, jonka mu-
kaan poliisi nykyisin voi palauttaa ajo-
oikeuden ennen tuomioistuimen ajokieltoa 
koskevaa päätöstä. 

Esityksessä ehdotetaan jatkettavan kokeilua 
varten käyttöön otetun valvotun ajo-oikeuden 
käsitteen käyttöä, mikä ehdotetaan edelleen 
toteutettavaksi lisäämällä tieliikennelakiin 
uusi 79 a §. Pykälässä säädettäisiin alkolu-
kolla valvotun ajo-oikeuden määräämisestä 
tilanteissa, joissa rattijuopumuksesta epäilty 
on esittänyt valvottua ajo-oikeutta koskevan 
pyynnön. Tieliikennelakiin ehdotetaan lisäksi 
tehtäväksi valvotun ajo-oikeuden kokeilemi-
sesta aiheutuvat lisäykset väliaikaisen ajo-
kiellon määräämistä ja sen kestoa koskeviin 
säännöksiin.  

Valvottu ajo-oikeus voitaisiin esityksen 
mukaan myöntää rattijuopumuksesta tai tör-
keästä rattijuopumuksesta epäiltynä olevalle 
vakinaisesti Suomessa asuvalle henkilölle, 
jolla on oikeus kuljettaa henkilö-, paketti-, 
kuorma- tai linja-autoa taikka traktoria. Muu-
toksena kokeiluun ehdotetaan, että jatkossa 
valvottu ajo-oikeus voitaisiin määrätä myös 
lyhytaikaisen ajo-oikeuden haltijalle, jotka 
pääosin ovat nuoria kuljettajia. Lisäksi alko-
lukon voisi ehdotuksen mukaan asentaa 
myös raskaaseen ajoneuvoon ja traktoriin. 
Huumeiden tai muiden huumaavien aineiden 
kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajami-
seen syyllistynyt ei voisi saada valvottua ajo-
oikeutta, koska alkolukko ei tunnista huumei-
ta tai lääkeaineita. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että valvottu ehdollinen ajokielto ja valvottu 
ajo-oikeus rajataan ainoastaan alkoholin 
käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen.  

Poliisi ottaa väliaikaiseen ajokieltoon mää-
räämisen yhteydessä rattijuopumuksesta 
epäillyltä kuljettajalta ajokortin pois, eikä sitä 
palauteta vaikka hänelle myönnettäisiin val-
vottu ajo-oikeus. Sen sijaan kuljettajalle eh-
dotetaan myönnettäväksi valvotun ajo-
oikeuden ajaksi erityisehdolla varustettu ajo-
kortti (alkolukkoajokortti) osoitukseksi ajo-
oikeudesta alkolukolla varustetulla ajoneu-
volla. Alkolukkoajokortti olisi normaali 
muovikortti, jonka voimassaolo vastaisi kul-
jettajalta poisotetun kortin voimassaoloa. 
Valvotun ajo-oikeuden hyväksytysti suoritet-
tuaan kuljettaja voi pyytää poliisilta eri-
tyisehdon poistamista. Ajokorttiasetukseen 
ehdotetaan lisättäväksi alkolukkoehtoa kos-
keva säännös. 

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi ko-
keiluun liitetystä raskaasta päihderiippuvuu-
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den arviointiohjelmasta, joka ei ole tuottanut 
toivottuja tuloksia. Sen sijaan ehdotetaan, et-
tä valvottavan olisi ennen alkolukkoajokortin 
myöntämistä käytävä lääkärin tai muun ter-
veydenhuollon ammattihenkilön luona kes-
kustelemassa päihteiden käytöstä, niiden vai-
kutuksista terveyteen sekä päihteiden käyt-
töön liittyvistä hoitomahdollisuuksista. Hoi-
toon motivoituneet henkilöt saavat apua tätä 
kautta, mutta ainoastaan ajokortin takaisin 
saamisen vuoksi hoitoon tulleet eivät enää 
ruuhkauttaisi päihdehoitoa. Valvottavan olisi 
lisäksi toimitettava asuinpaikkansa poliisille 
vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus käynnis-
tä.  

Kokeilussa hyväksyttäviltä alkolukoilta 
edellytettävistä teknisistä ominaisuuksista 
laaditaan valtioneuvoston asetus. Vaatimuk-
set laaditaan niin, että mahdollisimman moni 
toimintavarmuudeltaan ja muilta ominai-
suuksiltaan Suomen oloihin sopiva laite täyt-
täisi vaatimukset, mikä mahdollistaisi hinta-
kilpailun ja auttaisi pitämään käyttökustan-
nukset kohtuullisina. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ajo-oikeuden valvonnasta aiheutuvien kus-
tannusten kohdentaminen ja ihmisten yhden-
vertaisuus 

Esityksessä ehdotetaan, että valvottavan 
olisi itse vastattava valvotusta ajo-oikeudesta 
hänelle aiheutuvista kustannuksista. Kustan-
nuksia valvottavalle syntyisi alkolukon han-
kinnasta (osto tai vuokraus), asennuksesta, 
määräaikaisista huolloista, poistamisesta, 
muutoskatsastuksista, ja päihdehoitokäynnis-
tä. Esityksen antamishetken tietojen mukaan 
kustannusten määrä 18 kuukauden ajalta olisi 
seuraavaa suuruusluokkaa: 

- alkolukon ostohinta asennettuna on noin 
1 850 euroa, josta palautetaan 150 euroa, jos 
valvottava palauttaa laitteen valvotun ajo-
oikeuden päätyttyä. Laitteen voi myös mak-
saa erissä tai vuokrata, jolloin kuukausikus-
tannus on noin 80—130 euroa. 

- ajoneuvon muutoskatsastukset noin 60 
euroa (2 x 30 euroa) 

- alkolukkoajokortti 12,50 euroa 

- alkolukon huollot kahden kuukauden vä-
lein noin 360 euroa (9 x 40 euroa) 

- päihdehoidon informaatiokäynti 0—150 
euroa 

- alkolukon poistaminen noin 100 euroa 
Kuukausikustannus on noin 110—160 eu-

roa. Kustannusten kokonaismäärä kasvaa, 
mitä pidempi valvottu ajo-oikeus on. Kuu-
kausikohtainen kustannus kuitenkin alenee, 
koska alkolukon hankintahinnan merkitys 
kokonaiskustannuksissa on huomattavasti 
käyttökustannuksia suurempi. Päihdehoidon 
informaatiokäynnin hinta vaihtelee sen vuok-
si, että valvottava voi käydä joko julkisessa 
tai yksityisessä päihdehoidossa.   

Kustannusten kohdentaminen tulee arvioi-
da ihmisten yhdenvertaisuuden ja syrjintä-
kiellon kannalta, koska kaikilla ei mahdolli-
sesti olisi varaa valvottuun ajo-oikeuteen. Pe-
rustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkiellon 
mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 
iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuu-
den tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella. Tällaisena muuna henkilöön liittyvänä 
syynä pidetään hallituksen esityksen (HE 
309/1993 vp, s. 44) mukaan esimerkiksi va-
rallisuutta. Keskeistä kustannusten kohden-
tamisen arvioinnissa kuitenkin on, että lain-
säädännöllä ei asetettaisi yksilöitä välittö-
mästi erilaiseen aseman näiden varallisuus-
aseman perusteella, vaan kyse olisi siitä, että 
henkilöiden taloudelliset edellytykset käyttää 
hyväksi lainsäädännössä luotavaa mahdolli-
suutta olisivat erilaiset. Tässä tilanteessa va-
rallisuuteen kytkeytyvien vaikutusten tulisi 
olla huomattavia ennen kuin ne muodostuvat 
perustuslailliseksi esteeksi sääntelyn toteut-
tamiselle. Vaikka kustannukset sinänsä ovat-
kin merkittävät, niin ne tulisi suhteuttaa au-
toilun kokonaiskustannuksiin. Kohderyhmäl-
lä on vähintään henkilöauton ajo-oikeus ja 
käytössään alkolukolla valvotusta ajo-
oikeudesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu 
ajoneuvo, joten kyseessä eivät siis pääsään-
töisesti olisi kaikkein alhaisimman tulo- tai 
varallisuusluokan ihmiset. Asiayhteyteen 
suhteutettuna kustannuksia ei voida pitää niin 
merkittävinä, että ne muodostuisivat kohtuut-
tomiksi tai merkittävää eriarvoisuutta talou-
dellisin perustein luoviksi. On lisäksi otettava 
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huomioon, että jos auton käyttö on henkilölle 
erityisistä syistä, esimerkiksi työssäkäynnin 
vuoksi, tarpeellista, on hänellä mahdollisuus 
saada kunnan harkinnan mukaan täydentävää 
toimeentulotukea alkolukon hankintaan ja 
käyttöön toimeentulotukilain (1412/1997) 
7 c §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan. 

Tulee myös arvioida voiko ajokiellon mer-
kityksen muodostuminen varallisuusaseman 
perusteella selvästi erilaiseksi merkitä yh-
denvertaisuusnormista poikkeamista. Tällöin 
on otettava huomioon, että alkolukolla valvo-
tussa ajo-oikeudessa ei ole kyse rattijuopu-
muksesta seuraavasta rangaistuksesta. Alko-
lukon käyttö olisi vapaaehtoinen vaihtoehto 
ehdottomalle ajokiellolle, joka puolestaan on 
rangaistuksesta erillinen ajokorttiseuraamus. 
Vaikka ajokiellolla on läheinen liittymä ri-
kosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään, 
oikeudelliselta luonteeltaan ajokorttiseu-
raamukset ovat luokiteltavissa liikennerikos-
oikeudellisiksi turvaamistoimenpiteiksi, joi-
den tehtävänä on uusien rikosten estäminen, 
ei niinkään jo tehdystä rikoksesta rankaise-
minen. Ajokielto voidaan määrätä vaikka itse 
liikennerikoksesta jätettäisiin rangaistukseen 
tuomitsematta. Kyse on erottelevan toimin-
nan sisällön kannalta oleellisesti lievemmästä 
asiasta kuin rangaistusjärjestelmään kuulu-
vassa asiassa. Ei siis voida katsoa, että kokei-
lun osallistujan velvoittamisella kustanta-
maan valvotusta ajo-oikeudesta hänelle ai-
heutuvat kustannukset, hänet samalla velvoi-
tettaisiin kustantamaan oman rangaistuksensa 
täytäntöönpano. Toisaalta ajokiellon ja val-
votun ajo-oikeuden vertailu rikosoikeudelli-
sen ankaruuden näkökulmasta ei ole yksin-
kertaista, koska varsinaisen valvonnan lisäksi 
ajo-oikeuteen liittyy erinäisiä velvoitteita, 
kuten päihdehoitokäynti ja laitteen huollat-
taminen. Lisäksi alkolukkoon on säädetty 
yleistä promillerajaa (0,5 promillea) alempi 
raja, eli 0,2 promillea. 

Perustuslain syrjintäkielto ei toisaalta kiellä 
kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä, vaik-
ka eronteko perustuisi syrjintäsäännöksessä 
nimenomaisestikin mainittuun syyhyn. Olen-
naista on, voidaanko erottelu perustella pe-
rusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttä-
vällä tavalla. Alkolukon käyttöönoton tavoit-
teena on vähentää rattijuopumuksia ja siten 
parantaa liikenneturvallisuutta. Vuosittaisesta 

noin 400 liikennekuolemasta neljäsosa aiheu-
tuu rattijuopumustapauksista, joissa lisäksi 
loukkaantuu vuosittain yli 1 000 ihmistä. Esi-
tyksessä katsotaan, että liikenneturvallisuu-
den parantamista ja rikosten ennalta ehkäisyä 
voidaan pitää perustuslain 6 §:ssä tarkoitet-
tuna hyväksyttävänä perusteena osallistumis-
kustannusten aiheuttamalle yksilöiden epä-
suoralle eri asemaan asettamiselle. Julkiseen 
rahoitukseen perustuvista alkolukkokokei-
luista on ulkomailla saatu selvästi osallistuja-
rahoitteisia kokeiluja huonompia tuloksia. 
Tämä johtuu pääasiassa osallistujien huonos-
ta motivaatiosta ja sitoutumisesta alkolukko-
ohjelmaan, mikä heijastuu väärinkäytösten 
lisääntymisenä. Alkolukko-ohjelmat on tä-
män vuoksi lähes poikkeuksetta säädetty 
osallistujarahoitteisiksi, koska tällä tavalla 
parhaiten edistetään liikenneturvallisuutta. 
Yleinen mielipide olisi myös todennäköisesti 
julkista rahoitusta vastaan ja tämä vaikuttaisi 
valvotun ajo-oikeuden hyväksyttävyyteen. 

Alkolukkokokeilussa osallistujia on ollut 
alemmista tuloluokista ja edustettuna ovat ol-
leet niin työttömät kuin eläkeläisetkin ja sa-
ma havainto on tehty myös Ruotsissa. Alko-
lukon käyttö edellyttää tiettyä päihteiden 
käytön hallintaa ja tämän ansiosta monelle 
syntyy säästöä alkoholikustannuksissa, jol-
loin kokonaiskustannukset eivät ole muodos-
tuneet kohtuuttoman suuriksi.  
 
Valtiontaloudelliset vaikutukset 

Valvotun ajo-oikeuden toteuttaminen edel-
lyttää joitakin muutoksia Ajoneuvohallinto-
keskuksen ylläpitämään ajoneuvoliikennere-
kisteriin, jotta valvotusta ajo-oikeudesta joh-
tuvat erityistiedot saadaan merkittyä rekiste-
riin. Tarvittavat merkinnät pyritään suoritta-
maan mahdollisimman vähin rekisterimuu-
toksin, sillä kesken olevan PALKO-
hankkeen vuoksi muutosten tekeminen on 
vaikeaa ja aiheuttaisi merkittävää lisätyötä ja 
kustannuksia. Esitetyn arvion mukaan Ajo-
neuvohallintokeskus suoriutuu kokeilussa 
tarvittavista rekisterimuutoksista sillä olevilla 
resursseilla, joten esityksellä ei tässä suhtees-
sa ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. 
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Vaikutukset elinkeinoelämään 

Osin alkolukkokokeilun vakinaistamisen 
myötä alkolukkojen käyttö tulee Suomessa 
lisääntymään. Laitevalmistajia on nykyisin 
yli kymmenen maailmassa. Kotimaista val-
mistajaa ei ole. Suomen ilmasto rajaa sovel-
tuvien laitteiden määrää, koska ainoastaan 
muutama alkolukko antaa testatusti tarkkoja 
tuloksia myös erittäin kylmissä olosuhteissa. 
Alkolukoille asetettavat laatuvaatimukset 
laaditaan niin, että kaikki teknisiltä ominai-
suuksiltaan Suomeen sopivat laitteet hyväk-
sytään käyttöön, jotta kilpailun kautta laittei-
den hintataso saataisiin mahdollisimman al-
haiseksi. Toistaiseksi valvottua ajo-oikeutta 
varten on kuitenkin edelleen käytettävissä 
vain kahden laitevalmistajan alkolukkoja. 
Ammattiliikenteessä käytetään lisäksi aina-
kin yhden muun valmistajan laitteita. 

Alkolukon valmistaja tekee sopimuksia 
korjaamo- ja asennusalan yritysten kanssa, 
joiden tehtävänä on asentaa ja huoltaa alko-
lukkoja. Esityksellä on siis myönteinen välil-
linen vaikutus osaan asennusalan yrityksistä, 
mutta taloudellinen vaikutus ei toistaiseksi 
ole ollut merkittävä. Alkolukon käytön to-
dennäköisesti lisääntyessä, voi alkolukkoihin 
liittyvillä toiminnoilla jatkossa olla yksittäis-
ten yrittäjien kohdalla huomattavakin merki-
tys. 

Esityksellä on myönteinen vaikutus myös 
katsastusalan yrityksiin, koska alkolukon 
asennuksen ja poistamisen jälkeen ajoneuvo 
olisi muutoskatsastettava, kuten määräaikai-
sessa kokeilussakin. Vaikutuksen yritysten 
kokonaistalouteen ei kuitenkaan arvioida 
muodostuvan merkittäväksi. 

Kokeiluun verrattuna esitys todennäköises-
ti vähentää hieman yksityisillä lääkäriasemil-
la suoritettavia päihdehoitokäyntejä, koska 
valvottuun ajo-oikeuteen ei enää sisälly ko-
konaista päihderiippuvuuden arviointiohjel-
maa. 
 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Kokeiluun verrattuna esitys ei sinällään li-
sää poliisin tehtäviä, mutta osallistujamäärän 
kasvun myötä valvottua ajo-oikeutta koske-

vat tehtävät voivat lisääntyä. Liikenneval-
vonnan tai esitutkinnan yhteydessä poliisin 
tulee ilmoittaa epäillylle mahdollisuudesta 
valvottuun ajo-oikeuteen sekä kertoa hänelle 
valvonnan sisällöstä, ehdoista ja kustannuk-
sista. Poliisi myöntää lisäksi valvottavalle al-
kolukkoajokortin ja valvoo kokeilusta suoriu-
tumista alkolukon käyttötietojen perusteella. 
Välttämätöntä käyttötietojen tarkistaminen ei 
ole, koska laitteen havaitsemasta sääntörik-
komuksesta tulee poliisille tieto sähköpostit-
se. Tarvittaessa poliisi kutsuu valvotun kuul-
tavaksi ja määrää hänet väliaikaiseen ajokiel-
toon valvotun ajo-oikeuden sääntöjen rikko-
misen johdosta. Muutoksena kokeiluun on, 
että poliisi voi määrätä valvotun ajo-
oikeuden ja luovuttaa alkolukkoajokortin jo 
ennen tuomioistuinkäsittelyä. Työmäärään 
tällä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutus-
ta, koska alkolukkoajokortin luovuttaminen 
on kokeilussakin kuulunut poliisin tehtäviin. 
Kortin luovuttamiseen liittyvän harkinnan ei 
pitäisi tuottaa merkittäviä ongelmia poliisille, 
koska tuomioistuimella ei enää ole yleistä 
harkintavaltaa valvotun ajo-oikeuden mää-
räämisessä. Päihderiippuvuuden arviointioh-
jelman poistuminen vähentää poliisin ajo-
korttirekisteriin tekemien merkintöjen mää-
rää ja siten vähentää työmäärää.  

Kokeilun vaatimat rekisterimuutokset voi-
daan toteuttaa Ajoneuvohallintokeskuksen 
nykyisellä henkilökunnalla eikä esityksellä 
siten ole henkilöstövaikutuksia Ajoneuvohal-
lintokeskuksessa. 

Esityksen mukaan valvottavan ei enää tar-
vitsisi suorittaa päihderiippuvuuden arvioin-
tiohjelmaa, vaan ainoastaan yksi päihdehoi-
don informaatiota koskeva käynti. Tämä vä-
hentää päihdehoidon työmäärää, mutta toi-
saalta vapaaehtoisten päihdehoitokäyntien 
määrä voi lisääntyä. Nykyinen arviointioh-
jelma on työllistänyt päihdehuoltoa estämättä 
kuitenkaan uusintarattijuopumuksia. Yksi 
syy tähän on ollut ohjelmaan osallistuneiden 
henkilöiden huono hoitomotivaatio. 

Kokeiluun verrattuna esityksellä ei ole 
merkittävää vaikutusta yleisten tuomioistuin-
ten työmäärään. Valvottu ajo-oikeus määrä-
tään rattijuopumusta koskevassa käsittelyssä, 
joten merkittävämpi vaikutus työmäärään on 
rattijuopumusten kokonaismäärän kehityksel-
lä. Jos valvotun ajo-oikeuden suosio kasvaa, 
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lisääntyy todennäköisesti myös valvotun ajo-
oikeuden peruuttamista koskevien tapausten 
määrä. Kokeilun aikana peruuttamisia on 
kuitenkin ollut niin vähän, ettei pienellä lisä-
ykselläkään ole merkittävää vaikutusta tuo-
mioistuinten työmäärään.  
 
 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Alkolukon käytöllä voidaan ehkäistä rikok-
sia ja parantaa liikenneturvallisuutta. Kan-
sainvälisissä tutkimuksissa on johdonmukai-
sesti havaittu alkolukon vähentävän ratti-
juopumuksia jopa 90 prosenttia sinä aikana 
kun alkolukko on asennettuna autoon. Alko-
lukon käyttötietojen ja osallistujien haastatte-
lujen perusteella alkolukon tiedetään Suomen 
kokeilun aikana estäneen useita rattijuopu-
muksia. Päihtyneenä ajamiseen usein yhdis-
tyy riskinotto ylinopeuden ja turvalaitteiden 
käytön laiminlyönnin muodossa, joten onnet-
tomuuksien seuraukset ovat keskimääräistä 
vakavampia. Rattijuopumusta pidetään ylei-
sesti vakavimpana liikennerikoksena ja ratti-
juoppoja pelätään liikenteessä. Vähentämällä 
rattijuopumuksia uuden teknologian avulla, 
voidaan lisätä ihmisten kokemaa turvallisuu-
dentunnetta liikenteessä. 

Alkolukon todellista vaikutusta onnetto-
muusmäärin ei kuitenkaan toistaiseksi ole 
paljoa tutkittu. Kanadan Quebecin provins-
sissa vuonna 1997 alkaneessa kokeilussa tut-
kittiin osallistujien onnettomuushistoria vii-
den vuoden ajalta ennen kokeilun aloittamis-
ta, sen ajalta ja puoli vuotta kokeilun päätty-
misen jälkeen. Havaittiin, että henkilövahin-
koon johtaneet onnettomuudet vähentyivät 
64 % kokeilun aikana ja olivat samalla tasol-
la vielä puoli vuotta kokeilun päättymisen 
jälkeen. Ruotsin kokeilussa todettiin, että 
osallistujilla oli ennen kokeilun aloittamista 
keskivertoautoilijaan verrattuna yli viisinker-
tainen riski joutua henkilövahinkoon johta-
neeseen onnettomuuteen. Kokeilun aikana 
osallistujien onnettomuusriskin todettiin las-
keneen samalle tasolle muiden kuljettajien 
kanssa. Tutkimusaineisto onnettomuusriskis-
tä Ruotsissa perustuu kuitenkin suppeaan ai-
neistoon. Suomessa alkolukon vaikutuksista 
onnettomuuksiin ei ole vielä luotettavaa tie-
toa. Kansainväliset havainnot kuitenkin tu-

kevat oletusta, että vähentämällä päihtyneenä 
ajamista, vähennetään myös onnettomuusris-
kiä.  

Alkolukkotutkijoiden tiedossa ei ole onnet-
tomuuksia, jotka olisivat aiheutuneet alkolu-
kon käytöstä, kuten sen vaatimasta ajon ai-
kaisesta satunnaispuhalluksesta. Riski ajon 
häiriintymisestä on pyritty minimoimaan an-
tamalla kuljettajalle useita minuutteja aikaa 
suorittaa ajon aikainen puhallus, jolloin kul-
jettajalla on aikaa etsiä sopiva paikka puhal-
tamiselle. 

Valvottu ajo-oikeus ehdottoman ajokiellon 
vaihtoehtona voi myös vaikuttaa sosiaalisen 
eristäytymisen ja yhteiskunnasta syrjäytymi-
sen ehkäisyssä. Ajo-oikeuden menetys voi 
johtaa työpaikan tai elinkeinon menetykseen 
tilanteessa, jossa ehdollinen ajokielto nykyi-
sillä perusteilla ei tule kyseeseen. Etenkin 
maaseudulla oma auto on lisäksi monelle 
välttämätön yhteydenpitoväline, jonka ajo-
oikeuden menetys voi heijastua useamman 
ihmisen elämään. Alkolukon käyttö edellyt-
tää tiettyä kontrollia päihteiden käytössä, jo-
ten se on apuna alkoholin käytön vähentämi-
sessä. Ruotsin tutkimustulosten mukaan al-
kolukkokokeiluun osallistuneiden terveyden-
tilan kohentuminen on lisäksi näkynyt saira-
uspoissaolojen vähentymisenä. Alkolukon 
käytöllä voi siis olla myös liikenteen ulko-
puolelle ulottuvia myönteisiä vaikutuksia.  
 
 
 
5  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä. Valmistelun tukena on ollut 
alkolukkokokeilun ohjausryhmä, jossa ovat 
liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi olleet 
edustettuina oikeusministeriö, sisäasiainmi-
nisteriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Ajo-
neuvohallintokeskus, Liikenneturva ja laite-
valmistajat. Esityksen pohjana ovat alkoluk-
kokokeilua koskevat säädökset, joihin esite-
tään käytännön kokemusten perusteella tar-
peellisiksi havaittuja muutoksia. 

Esitysluonnoksesta pyydettiin tärkeimpien 
viranomaisten, liikennealan järjestöjen ja A-
klinikkasäätiön lausunnot. Kokeilun va-
kinaistamista kannatettiin yleisesti ja esitetty-
jä muutoksia pidettiin pääosin perusteltuina. 
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Sisäasiainministeriö toi esiin huolen poliisin 
niukoista henkilöstöresursseista ja alkolukon 

käytön laajentumisen vaikutuksen poliisin 
työmäärään. 
 

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki alkolukolla valvotusta ajo-
oikeudesta 

1 §. Lain tarkoitus. Lain tarkoituksena on 
säätää mahdollisuudesta määrätä rattijuopu-
mukseen syyllistyneelle ehdollinen ajokielto 
yhdistettynä ajo-oikeuden valvontaan. 

2 §. Valvotun ajo-oikeuden pyytäminen. 
Valvottua ajo-oikeutta voisivat pykälän 1 
momentin mukaan pyytää rikoslain 23 luvun 
3 §:n 1 momentin mukaisesta rattijuopumuk-
sesta tai 4 §:n 1 tai 2 kohdan mukaisesta tör-
keästä rattijuopumuksesta epäiltynä olevat. 
Valvotun ajo-oikeuden saamisen edellytyk-
senä olisi lisäksi, että epäilty asuu vakinai-
sesti Suomessa eikä häntä ole muusta kuin 
edellä tarkoitetusta syystä määrätty ajokiel-
toon. Jälkimmäisellä tarkoitetaan samaa kuin 
tieliikennelain 79 §:n 1 momentin esteitä eh-
dollisen ajokiellon määräämiselle, joten 
myöskään ehdollisen ajokiellon koetusaikana 
tehdystä teosta ei voi pyytää valvottua ajo-
oikeutta. Tieliikennelain 79 a §:stä johtuen 
valvotun ajo-oikeuden aikana tehdystä teosta 
ei valvottua ajo-oikeutta voida määrätä. Tä-
män tarkoituksena on estää tilanteet, jossa 
rattijuopumuksesta epäilty on poliisin pää-
töksellä aloittanut valvotun ajo-oikeuden, 
mutta on ennen rattijuopumusasian tuomiois-
tuinkäsittelyä ja ehdollisen ajokiellon mää-
räämistä uusinut teon. Koska valvottu ajo-
oikeus tarkoittaa 3 §:ssä mainitun ajoneuvon 
kuljettamista, tulee pyytäjällä myös olla ole-
massa ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-
oikeus. Kuljettajat, joilla ei ole ajo-oikeutta 
ollutkaan tai joiden ajo-oikeus on joko päät-
tynyt tai rauennut, eivät voi pyytää valvottua 
ajo-oikeutta. Ajo-oikeuden voimassaolon 
päättyminen valvotun ajo-oikeuden voimas-
saoloaikana ei ole esteenä ajo-oikeuden val-
vonnan pyytämiselle, mutta ellei ajo-

oikeuden voimassaolon jatkaminen onnistu, 
joudutaan valvottu ajo-oikeus peruuttamaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan poliisin on 
rattijuopumusasian esitutkinnan aikana il-
moitettava epäiltynä olevalle kuljettajalle 
mahdollisuudesta valvottuun ajo-oikeuteen. 
Ilmoitus on yleensä tehtävä kuljettajan kuu-
lustelun yhteydessä, jolloin poliisi voi myös 
antaa epäillylle valvottua ajo-oikeutta koske-
van kirjallisen esitteen tai ohjeen. Epäillylle 
on selvitettävä valvonnan sisältöä, ehtoja ja 
valvonnasta aiheutuvia kustannuksia. Epäilty 
voi pyytää valvottua ajo-oikeutta myös muul-
ta kuin esitutkinnan suorittavalta poliisilta, 
missä tapauksessa pyynnön vastaanottaneen 
poliisin on välitettävä tieto pyynnöstä asiaa 
tutkivalle poliisille. Poliisin on kirjattava 
pyyntö esitutkintapöytäkirjaan tai sen liittee-
seen, josta syyttäjä ja tuomioistuin saavat 
asiasta tiedon. Valvottua ajo-oikeutta koske-
va pyyntö on tehtävä viimeistään tuomiois-
tuimessa rattijuopumusasian käsittelyn yh-
teydessä. Pyyntö voidaan tehdä suullisesti tai 
kirjallisesti. 

3 §. Valvotussa ajo-oikeudessa käytettävä 
ajoneuvo. Valvotussa ajo-oikeudessa käytet-
tävät ajoneuvot on varustettava alkolukolla, 
joka mittaa kuljettajan uloshengitysilman al-
koholipitoisuuden, ja sen ylittäessä valtio-
neuvoston asetuksella säädettävän rajan, es-
tää ajoneuvon käynnistymisen. Alkolukko 
voitaisiin asentaa yhteen tai useampaan py-
kälässä lueteltuun ajoneuvoon. Esimerkiksi 
maanviljelijä voi asentaa alkolukon tarvitse-
makseen ajaksi myös traktoriin. Alkolukko 
voidaan myös vaihtaa ajoneuvosta toiseen 
valvotun ajo-oikeuden aikana, mutta tästä on 
toimitettava poliisille 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut todistukset alkolukon asennukses-
ta ja ajoneuvon muutoskatsastuksesta. Toisin 
kuin kokeilussa, ajoneuvon ei tarvitse olla 
yksityiskäytössä. Jokaisen alkolukon käyttö-
tiedot on kuitenkin purettava 8 §:n mukaises-
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ti. Työnantajan ajoneuvon käyttäminen on 
tietenkin tehtävä yhteisymmärryksessä työn-
antajan kanssa. Alkolukon asentamisen ja 
poistamisen jälkeen ajoneuvo on muutoskat-
sastettava. 

4 §. Valvotun ajo-oikeuden määrääminen 
ja alkolukkoajokortti. Pykälän 1 momentin 
viittauksen mukaisesti valvottu ajo-oikeus 
määrätään tieliikennelain 79 a §:n 1 momen-
tin mukaan. Tuomioistuin päättää asiasta rat-
tijuopumusasian käsittelyn yhteydessä. Val-
vottavan asuinpaikan poliisi myöntää alko-
lukkoajokortin, jonka luovuttamisesta alkaa 
valvottu ajo-oikeus. Säännös noudattaa ajo-
korttijärjestelmän yleistä periaatetta, jonka 
mukaan ajo-oikeus ei ala ennen sen osoituk-
sena olevan ajokortin luovuttamista. Ehdote-
tun tieliikennelain 77 §:n 2 momentin muu-
toksen jälkeen poliisi voi määrätä valvotun 
ajo-oikeuden ja luovuttaa alkolukkoajokortin 
jo ennen asian tuomioistuinkäsittelyä. Tuo-
mioistuin tekee asiassa kuitenkin lopullisen 
ratkaisun. Alkolukkoajokortilla tarkoitetaan 
varsinaista, väliaikaiseen ajokieltoon mää-
räämisen yhteydessä kuljettajalta pois otettua 
ajokorttia. Kortista tilataan uusi kappale, jon-
ka takapuolelle merkitään kansallisella ajo-
korttikoodilla alkolukkoerityisehto. Uudesta 
kortista poistetaan ne ajokorttiluokat, joihin 
kuuluvia ajoneuvoja ei valvotun ajo-
oikeuden aikana voi kuljettaa. Esimerkiksi 
AB-kortista poistetaan A, koska moottori-
pyörään ei alkolukkoa saa asentaa. Alkoluk-
koajokortin toimitus kestää noin viikon, jon-
ka ajaksi voidaan tarvittaessa myöntää ajo-
korttiasetuksen (845/1990) 14 §:ssä tarkoitet-
tu väliaikainen ajokortti. 

Valvottavan on täytettävä 1 momentissa 
säädetyt alkolukkoajokortin myöntämisen 
edellytykset. Todistus alkolukon asennukses-
ta on tärkeä sen vuoksi, että siitä käy ilmi al-
kolukon ohjelmointi. Valvottava voisi muu-
toin salata asentajalta alkolukon käyttötarkoi-
tuksen, jolloin alkolukkoon ei tarvitsisi oh-
jelmoida kaikkia valvotussa ajo-oikeudessa 
edellytettyjä ominaisuuksia, kuten esimerkik-
si ajon aikaisen satunnaispuhalluksen vaati-
mista. Rekisteröintitodistuksen I osan (tekni-
nen osa) perusteella poliisi tekee käytettäväs-
tä ajoneuvosta merkinnän ajoneuvoliikenne-
rekisteriin ja tarkistaa muutoskatsastuksen 
suorittamisen. Rekisteröintitodistuksesta po-

liisi saa lisäksi alkolukon numeron käyttötie-
tojen tarkistamista varten. Valvottavan on 
myös toimitettava todistus päihdehoidon in-
formaatiokäynnistä. Todistukset on toimitet-
tava alkolukkoajokortin myöntävälle valvot-
tavan asuinpaikan poliisille. Koska valvottu 
ajo-oikeus alkaa alkolukkoajokortin luovut-
tamisesta, valvottava ei voi itse kuljettaa ajo-
neuvoaan alkolukon asennukseen tai sitä seu-
raavaan muutoskatsastukseen. Ajoneuvolii-
kennerekisterin ajantasaisuuden varmistami-
seksi poliisin on tehtävä rekisteriin merkintä 
alkolukkoajokortin myöntämisestä. 

Pykälän 3 momentin mukaan valvottavan 
on täytettävä valvottuun ajo-oikeuteen kuu-
luvat velvollisuudet, kuten päihdehoidon in-
formaatiokäynti ja alkolukon säännöllinen 
huollattaminen ja käyttötietojen purkaminen. 
Valvottavan on koetusajan päätyttyä huoleh-
dittava alkolukon käyttötietojen purkamises-
ta, jotta poliisi voi tarkistaa ne ennen alko-
lukkoerityisehdon poistamista. Valvottu ajo-
oikeus voidaan peruuttaa ja määrätä ehdolli-
nen ajokielto täytäntöön pantavaksi koetus-
ajan päättymisen jälkeenkin, jos valvottava 
on koetusaikana syyllistynyt tieliikennelain 
75 §:n 1 momentissa tarkoitettuun tekoon tai 
79 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu 
teko taikka laiminlyönti on sattunut koetus-
aikana. Alkolukkoajokortin voimassaolo ei 
pääty koetusajan päättyessä, eikä korttia ole 
pakko palauttaa poliisille. Jos valvotun ajo-
oikeuden hyväksytysti suorittanut kuljettaja 
haluaa kortissa olevan alkolukkoerityisehdon 
pois, on hänen palautettava alkolukkoajo-
kortti asuinpaikkansa poliisille, jonka jälkeen 
hänelle palautetaan häneltä väliaikaiseen ajo-
kieltoon määräämisen yhteydessä pois otettu 
ajokortti. Tämän jälkeenkin kuljettaja voi 
ajaa alkolukolla varustetulla ajoneuvolla, 
mutta hänellä ei enää ole velvollisuutta sii-
hen. 

5 §. Valvotun ajo-oikeuden käyttäminen. 
Valvottava saisi kokeilussa ajo-oikeuden 
vain asuinpaikkansa poliisille ilmoitettuihin 
ja ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyihin 
ajoneuvoihin. Hänellä ei olisi oikeutta kuljet-
taa muita ajoneuvoja, joiden kuljettaminen 
edellyttää ajokorttia. Muiden ajoneuvojen 
kuljettamisoikeus ratkeaa ajokorttiasetuksen 
perusteella. Valvottavalla ei siis olisi oikeutta 
kuljettaa esimerkiksi moottorikelkkaa, vaikka 
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sen kuljettaminen olisi B-luokan ajokortin 
perusteella sallittua. Mopon kuljetusoikeus 
riippuu siitä tarvitseeko kyseinen henkilö 
ajokorttia mopon kuljettamiseen vai ei. 

6 §. Tiedot päihdehoidosta. Valvottavan on 
ennen alkolukkoajokortin myöntämistä käy-
tävä lääkärin tai muun terveydenhuollon 
ammattihenkilön luona keskustelemassa 
päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksista ter-
veyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvistä 
hoitomahdollisuuksista. Valvottava voi käy-
dä joko julkisessa terveydenhuollossa, kuten 
terveyskeskuksessa tai a-klinikalla, taikka 
yksityisellä lääkäriasemalla. Tarkoituksena 
on, että valvottava saa asiantuntevalta taholta 
tietoa päihteiden vaikutuksista ja erilaisista 
hoitomahdollisuuksista. Päihdehoitopaikoissa 
on rutiinikäytännöt tällaisia ensikäyntejä var-
ten. Kysytään miksi henkilö tulee, millainen 
hänen päihdeongelmansa on ja sovitaan yh-
dessä jatkotoimenpiteistä. Valvottava voi 
saamansa informaation perusteella päättää 
haluaako hän aloittaa päihdehoidon vai ei. 
Valvottavat pyrkivät todennäköisesti käy-
mään päihdehoidossa mahdollisimman pian 
epäillyn rattijuopumuksen tapahtumisesta, 
koska alkolukkoajokorttia ei luovuteta ennen 
käyntiä. Tämä on hyvä, koska rattijuopumus 
on usein merkki päihteiden käytön hallinnan 
menettämisestä ja pian tapahtuman jälkeen 
ihminen on yleensä avoimempi kohtaamaan 
ongelman ja hyväksymään ajatuksen hoidos-
ta. Vapaaehtoisesti hoitoa jatkavilla hoitotu-
lokset ovat yleensä paremmat kuin niillä, joi-
den on vaadittu osallistuvan hoitoon.  

Valvottavan on myös pyydettävä päihde-
hoidosta vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus 
käynnistään ja toimitettava se asuinpaikkansa 
poliisille. 

7 §. Kustannukset. Valvottava vastaa val-
votusta ajo-oikeudesta hänelle aiheutuvista 
kustannuksista. Tarkemmin kustannusten 
määrästä ja niiden kohdentamisen vaikutuk-
sista on kerrottu kappaleessa 4.1. 

8 §. Tiedonpurku alkolukosta. Pykälässä 
säädetään 60 päivän välein alkolukon muis-
tista purettavista laitteen käyttötiedoista. Tie-
tojen purkaminen tapahtuu alkolukkoedusta-
jan toimipisteessä, katsastusasemalla tai 
muussa tarvittavan laitteiston omaavassa pai-
kassa, jolla on laitevalmistajan valtuutus. 
Valtuutuksesta on toimintaa aloitettaessa teh-

tävä ilmoitus Ajoneuvohallintokeskukselle, 
joka pitää julkista luetteloa alkolukkojen 
asennuksia ja käyttötietojen purkuja suoritta-
vista paikoista.  

Siinä tapauksessa, että alkolukon tietojen 
purkuja ja huoltoja suorittavassa paikassa 
asioinnista syntyy asiakasrekisteri, josta asia-
kaskäynnin syyn lisäksi käy selville kävijän 
henkilöllisyys esimerkiksi rekisteritunnuksen 
kautta, rekisterin pidossa tulee noudattaa 
henkilötietolain (523/1999) säännöksiä. Hen-
kilötietolain 8 §:n 7 kohta oikeuttaa henkilö-
tietojen käsittelyn, jos se on tarpeen rekiste-
rinpitäjän toimesta tapahtuvaa maksupalve-
lua varten. Alkolukkokokeiluun osallistumis-
ta koskevaa henkilötietoa voidaan kuitenkin 
pitää henkilötietolain 11 §:n 3 kohdan rikol-
lista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen 
seuraamusta kuvaavana tietona, jolloin kyse 
on arkaluonteisesta tiedosta, joiden käsittely 
on pääsääntöisesti kielletty. Tässä tilanteessa 
rekisterin pitäjän on henkilötietolain 12 §:n 1 
kohdan mukaisesti pyydettävä rekisteröidyn 
nimenomainen suostumus tietojen käsitte-
lyyn.  

Alkolukosta purettavat käyttötiedot lähete-
tään laitevalmistajan pitämään rekisteriin, 
jossa ne ovat poliisin käytettävissä kokeilun 
valvontaa varten. Tiedot sisältävät kaikki al-
kolukon käyttöä koskevat tiedot, kuten pu-
hallusten määrän, niiden alkoholipitoisuuden 
ja kellonajat sekä mahdolliset kiertämisyri-
tykset. Laitevalmistajan pitämässä rekisteris-
sä olevat tiedot eivät saa sisältää mitään hen-
kilötietoja, joten valvottavan henkilötie-
tosuoja ei vaarannu. Poliisilla on käytössään 
tarvittavat salasanat, joiden avulla se pääsee 
internetin kautta rekisteriin ja voi yhdistää 
valvottavan ja hänen käytössään olevasta al-
kolukosta puretut tiedot. Tarvittaessa poliisi 
voi kutsua valvottavan kuultavaksi ja määrä-
tä hänet väliaikaiseen ajokieltoon. Alkolukon 
käyttötietoja on säilytettävä laitevalmistajan 
rekisterissä vähintään kolme vuotta tietojen 
saapumisesta rekisteriin. Näin tiedot ovat 
saatavissa myös mahdollisen valitusprosessin 
käsittelyn ajan ja tietoja voidaan myös hyö-
dyntää valvotun ajo-oikeuden seurannassa ja 
arvioinnissa. Säilytysajasta otetaan määräys 
alkolukkojärjestelmän teknisiä ominaisuuksia 
koskevaan valtioneuvoston asetukseen.  
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Poliisilla on oltava valvottavien henkilötie-
dot ja niihin on sovellettava henkilörekiste-
reitä ja henkilötietosuojaa koskevia säännök-
siä. Uutta henkilörekisteriä ei alkolukkoko-
keilua varten tarvitse kuitenkaan perustaa. 
Valvottavien henkilötiedot ovat ajoneuvolii-
kennerekisterissä, missä on myös valvottavan 
käyttämän alkolukon numero, jonka poliisi 
tarvitsee löytääkseen laitevalmistajan rekiste-
ristä kyseisen valvottavan alkolukon käyttö-
tiedot. Valvottua ajo-oikeutta koskevien tie-
tojen tallentaminen ajoneuvoliikennerekiste-
riin ei edellytä muutoksia rekisteriä koske-
vaan lainsäädäntöön. Ajoneuvoliikennerekis-
teristä annetun lain (541/2003) 2 §:n mukaan 
rekisteriin kuuluvien tietojen salassapitoon ja 
niiden luovuttamiseen sovelletaan, ellei mai-
nitussa laissa toisin säädetä, viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999) ja muuhun henkilötietojen käsit-
telyyn henkilötietolakia. Poliisin oikeus saa-
da tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä perus-
tuu ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 
17 §:n 2 momenttiin ja henkilötietojen käsit-
telystä poliisitoimessa annetun lain 
(761/2003) 13 §:n 2 momentin 1 kohtaan. 

Jos alkolukolla varustettua ajoneuvoa ei 
muutamien päivien kuluessa määräajan um-
peutumisesta viedä huoltoon käyttötietojen 
purkamista varten, alkolukko estää ajoneu-
von käynnistämisen riippumatta kuljettajan 
uloshengitysilman alkoholipitoisuudesta. 
Tällöin ajoneuvo on hinattava huoltoon. Al-
kolukko muistuttaa kuljettajaa huollon lähes-
tymisestä. Käyttötietojen purkamisen yhtey-
dessä alkolukko yleensä myös kalibroidaan 
mittaustarkkuuden varmistamiseksi. Kaikki-
en mallien kohdalla kalibrointi ei ole välttä-
mätön kahden kuukauden välein. 

9 §. Valvotun ajo-oikeuden peruuttaminen. 
Pykälässä säädetään valvotun ajo-oikeuden 
peruuttamista ja ehdollisen ajokiellon täytän-
töönpanoa koskevasta menettelystä. Jos on 
syytä epäillä, että valvottu ajo-oikeus peruu-
tetaan, poliisin on määrättävä valvottava vä-
liaikaiseen ajokieltoon ja otettava pois alko-
lukkoajokortti. Valvotun ajo-oikeuden pe-
ruuttamista koskeva asia on erikseen sään-
nöksellä saatettava tuomioistuimen käsiteltä-
väksi, koska väliaikaiseen ajokieltoon mää-
räämisen peruste voi olla sellainen, ettei se 
itsessään johda asian tuomioistuinkäsittelyyn. 

Tällaisia perusteita ovat tieliikennelain 76 
§:n 5 ja 6 kohdissa tarkoitetut perusteet. 
Näissä tilanteissa valvotun ajo-oikeuden pe-
ruuttamista ja ehdollisen ajokiellon täytän-
töönpanoa koskeva vaatimus esitetään sille 
tuomioistuimelle, jonka piirissä valvottava 
asuu tai pysyvästi oleskelee. Muuten menet-
telyyn sovelletaan, mitä rikosasioissa sääde-
tään oikeudenkäynnistä. Jos vaatimus perus-
tuu tieliikennelain 75 §:n 1 momentissa tar-
koitettuun rattijuopumukseen, törkeään ratti-
juopumukseen tai törkeään liikenneturvalli-
suuden vaarantamiseen, tulee vaatimus esit-
tää rikosasian käsittelevälle tuomioistuimelle 
vaatimuksen perusteena olevan rikosasian 
käsittelyn yhteydessä. Tämä on välttämätön-
tä, jotta tuomioistuin voi ehdollisen ajokiel-
lon täytäntöönpanon yhteydessä ottaa huo-
mioon uudesta rikoksesta määrättävän ajo-
kiellon tieliikennelain 79 §:n 3 momentin 
mukaisesti. Valvotun ajo-oikeuden peruutta-
mista koskeva asia voidaan 1 päivänä loka-
kuuta 2006 voimaan tulleen oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 
muutoksen jälkeen ratkaista pääkäsittelyä 
toimittamatta kirjallisessa menettelyssä.   

10 §. Muutoksenhaku. Muutoksenhaku-
mahdollisuus koskee poliisin alkolukkoajo-
kortin myöntämispäätöstä. Muutoksenhaun 
osalta viitataan tieliikennelain 106 a §:ään, 
jonka mukaan muutoksenhakuun sovelletaan 
hallintolainkäyttölakia (586/1996). Poliisin 
tekemä päätös voidaan panna täytäntöön 
muutoksenhausta huolimatta.  

11 §. Tarkemmat säännökset. Pykälän val-
tuussäännöksen perusteella valtioneuvoston 
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
alkolukon toiminnasta, teknisistä vaatimuk-
sista, asennuksesta, käyttötietojen purkami-
sesta ja niiden ilmoittamisesta poliisille. 

12 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa 
on tavanomainen voimaantulosäännös.  

Pykälän 2 momentin mukaan lain sovelta-
minen edellyttää, että 2 §:ssä tarkoitettuun 
rattijuopumukseen on syyllistytty lain tultua 
voimaan. 
 
1.2 Laki tieliikennelain muuttamisesta 

76 §. Perusteet väliaikaiseen ajokieltoon 
määräämiselle. Pykälän 3 ja 4 kohtiin teh-
dään uusien 5 ja 6 kohtien lisäämisestä ai-
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heutuvat lakitekniset muutokset. Uusien koh-
tien sisältö on sama kuin kokeilussa.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 
kohta, jonka mukaan poliisilla olisi oikeus 
määrätä ajo-oikeuden haltija väliaikaiseen 
ajokieltoon, jos hän on 79 a §:n 2 momentin 
1 kohdan mukaisesti peruuttanut valvontaa 
koskevan pyyntönsä. 

Pykälään ehdotetaan myös lisättäväksi uusi 
6 kohta, jonka perusteella poliisilla olisi oi-
keus määrätä valvottava väliaikaiseen ajo-
kieltoon, jos valvottavaa on syytä epäillä 
79 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta 
rikkomuksesta tai laiminlyönnistä. 

77 §. Väliaikaisen ajokiellon kesto. Pykä-
län 2 momenttia muutetaan niin, että poliisi 
voi jatkossa määrätä ajokiellon päättämisen 
lisäksi myös valvotun ajo-oikeuden jo ennen 
kuin tuomioistuin päättää ajokiellosta. Mää-
räyksen tavoitteena on, että alkolukon käyt-
töönotto nopeutuu. Tuomioistuin tekee edel-
leen lopullisen päätöksen valvotusta ajo-
oikeudesta rattijuopumusasian käsittelyn yh-
teydessä, mutta koska tuomioistuimen har-
kintavalta valvotun ajo-oikeuden määräämi-
sessä on rajoitetumpi kuin kokeilussa, pystyy 
poliisi yleensä hyvin arvioimaan milloin on 
ilmeistä, että tuomioistuin tulee määräämään 
ehdollisen ajokiellon yhdistettynä ajo-
oikeuden valvontaan. Poliisi voisi siis myön-
tää alkolukkoajokortin heti kun alkolukolla 
valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 
4 §:ssä säädetyt edellytykset on täytetty. Al-
kolukkoerityisehto merkitään kansallisella 
koodilla kuljettajan varsinaiseen korttiin, 
jonka toimitusaika on noin viikko. Poliisi voi 
siksi aikaa myöntää väliaikaisen ajokortin.   

Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jonka 
mukaan väliaikainen ajokielto jatkuu kunnes 
tuomioistuin päättää alkolukolla valvotusta 
ajo-oikeudesta annetussa laissa tarkoitetun 
valvotun ajo-oikeuden raukeamisesta tai sen 
peruuttamisesta ja ehdollisen ajokiellon mää-
räämisestä täytäntöönpantavaksi, jos valvot-
tava on 76 §:n 5 tai 6 kohtien perusteella 
määrätty väliaikaiseen ajokieltoon. Moment-
tiin on kokeiluun verrattuna lisätty 79 a §:n 3 
momentissa tarkoitettu valvotun ajo-
oikeuden raukeaminen. Jos siis poliisi ennen 
tuomioistuimen ajokieltoa koskevaa päätöstä 
epäilee valvottavan syyllistyneen 79 a §:n 2 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon 

tai laiminlyöntiin, jatkuu väliaikainen ajo-
kielto kunnes tuomioistuin rattijuopumusasi-
an käsittelyn yhteydessä päättää valvotun 
ajo-oikeuden raukeamisesta. 

79 a §. Valvottu ajo-oikeus. Alkolukolla 
valvotusta ajo-oikeudesta ehdotetun lain ta-
kia tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi valvottua ajo-oikeutta koskeva pykälä, 
jossa säädetään ehdolliseen ajokieltoon yh-
distettävästä ajo-oikeuden valvonnasta. Pykä-
lässä on vain ehdollista ajokieltoa koskevasta 
79 §:stä poikkeavat määräykset, joten osa 
valvotun ajo-oikeuden sisällöstä tulee suo-
raan 79 §:stä.  

Pykälän 1 momentin perusteella valvottu 
ajo-oikeus voitaisiin määrätä ainoastaan al-
koholin käyttöön perustuvasta rattijuopu-
muksesta. Sen sijaan mahdollisuutta valvot-
tuun ajo-oikeuteen ei olisi niillä, jotka ovat 
syyllistyneet rattijuopumukseen kuljettamalla 
ajoneuvoa huumausaineiden tai muiden 
huumaavien aineiden kuin alkoholin vaiku-
tuksen alaisena, koska alkolukko ei tunnista 
näitä aineita. Rikoslain rattijuopumusta kos-
kevista lainkohdista pykälän soveltamisalu-
een ulkopuolelle jäisivät siis 23 luvun 3 §:n 2 
ja 3 momentti ja 4 §:n 3 kohta. 

Ensimmäisessä momentissa tarkoitettuun 
rattijuopumukseen syyllistyneellä on oikeus 
saada valvottu ajo-oikeus, jos hän on pyytä-
nyt sitä. Tieliikennelain 79 §:n 1 momentista 
johtuvana rajoituksena on kuitenkin, ettei 
ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon aikana 
taikka ehdollisen ajokiellon koetusaikana 
tehdystä teosta voida määrätä ajokieltoa eh-
dollisena. Ehdotetulla 79 a §:llä ei ole tarkoi-
tus muuttaa tätä, joten myöskään valvotun 
ajo-oikeuden määrääminen ei näissä tilan-
teissa ole mahdollista. Valvotun ajo-
oikeuden aikana tehdystä teosta ei voida 
määrätä uutta valvottua ajo-oikeutta. Tämän 
tarkoituksena on estää tilanteet, jossa ratti-
juopumuksesta epäilty on poliisin päätöksellä 
aloittanut valvotun ajo-oikeuden, mutta on 
ennen rattijuopumusasian tuomioistuinkäsit-
telyä ja ehdollisen ajokiellon määräämistä 
uusinut teon. Valvotun ajo-oikeuden pyytä-
misestä säädetään alkolukolla valvotusta ajo-
oikeudesta annetun lain 2 §:ssä. Ajokielto on 
määrättävä ehdollisena, jos kuljettajalle mää-
rätään valvottu ajo-oikeus. Väliaikainen ajo-
kielto päättyy ja ajo-oikeuden valvonta alkaa, 
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kun rattijuopumukseen syyllistyneelle luovu-
tetaan mainitussa laissa tarkoitettu alkoluk-
koajokortti. Ehdotetun tieliikennelain 77 §:n 
2 momentin perusteella rattijuopumuksesta 
epäilty on jo ennen tuomioistuinkäsittelyä 
voinut poliisin päätöksellä aloittaa valvotun 
ajo-oikeuden. Ehdollisen ajokiellon koetus-
aika alkaa kuitenkin 79 §:n 2 momentin mu-
kaisesti tuomioistuimen ratkaisusta ja ajo-
oikeuden valvonta päättyy koetusajan päät-
tymispäivänä.  

Pykälän 2 momentissa säädetään tilanteis-
ta, joissa tuomioistuimen on peruutettava val-
vottu ajo-oikeus ja määrättävä ehdollinen 
ajokielto täytäntöön pantavaksi. Peruutus ja 
ajokiellon täytäntöönpano voidaan tehdä jo 
ennen alkolukkoajokortin luovuttamista. Pe-
ruutusta ei ole syytä tehdä alkolukkoajokor-
tin luovuttamisen edellytyksenä olevien toi-
menpiteiden viivästymisen vuoksi, koska 
valvottava on väliaikaisessa ajokiellossa kor-
tin saamiseen saakka. Viivästyminen ei to-
dennäköisesti ole myöskään yleistä, koska on 
valvottavan oma etu, että väliaikainen ajo-
kielto päättyy ja valvottu ajo-oikeus alkaa 
mahdollisimman pian. Peruutus tulee sen si-
jaan tehdä, jos valvottava peruuttaa valvontaa 
koskevan pyyntönsä. Lisäksi tieliikennelain 
79 §:n 3 momentin mukaisesti valvottu ajo-
oikeus peruutetaan ja ehdollinen ajokielto 
määrätään täytäntöönpantavaksi, jos valvot-
tava on syyllistynyt tieliikennelain 75 §:n 1 
momentissa tarkoitettuun tekoon. Voimassa 
olevaan lakiin verrattuna esityksen peruutta-
misperusteista on jätetty ajokieltoon mää-
rääminen pois, koska valvotun ajo-oikeuden 
pituuden kasvaessa ei pidetty kohtuullisena, 
että valvottu ajo-oikeus olisi peruutettu myös 
poliisin määräämästä ajokiellosta. Jos poliisi 
määrää valvottavan esimerkiksi toistuvista 
liikennerikkomuksista ajokieltoon, otetaan 
alkolukkoajokortti ajokiellon ajaksi pois, 
mutta valvottua ajo-oikeutta ei peruuteta.  
Momentin 1 kohdassa tarkoitettu valvonnan 
peruuttamista koskeva pyyntö on tehtävä 
valvottavan asuinpaikan poliisille. 

Pykälän 2 momentin 2 kohdan perusteella 
valvottu ajo-oikeus on peruutettava ja ehdol-
linen ajokielto on määrättävä täytäntöön pan-
tavaksi, jos ajokieltoon määrätty ilman hy-
väksyttävää syytä rikkoo valvotun ajo-
oikeuden rajoitusta tai laiminlyö valvottuun 

ajo-oikeuteen kuuluvan velvollisuuden. Ra-
joituksella tarkoitetaan esimerkiksi alkolu-
kolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 
määräyksiä käytettävästä ajoneuvosta ja val-
votun ajo-oikeuden käyttämisestä. Hyväksyt-
tävänä syynä voidaan pitää esimerkiksi sai-
rastumista tai vankeusrangaistuksen suorit-
tamista, joka estää velvollisuuden toteuttami-
sen tiettynä aikana. Valvottavan ei kuiten-
kaan tarvitse henkilökohtaisesti huolehtia 
ajoneuvon viemisestä alkolukon käyttötieto-
jen purkuun, joten se voidaan tarvittaessa jär-
jestää esimerkiksi huoltoliikkeen toimesta. 
Pidempi aikaistakaan estettä ei yleensä ole 
syytä pitää valvotun ajo-oikeuden peruutta-
missyynä, koska velvoitteisiin ei enää kuulu 
pakollisen päihdeohjelman suorittamista. Pi-
demmän esteen vuoksi valvottava voi sen si-
jaan harkita valvottua ajo-oikeutta koskevan 
pyyntönsä peruuttamista.  

Valvottua ajo-oikeutta ei myöskään tule pe-
ruuttaa, jos teon tai laiminlyönnin on katsot-
tava aiheutuneen pikemmin huolimattomuu-
desta kuin tahallisuudesta ja teolla tai laimin-
lyönnillä rikotaan valvotusta ajo-oikeudesta 
annettuja määräyksiä ainoastaan vähäisin 
määrin. Valvottava vastaa alkolukon ohjei-
den mukaisesta käytöstä, ellei hän kykene 
luotettavasti osoittamaan muun henkilön ai-
heuttaneen ohjeen vastaista tilannetta. Jos 
valvottava peruuttaa valvontaa koskevan 
pyyntönsä tai poliisin arvion mukaan valvot-
tavaa on syytä epäillä 2 kohdassa tarkoitetus-
ta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä, on po-
liisin määrättävä valvottava väliaikaiseen 
ajokieltoon ja ilmoitettava asiasta syyttäjälle. 
Syyttäjän tulee viipymättä saattaa asia tuo-
mioistuimen käsiteltäväksi. 

Kokeilun aikaiseen 79 a §:ään verrattuna 
esitetään uuden valvotun ajo-oikeuden rau-
keamista koskevan 3 momentin lisäämistä. 
Raukeaminen on tarpeen, sillä peruuttaminen 
pykälän 2 momentin mukaan ei ole mahdol-
lista, koska ehdollista ajokieltoa ei ole vielä 
määrätty eikä koetusaika ole alkanut. Jos 
tuomioistuin katsoo, että valvottavalla on ol-
lut hyväksyttävä syy teolleen tai laiminlyön-
nilleen, voidaan hänelle määrätä valvottu ajo-
oikeus.  

Pykälän 4 momentin mukaan valvotusta 
ajo-oikeudesta on muutoin soveltuvin osin 
voimassa, mitä 79 §:ssä säädetään ehdollises-
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ta ajokiellosta. Jos valvottava syyllistyy esi-
merkiksi uuteen rattijuopumukseen, tulee eh-
dollisena määrätyn ajokiellon täytäntöön-
panossa noudattaa 79 §:n 3 momentin sään-
nöksiä. Rajoituksella tarkoitetaan esimerkiksi 
alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta anne-
tun lain määräyksiä käytettävästä ajoneuvos-
ta ja valvotun ajo-oikeuden käyttämisestä.   
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Ehdotetun alkolukolla valvotun ajo-
oikeuden kokeilemisesta annetun lain 11 §:n 
nojalla annettaisiin valtioneuvoston asetus 
alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeile-
misesta. Asetuksessa olisivat säännökset al-
kolukolta vaadittavista teknisistä ominai-
suuksista, toiminnasta, asennuksesta sekä 
käyttötietojen purkamisesta ja niiden ilmoit-
tamisesta poliisille. 

  
3  Voimaantulo 

Alkolukolla valvottua ajo-oikeutta koske-
van lainsäädännön voimassaolo päättyy 30 
päivänä kesäkuuta 2008. Valvottua ajo-
oikeutta on kuitenkin tarkoitus jatkaa keskey-
tyksettä, minkä vuoksi ehdotetaan, että lait 
tulisivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008. 
Lakien täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin voitaisiin kuitenkin ryhtyä jo ennen 
kuin ne tulevat voimaan. 
 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ajo-oikeuden valvonnasta aiheutuvia kus-
tannuksia ehdotetaan valvottavan itsensä kus-

tannettavaksi. Kustannusten kohdentamiseen 
liittyy kysymys yhdenvertaisesta kohtelusta, 
koska kaikilla halukkailla ei alkolukon käy-
tön maksullisuuden vuoksi olisi ehkä mah-
dollisuutta osallistua kokeiluun. Ehdotetulla 
lainsäädännöllä ei yksilöitä kuitenkaan välit-
tömästi asetettaisi eri asemaan varallisuuden 
perusteella, vaan yksilöiden varallisuusasema 
vaikuttaisi heidän mahdollisuuksiinsa käyttää 
hyväksi lainsäädännössä luotavaa mahdolli-
suutta. Tällöin kustannusten tulisi olla melko 
huomattavia aiheuttaakseen perustuslain 6 
§:n 2 momentin syrjintäkiellon vastaisen ti-
lanteen. Toisaalta ajokielto ei kuulu rikosoi-
keudelliseen seuraamusjärjestelmään, jonka 
yhdenvertaisuudelle on asetettava erityisen 
korkea vaatimustaso. Osallistujalla on myös 
mahdollisuus saada täydentävää toimeentulo-
tukea alkolukon hankintaan, jos toimeentulo-
tukilaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. 

Perusoikeuskysymykset on pyritty hallituk-
sen esitystä valmisteltaessa ottamaan huomi-
oon. Päättymässä olevaa kokeilua valmistel-
taessa pyydettiin asiantuntijalausuntoja ni-
menomaan tämän näkökulman selvittämisek-
si. Osallistumiskustannusten kohdentamista 
ja yhdenvertaisuusmääräyksiä on käsitelty 
tarkemmin esityksen taloudellisia vaikutuk-
sia koskevassa jaksossa 4.1. 

Lakiehdotus voidaan hallituksen käsityksen 
mukaan käsitellä tavallisessa säätämisjärjes-
tyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1.  

Laki 

alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 §  

Lain tarkoitus 

Tässä laissa säädetään mahdollisuudesta 
määrätä rattijuopumukseen syyllistyneelle 
ehdollinen ajokielto yhdistettynä ajo-
oikeuden valvontaan (valvottu ajo-oikeus). 
 

2 § 

Valvotun ajo-oikeuden pyytäminen 

Valvottua ajo-oikeutta voi pyytää tieliiken-
nelain (267/1981) 79 a §:n 1 momentissa tar-
koitetusta rattijuopumuksesta epäilty, jolla on 
vakinainen asuinpaikka Suomessa ja joka ei 
ole muusta syystä ajokiellossa. Pyyntö on 
esitettävä poliisille tai rattijuopumusasian kä-
sittelyn yhteydessä tuomioistuimelle.  

Poliisin tulee 1 momentissa tarkoitetun ri-
koksen esitutkinnassa ilmoittaa epäillylle 
mahdollisuudesta valvottuun ajo-oikeuteen 
sekä kertoa hänelle valvonnan sisällöstä, eh-
doista ja kustannuksista. 
 

3 § 

Valvotussa ajo-oikeudessa käytettävä ajo-
neuvo 

Valvotun ajo-oikeuden aikana käytettävät 
ajoneuvot on varustettava laitteella, joka kul-
jettajan hengitysilmasta mitattavan alkoholi-
pitoisuuden perusteella estää ajoneuvon 
käynnistymisen (alkolukko). Alkolukko 
asennetaan valvottuun ajo-oikeuteen määrä-
tyn (valvottava) käytössä olevaan yhteen tai 
useampaan: 

1) henkilöautoon; 
2) linja-autoon; 

3) pakettiautoon; 
4) kuorma-autoon; tai 
5) traktoriin. 
Ajoneuvo on muutoskatsastettava alkolu-

kon asentamisen ja sen poistamisen jälkeen. 
 

4 § 

Valvotun ajo-oikeuden määrääminen ja alko-
lukkoajokortti 

Valvottu ajo-oikeus määrätään tieliikenne-
lain 79 a §:n 1 momentin mukaan. Ajo-
oikeus alkaa alkolukkoerityisehdolla varuste-
tun ajokortin (alkolukkoajokortti) luovutta-
misesta. Alkolukkoajokortin myöntää valvot-
tavan asuinpaikan poliisi. Alkolukkoajokor-
tin luovuttamisen edellytyksenä on, että val-
vottava toimittaa poliisille todistuksen alko-
lukon asentamisesta, rekisteröintitodistuksen 
I osan, jonka mukaan ajoneuvo on alkolukon 
asentamisen jälkeen muutoskatsastettu, sekä 
todistuksen 6 §:ssä tarkoitetusta käynnistä. 

Poliisin on tehtävä alkolukkoajokortin 
myöntämisestä merkintä ajoneuvoliikennere-
kisteriin. 

Valvottavan on täytettävä valvottuun ajo-
oikeuteen kuuluvat velvollisuudet. Koetus-
ajan päätyttyä valvottavan asuinpaikan polii-
sin on varmistettava, ettei tieliikennelain 
79 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja 
tekoja tai laiminlyöntejä ole tapahtunut.  
 

5 § 

Valvotun ajo-oikeuden käyttäminen 

Valvottavalla on ajo-oikeus vain asuin-
paikkansa poliisille ilmoitettuihin ja ajoneu-
voliikennerekisteriin merkittyihin ajoneuvoi-
hin.  
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6 §  

Tiedot päihdehoidosta 

Valvottavan on ennen alkolukkoajokortin 
myöntämistä käytävä lääkärin tai muun ter-
veydenhuollon ammattihenkilön luona kes-
kustelemassa päihteiden käytöstä, niiden vai-
kutuksista terveyteen sekä päihteiden käyt-
töön liittyvistä hoitomahdollisuuksista. Val-
vottavan on toimitettava asuinpaikkansa po-
liisille kirjallinen ilmoitus käynnistä. 
 

7 § 

Kustannukset 

Valvottava vastaa valvotusta ajo-
oikeudesta hänelle aiheutuvista kustannuksis-
ta. 
 

8 § 

Tiedonpurku alkolukosta 

Valvottavan on 60 päivän välein vietävä 
alkolukolla varustetut ajoneuvot alkolukon 
käyttötietojen purkamista varten laitevalmis-
tajan valtuuttamalle edustajalle, joka on il-
moitettu Ajoneuvohallintokeskukselle. Käyt-
tötiedot lähetetään laitevalmistajan ylläpitä-
mään rekisteriin, jossa ne ovat poliisin käy-
tettävissä valvotun ajo-oikeuden valvontaa 
varten. Käyttötietoihin ei saa sisältyä henki-
lötietoja. 
 

9 §  

Valvotun ajo-oikeuden peruuttaminen 

Valvottu ajo-oikeus voidaan peruuttaa ja 
ehdollinen ajokielto määrätä pantavaksi täy-
täntöön tieliikennelain 79 §:n 3 momentissa 
ja 79 a §:n 2 momentissa säädetyin edelly-
tyksin. Jos väliaikainen ajokielto perustuu 
tieliikennelain 76 §:n 5 tai 6 kohtaan, poliisin 

on ilmoitettava ajokiellosta syyttäjälle, jonka 
on viipymättä esitettävä valvotun ajo-
oikeuden peruuttamista ja ehdollisen ajokiel-
lon täytäntöönpanoa koskeva vaatimus tuo-
mioistuimelle. Vaatimus esitetään sille tuo-
mioistuimelle, jonka piirissä valvottava asuu 
tai pysyvästi oleskelee. Asia voidaan alioi-
keudessa käsitellä yhden tuomarin kokoon-
panossa, ja virallisen syyttäjän tulee olla is-
tunnossa läsnä. Asia voidaan käsitellä ja rat-
kaista valvottavan poissaolosta huolimatta. 
Jos oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain (689/1997) 5 a luvun 1 §:ssä säädetyt 
edellytykset täyttyvät, asia voidaan ratkaista 
myös pääkäsittelyä toimittamatta. Muuten 
menettelyyn sovelletaan, mitä oikeuden-
käynnistä rikosasioissa säädetään.  
 

10 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta poliisin tämän lain nojal-
la tekemään päätökseen on voimassa, mitä 
tieliikennelain 106 a §:ssä säädetään. 
 

11 §  

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset alkolukon teknisis-
tä ominaisuuksista, toiminnasta, asennukses-
ta sekä käyttötietojen purkamisesta ja niiden 
ilmoittamisesta poliisille annetaan valtioneu-
voston asetuksella. 
 

12 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan, jos 2 §:ssä tarkoitettuun 
rattijuopumukseen on syyllistytty lain tultua 
voimaan.  

————— 
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2.  

Laki 

tieliikennelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 76 §:n 1 momentin 

3 ja 4 kohta sekä 77 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 76 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta laissa 1199/2002 sekä 77 §:n 2 mo-

mentti laissa 676/1990, sekä 
lisätään 76 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1199/2002, uusi 5 ja 6 

kohta, 77 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 676/1990 ja laissa 1242/1997, uusi 5 
momentti sekä lakiin uusi 79 a § seuraavasti: 
 
 

76 §  

Perusteet väliaikaiseen ajokieltoon määrää-
miselle 

Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden halti-
jan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokor-
tin haltuunsa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) jos on todennäköistä, että edellytykset 
ajokiellon määräämiselle 75 §:n 2 momentin 
3—6 kohdan tai 3 momentin nojalla ovat 
olemassa; 

4) jos on ilmeistä, että ajo-oikeuden halti-
jan ajokyky on sairauden, vian tai muun sel-
laisen syyn vuoksi siinä määrin heikentynyt, 
että siitä aiheutuu ajon jatkuessa olennaista 
vaaraa muulle liikenteelle, eikä terveydenti-
lan selvittämistä 73 §:n 2 momentin mukai-
sesti voida tästä syystä pitää yksinään riittä-
vänä;  

5) 79 a §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetun pyynnön peruuttamisen vuoksi; taikka 

6) jos on syytä epäillä ajo-oikeuden haltijaa 
79 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta 
teosta tai laiminlyönnistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

77 §  

Väliaikaisen ajokiellon kesto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, et-

tä tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollise-

na, poliisi voi määrätä väliaikaisen ajokiellon 
päättymään tai, jos alkolukolla valvotusta 
ajo-oikeudesta annetussa laissa (   /   ) sääde-
tyt edellytykset täyttyvät, määrätä valvotun 
ajo-oikeuden jo ennen kuin tuomioistuin 
päättää ajokiellosta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 76 §:n 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa väliaikainen ajokielto jatkuu, 
kunnes tuomioistuin päättää alkolukolla val-
votusta ajo-oikeudesta annetussa laissa tar-
koitetun valvotun ajo-oikeuden raukeamises-
ta tai sen peruuttamisesta ja ehdollisen ajo-
kiellon määräämisestä pantavaksi täytäntöön. 
 
 

79 a § 

Valvottu ajo-oikeus 

Tuomioistuimen on määrättävä rikoslain 23 
luvun 3 §:n 1 momentissa tai 4 §:n 1 tai 2 
kohdassa tarkoitettuun rattijuopumukseen 
syyllistyneelle alkolukolla valvotusta ajo-
oikeudesta annetussa laissa tarkoitettu val-
vottu ajo-oikeus, jos ajokieltoon määrättävä 
sitä pyytää. Ajokielto on määrättävä ehdolli-
sena. Valvotun ajo-oikeuden aikana tehdystä 
teosta ei kuitenkaan voida määrätä uutta val-
vottua ajo-oikeutta. Väliaikainen ajokielto 
päättyy ja valvottu ajo-oikeus alkaa, kun rat-
tijuopumukseen syyllistyneelle luovutetaan 
mainitussa laissa tarkoitettu alkolukkoajo-
kortti. Valvottu ajo-oikeus päättyy ehdollisen 
ajokiellon koetusajan päättymispäivänä.  
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Tuomioistuimen on peruutettava valvottu 
ajo-oikeus ja määrättävä ehdollinen ajokielto 
pantavaksi täytäntöön, jos valvottava koetus-
aikana: 

1) peruuttaa valvontaa koskevan pyyntön-
sä; taikka 

2) ilman hyväksyttävää syytä rikkoo val-
vottuun ajo-oikeuteen sisältyvää rajoitusta tai 
laiminlyö valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvan 
velvollisuuden. 

Jos ajokieltoon määrättävä on asetettu väli-
aikaiseen ajokieltoon 76 §:n 1 momentin 6 
kohdan nojalla ennen tuomioistuimen päätös-

tä ajokiellosta ja hän edelleen pyytää valvo-
tun ajo-oikeuden määräämistä, tuomioistui-
men on rattijuopumusasian käsittelyn yhtey-
dessä ratkaistava, onko teolle tai laiminlyön-
nille ollut hyväksyttävä syy, ja tarvittaessa 
määrättävä valvottu ajo-oikeus raukeamaan. 

Valvotusta ajo-oikeudesta on muutoin 
voimassa, mitä 79 §:ssä säädetään ehdollises-
ta ajokiellosta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-

kuuta 2008. 
 

————— 
 

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2008  

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen 
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Liitteet 
Rinnakkaisteksti 

2.  

 
 
 

Laki 

tieliikennelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 76 §:n 1 momentin 

3 ja 4 kohta sekä 77 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 76 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta laissa 1199/2002 sekä 77 §:n 2 mo-

mentti laissa 676/1990, sekä 
lisätään 76 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1199/2002, uusi 5 ja 6 

kohta, 77 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 676/1990 ja laissa 1242/1997, uusi 5 
momentti sekä lakiin uusi 79 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 
 

76 §  

Perusteet väliaikaiseen ajokieltoon määrää-
miselle 

Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden halti-
jan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin 
haltuunsa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) jos on todennäköistä, että edellytykset 
ajokiellon määräämiselle 75 §:n 2 momentin 
3–6 kohdan tai 3 momentin nojalla ovat ole-
massa;  

4) jos on ilmeistä, että ajo-oikeuden haltijan 
ajokyky on sairauden, vian tai muun sellaisen 
syyn vuoksi siinä määrin heikentynyt, että sii-
tä aiheutuu ajon jatkuessa olennaista vaaraa 
muulle liikenteelle, eikä terveydentilan selvit-
tämistä 73 §:n 2 momentin mukaisesti voida 
tästä syystä pitää yksinään riittävänä; 

76 §  

Perusteet väliaikaiseen ajokieltoon määrää-
miselle 

Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden halti-
jan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokor-
tin haltuunsa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) jos on todennäköistä, että edellytykset 
ajokiellon määräämiselle 75 §:n 2 momentin 
3—6 kohdan tai 3 momentin nojalla ovat 
olemassa; 

4) jos on ilmeistä, että ajo-oikeuden halti-
jan ajokyky on sairauden, vian tai muun sel-
laisen syyn vuoksi siinä määrin heikentynyt, 
että siitä aiheutuu ajon jatkuessa olennaista 
vaaraa muulle liikenteelle, eikä terveydenti-
lan selvittämistä 73 §:n 2 momentin mukai-
sesti voida tästä syystä pitää yksinään riittä-
vänä;  

5) 79 a §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetun pyynnön peruuttamisen vuoksi; taikka 
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6) jos on syytä epäillä ajo-oikeuden halti-
jaa 79 a §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tusta teosta tai laiminlyönnistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
77 §  

Väliaikaisen ajokiellon kesto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että 

tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollisena, 
poliisi voi määrätä väliaikaisen ajokiellon 
päättymään jo ennen kuin tuomioistuin päät-
tää ajokiellosta. 

77 §  

Väliaikaisen ajokiellon kesto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, et-

tä tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollise-
na, poliisi voi määrätä väliaikaisen ajokiellon 
päättymään tai, jos alkolukolla valvotusta 
ajo-oikeudesta annetussa laissa (   /   ) sää-
detyt edellytykset täyttyvät, määrätä valvotun 
ajo-oikeuden jo ennen kuin tuomioistuin 
päättää ajokiellosta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 76 §:n 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuis-
sa tapauksissa väliaikainen ajokielto jatkuu, 
kunnes tuomioistuin päättää alkolukolla val-
votusta ajo-oikeudesta annetussa laissa tar-
koitetun valvotun ajo-oikeuden raukeamises-
ta tai sen peruuttamisesta ja ehdollisen ajo-
kiellon määräämisestä pantavaksi täytän-
töön. 
 

 
 
 79 a §

Valvottu ajo-oikeus 

Tuomioistuimen on määrättävä rikoslain 
23 luvun 3 §:n 1 momentissa tai 4 §:n 1 tai 2 
kohdassa tarkoitettuun rattijuopumukseen 
syyllistyneelle alkolukolla valvotusta ajo-
oikeudesta annetussa laissa tarkoitettu val-
vottu ajo-oikeus, jos ajokieltoon määrättävä 
sitä pyytää. Ajokielto on määrättävä ehdolli-
sena. Valvotun ajo-oikeuden aikana tehdystä 
teosta ei kuitenkaan voida määrätä uutta 
valvottua ajo-oikeutta. Väliaikainen ajokielto 
päättyy ja valvottu ajo-oikeus alkaa, kun rat-
tijuopumukseen syyllistyneelle luovutetaan 
mainitussa laissa tarkoitettu alkolukkoajo-
kortti. Valvottu ajo-oikeus päättyy ehdollisen 
ajokiellon koetusajan päättymispäivänä.  

Tuomioistuimen on peruutettava valvottu 
ajo-oikeus ja määrättävä ehdollinen ajokielto 
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pantavaksi täytäntöön, jos valvottava koetus-
aikana: 

1) peruuttaa valvontaa koskevan pyyntön-
sä; taikka 

2) ilman hyväksyttävää syytä rikkoo valvot-
tuun ajo-oikeuteen sisältyvää rajoitusta tai 
laiminlyö valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvan 
velvollisuuden. 

Jos ehdolliseen ajokieltoon määrättävä on 
asetettu väliaikaiseen ajokieltoon 76 §:n 1 
momentin 6 kohdan nojalla ennen tuomiois-
tuimen päätöstä ajokiellosta ja hän edelleen 
pyytää valvotun ajo-oikeuden määräämistä, 
tuomioistuimen on rattijuopumusasian käsit-
telyn yhteydessä ratkaistava, onko teolle tai 
laiminlyönnille ollut hyväksyttävä syy, ja tar-
vittaessa määrättävä valvottu ajo-oikeus 
raukeamaan. 

Valvotusta ajo-oikeudesta on muutoin voi-
massa, mitä 79 §:ssä säädetään ehdollisesta 
ajokiellosta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä 

kuuta 2008. 
——— 

 
 

 


