
ALKOLUKOLLA VALVOTTU AJO-OIKEUS 
 

 
Alkoholin takia rattijuopumuksesta epäilty 
henkilö voi ehdottoman ajokiellon sijaan pyy-
tää valvottua ajo-oikeutta, jolloin hän saa ajaa 
alkolukolla varustettua ajoneuvoa. 
 
Mitä alkolukolla valvottu ajo-oikeus tarkoittaa? 
   Alkoholin vuoksi rattijuopumuksesta tai törkeästä 
rattijuopumuksesta epäilty henkilö voi saada ajo-
oikeutensa takaisin asennuttamalla ajoneuvoonsa 
alkolukon. Valvotun ajo-oikeuden määrääminen ei 
vaikuta rattijuopumuksesta tuomittavaan rangais-
tukseen. 
 
Mikä on alkolukko? 
   Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon käynnis-
tymisen, jos kuljettajalla on vähintään 0,1 milli-
grammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Tämä 
vastaa noin 0,2 promillen alkoholipitoisuutta veres-
sä. 
   Alkolukko vaatii puhalluksen myös satunnaisesti 
ajon aikana. Se ei sammuta käynnissä olevaa moot-
toria, mutta ajoneuvon äänimerkki käynnistyy, jos 
ajonaikaista puhallusta ei anneta säädetyssä ajassa 
tai se ylittää sallitun alkoholipitoisuuden. 
   Alkolukko rekisteröi kaikki käyttötiedot ja mahdol-
liset rikkeet ja manipulointiyritykset keskusyksikön 
muistiin. Valvottavan on 60 päivän välein vietävä 
ajoneuvo käyttötietojen purkamista varten laiteval-
mistajan valtuuttamalle ja Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle ilmoitetulle edustajalle. 
 
Kuka voi saada valvotun ajo-oikeuden? 
   Valvotun ajo-oikeuden voi saada vakinaisesti Suo-
messa asuva henkilö, joka on syyllistynyt alkoholin 
käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen ja joka ei 
ole muusta syystä ajokiellossa. 
   Henkilöllä on oltava oikeus kuljettaa henkilö-, pa-
ketti-, kuorma- tai linja-autoa taikka traktoria. Alko-
lukko voidaan asentaa valvottavan käytössä olevaan 
yhteen tai useampaan ajoneuvoon. 
 
Mitä pitää tehdä saadakseen valvotun ajo-
oikeuden? 
   Valvottua ajo-oikeutta voi pyytää poliisilta tai vii-
meistään rattijuopumusasian käsittelyn yhteydessä 
tuomioistuimelta. Pyynnön voi tehdä myös kirjalli-
sesti. Poliisi voi määrätä valvotun ajo-oikeuden jo 
ennen tuomioistuinkäsittelyä. 
   Valvottavan on ennen alkolukkoajokortin myöntä-
mistä käytävä lääkärin tai muun terveydenhuollon 
ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden 

käytöstä, niiden vaikutuksesta terveyteen sekä päih-
teiden käyttöön liittyvistä hoitomahdollisuuksista. 
   Valvottavan on pyydettävä käynnistä todistus, jos-
ta ilmenee käynnin tarkoitus. Todistus toimitetaan 
oman asuinpaikan poliisille ajokorttihakemuksen 
jättämisen yhteydessä. 
   Ajokorttihakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi 
kaksi valokuvaa, todistus alkolukon asentamisesta 
sekä ajoneuvon rekisteröintitodistuksen I-osa, josta 
ilmenee ajoneuvon muutoskatsastus. Alkolukkoajo-
korttihakemusta jätettäessä peritään poliisin suori-
temaksu. 
   Ajokorttiin merkitään kansallinen erityisehto 111, 
joka tarkoittaa alkolukon käyttövelvollisuutta. 
 
Kuinka kauan alkolukkoa täytyy pitää? 
   Tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollisena. Lisäksi 
tuomioistuin asettaa koetusajan, jonka pituus on 
vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta. 
   Alkolukkoa on pidettävä aina koko koetusajan eli 
vähintään vuoden riippumatta ehdollisen ajokiellon 
pituudesta. 
 
Mitä alkolukon käyttö maksaa? 
   Alkolukon käyttäminen maksaa noin 110─160 eu-
roa kuukaudessa. Alkolukkoa ei tarvitse ostaa omak-
si, vaan sen voi myös vuokrata valvotun ajo-
oikeuden ajaksi. Kustannuksista vastaa valvottava. 
 
Mistä alkolukon saa? 
   Vain osa markkinoilla olevista alkolukoista on hy-
väksytty käytettäväksi valvotussa ajo-oikeudessa. 
   Hyväksyttyjä alkolukkoja voi tiedustella laitevalmis-
tajien edustajilta tai alkolukon asennuspaikoista. 
Laitevalmistajien edustajien yhteystiedot ja linkki 
Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään luette-
loon alkolukkojen asennus- ja huoltopaikoista ovat 
ohessa. 
 
Mitä tapahtuu ajokortille? 
   Rattijuopumuksen yhteydessä poliisi määrää ajo-
neuvon kuljettajalle väliaikaisen ajokiellon ja ottaa 
ajokortin haltuunsa. 
   Valvottu ajo-oikeus alkaa, kun poliisi luovuttaa 
valvottavalle alkolukkoajokortin. Poliisi voi myöntää 
alkolukkoajokortin jo ennen tuomioistuimen ratti-
juopumusasian käsittelyä. 
   Alkolukkoajokortti oikeuttaa kuljettamaan vain 
niitä ajoneuvoja, joihin alkolukko on asennettu ja 
jotka henkilö on ilmoittanut poliisille merkittäväksi 
ajoneuvoliikennerekisteriin. 
 



Voivatko muut ajaa alkolukollista ajoneuvoa? 
   Muut henkilöt voivat ajaa alkolukolla varustettua 
ajoneuvoa. Valvottava kuitenkin vastaa alkolukon 
ohjeiden mukaisesta käytöstä. 
 
Mitä tapahtuu, jos valvotussa ajo-oikeudessa epä-
onnistuu? 
   Valvottu ajo-oikeus peruutetaan ja sen ajaksi eh-
dollisena määrätty ajokielto astuu voimaan. Päätök-
sen tekee tuomioistuin. 
 
Mikä johtaa valvotun ajo-oikeuden peruuttami-
seen? 
   Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava 
rikkoo valvottuun ajo-oikeuteen liittyvää rajoitusta 
tai laiminlyö siihen kuuluvan velvollisuuden. 
   Valvottava ei saa ajaa muuta ajoneuvoa kuin sitä, 
johon alkolukko on asennettu. Lisäksi hänen tulee 
käyttää ajoneuvo määrävälein valtuutetulla edusta-
jalla, jossa alkolukon käyttötiedot puretaan. 
   Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava 
syyllistyy törkeään liikenneturvallisuuden vaaranta-
miseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopu-
mukseen. Valvottu ajo-oikeus peruutetaan myös, jos 
valvottava pyytää peruuttamista. 
 
Mitä tapahtuu valvotun ajo-oikeuden (ehdollisen 
ajokiellon koetusajan) päätyttyä? 
   Alkolukon voi jättää edelleen ajoneuvoon. Tällöin 
siihen vaihdetaan vapaaehtoiskäytön asetukset (ei 
ajonaikaisia puhalluksia eikä käyttötietojen purkua). 
Alkolukkoajokortti palautetaan poliisille. Poliisi luo-
vuttaa aikaisemman ajokortin takaisin. 
   Alkolukko voidaan myös poistaa ajoneuvosta. Alko-
lukon poistamisen jälkeen ajoneuvo on muutoskat-
sastettava. Alkolukkoajokortti palautetaan poliisille. 
Poliisi luovuttaa aikaisemman ajokortin takaisin. 
   Valvotun ajo-oikeuden päätyttyä on myös mahdol-
lista edelleen pitää alkolukkoajokortti. Tällöin saa 
ajaa vain rekisteriin merkittyä alkolukkoajoneuvoa. 
 
 
Alkolukkojen valmistajien edustajat 
 
Dräger Suomi Oy 
puh. 0207 119 600 
www.draeger.com/FI/fi 
 
Suomen Alkolukko Oy 
puh. 0457 3435 254 
www.suomenalkolukko.fi 
 
Malux Finland Oy 
puh. 019 5745 700 
www.smartstart.fi 

Luettelo alkolukkojen asennus- ja huoltopaikoista 
www.trafi.fi  Tieliikenne  Ajokortit ja tutkinnot 
 Alkolukko 
 
Lisätietoa 
Poliisi: www.poliisi.fi 
Liikenteen turvallisuusvirasto: www.trafi.fi 
Liikenne- ja viestintäministeriö: www.lvm.fi 
 
 
Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden vaiheet 
 
1. Rattijuopumuksesta kiinni jääminen. Poliisi mää-
rää heti väliaikaisen ajokiellon ja ottaa ajokortin 
haltuunsa. 
 
2. Pyyntö valvotusta ajo-oikeudesta poliisille tai vii-
meistään käräjäoikeudessa rattijuopumusasiaa käsi-
teltäessä. 
 
3. Päätös valvotusta ajo-oikeudesta käräjäoikeuden 
istunnossa tai sitä ennen poliisilta. 
 
4. Alkolukon asennus ja ajoneuvon muutos-
katsastus. 
 
5. Käynti lääkärin tai muun terveydenhuollon am-
mattihenkilön luona. 
 
6. Todistukset alkolukon asentamisesta ja muutos-
katsastuksesta sekä käynnistä lääkärin tai muun 
terveydenhuollon ammattilaisen luona toimitetaan 
poliisille alkolukkoajokorttihakemusta jätettäessä. 
 
7. Valvottava saa poliisilta alkolukkoajokortin. Val-
vottu ajo-oikeus alkaa. 
 
8. Alkolukon käyttötietojen purku 60 päivän välein. 
 
9. Ehdollisen ajokiellon koetusajan päätyttyä alko-
lukko voidaan poistaa ajoneuvosta. Tällöin ajoneuvo 
tulee muutoskatsastaa ja alkolukkoajokortti palaut-
taa poliisille. Poliisi luovuttaa aikaisemman ajokortin 
takaisin. Alkolukko voidaan myös jättää ajoneuvoon 
ja vaihdattaa siihen vapaaehtoiskäytön asetukset. 
 
 
 
 

 

 
 

 


