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Alkolukolla valvottu ajo-oikeus

 

Mikä on valvottu ajo-oikeus? 

Rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopu-

muksesta (alkoholin takia) epäilty henkilö voi 

saada ajo-oikeutensa takaisin asennuttamalla 

ajoneuvoonsa alkolukon ehdollisen ajokiellon 

ajaksi. Valvottu ajo-oikeus ei vaikuta ratti-

juopumuksesta tuomittavaan rangaistukseen. 

Valvottava henkilö saa ajaa vain alkolukolla va-

rustettuja ajoneuvoja. 

 

Kuka voi saada valvotun ajo-oikeu-

den? 

Valvotun ajo-oikeuden voi saada vakinaisesti 

Suomessa asuva henkilö, joka on syyllistynyt 

alkoholin käyttöön perustuvaan rattijuopumuk-

seen ja joka ei ole muusta syystä ajokiellossa. 

Henkilöllä on oltava oikeus kuljettaa henkilö-, 

paketti-, kuorma- tai linja-autoa taikka trakto-

ria. Alkolukko voidaan asentaa valvottavan 

käytössä olevaan yhteen tai useampaan ajo-

neuvoon. 

 

Mikä alkolukko on ja miten se toi-

mii? 

Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon käyn-

nistämisen, jos kuljettajalla on vähintään 0,1 

milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysil-

maa. Tämä vastaa noin 0,2 promillen alkoholi-

pitoisuutta veressä. 

 

Alkolukko vaatii puhalluksia myös ajon aikana 

(satunnaisesti). Alkolukko ei sammuta käyn-

nissä olevaa moottoria, mutta ajoneuvon ääni-

merkki kytkeytyy päälle, jos ajonaikaista pu-

hallusta ei anneta säädetyssä ajassa tai sallittu 

alkoholipitoisuus ylittyy. Alkolukko tallentaa 

kaikki käyttötiedot sekä mahdolliset manipu-

lointiyritykset keskusyksikön muistiin. 

 

Mistä alkolukko hankitaan? 

Vain osa markkinoilla olevista alkolukoista on 

hyväksytty käytettäväksi valvotussa ajo-oikeu-

dessa. Tarkista Traficomin hyväksymät alkolu-

kot. Alkolukkoja voi tiedustella niiden asennus-

paikoista. Katso lista alkolukkojen asennuspai-

koista.  

Voivatko muut ajaa alkolukkoajo-

neuvoa? 

Muut henkilöt voivat ajaa alkolukolla varustet-

tua ajoneuvoa. Valvottava kuitenkin vastaa al-

kolukon säädösten mukaisesta käytöstä. 

 

Miten valvottua ajo-oikeutta hae-

taan? 

Alkolukolla valvottua ajo-oikeutta voi pyytää po-

liisilta jo esitutkinnan aikana, vaikka rikosasiaa 

ei olisi vielä ratkaistu. Pyynnön voi tehdä myös 

kirjallisesti.  

Valvottavan on käytävä lääkärin tai muun ter-

veydenhuollon ammattihenkilön luona keskus-

telemassa päihteiden käytöstä, niiden vaiku-

tuksesta terveyteen sekä hoitomahdollisuuk-

sista. Keskustelusta on pyydettävä todistus, 

josta ilmenee sen tarkoitus. Todistus toimite-

taan poliisille. 

Ajoneuvo on käytettävä muutoskatsastuksessa 

alkolukon asennuksen jälkeen. Alkolukosta teh-

dään merkintä ajoneuvon rekisteritietoihin. 

Ajokorttiin merkitään sekä EU:ssa harmonisoitu 

erityisehto 69 että kansallinen erityisehto 111, 

jotka tarkoittavat alkolukon käyttövelvolli-

suutta. Alkolukkoajokortti oikeuttaa kuljetta-

maan vain toimivalla alkolukolla varustettuja 

ajoneuvoja. 

 

Kuinka kauan alkolukkoa tulee pi-

tää ajoneuvossa? 

Valvottavan henkilön ajoneuvossa on oltava al-

kolukko koko ehdollisen ajokiellon ajan. 

Jos ajokielto määrätään ehdollisena, poliisin on 

määrättävä myös koeaika, jonka pituus on vä-

hintään vuosi ja enintään kolme vuotta. Koe-

aika alkaa ehdollisen ajokiellon sisältävän pää-

töksen antamisesta ja päättyy ajokieltopäätök-

sessä määrättynä päivänä. 

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/hyvaksynnat
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tyyppihyvaksynta/hyvaksynnat
https://korjaamot.trafi.fi/
https://korjaamot.trafi.fi/
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Alkolukkoa on pidettävä aina koko koeaika eli 

vähintään yksi vuosi riippumatta ehdollisen 

ajokiellon pituudesta. 

 

Mitä tapahtuu ajokortille? 

Rattijuopumuksen yhteydessä poliisi määrää 

ajoneuvon kuljettajalle väliaikaisen ajokiellon 

ja ottaa ajokortin haltuunsa. 

 

Valvottu ajo-oikeus alkaa, kun poliisi luovuttaa 

valvottavalle väliaikaisen ajokortin, jossa on 

erityisehto alkolukon käytöstä. Poliisi voi 

myöntää väliaikaisen ajokortin jo ennen ratti-

juopumusasian käsittelyä. 

 

Poliisilla asioimisen jälkeen valvottavan tulee 

tilata uusi ajokortti, jolle tulee alkolukon käyt-

tövaatimuksesta kertova erityisehto 69 (111).  

Uusi ajokortti tilataan joko Traficomin palvelun-

tuottajan Ajovarman palvelupisteestä tai Tra-

ficomin sähköisestä asiointipalvelusta.  

Traficomin sähköisen asiointipalvelun käyttämi-

nen on mahdollista, jos palvelussa on saatavilla 

valokuva ja nimikirjoitus. 

 

Mikä johtaa valvotun ajo-oikeuden 

peruuttamiseen? 

Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava 

rikkoo valvottuun ajo-oikeuteen liittyvää rajoi-

tusta tai vaikuttaa alkolukon toimintakykyyn 

alkolukkolain (730/2016) vastaisesti. 

Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava 

syyllistyy törkeään liikenneturvallisuuden vaa-

rantamiseen, rattijuopumukseen, törkeään rat-

tijuopumukseen tai vaarallisten aineiden kulje-

tusrikokseen. Valvottu ajo-oikeus peruutetaan 

myös, jos valvottava pyytää sen peruutta-

mista. Jos valvottu ajo-oikeus peruutetaan, 

aiemmin sen ajaksi ehdollisena määrätty ajo-

kielto astuu voimaan. Ajokieltopäätöksen tekee 

poliisi. 

 

Mitä tapahtuu valvotun ajo-oikeu-

den (ehdollisen ajokiellon koeajan) 

päätyttyä? 

Alkolukko suositellaan jätettäväksi ajoneuvoon. 

Tällöin siihen voidaan vaihtaa vapaaehtoiskäy-

tön asetukset (ei ajon aikaisia puhalluksia). 

Alkolukko voidaan myös poistattaa ajoneu-

vosta. Alkolukon poistamisen jälkeen ajoneuvo 

on muutoskatsastettava.  

Alkolukkoajokortti palautetaan poliisille. Poliisi 

luovuttaa aikaisemman ajokortin takaisin. Tie-

tyissä tapauksissa on tilattava uusi normaali 

ajokortti Ajovarman palvelupisteestä tai Tra-

ficomin sähköisestä asiointipalvelusta.  

Valvotun ajo-oikeuden päätyttyä on myös 

mahdollista edelleen pitää alkolukkoajokortti. 

Tällöin saa ajaa vain alkolukolla varustettua 

ajoneuvoa. 

Säädökset: 

 

Alkolukkolaki (730/2016) 

 

Ajokorttilaki (386/2011), luku 7 

 

Traficomin alkolukkomääräys 

(TRAFI/118120/03.04.03.00/2016) 

 

Lisätietoa: 

 

Lue lisää alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta 

poliisin verkkosivuilta ja Traficomin verkkosi-

vuilta. 

 

 

 

                      

 

https://www.ajovarma.fi/
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/tilaa-uusi-ajokortti
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/tilaa-uusi-ajokortti
https://www.poliisi.fi/
https://ajokortti-info.fi/
https://ajokortti-info.fi/

