
Alkolukolla valvottu ajo-oikeus 

 

Toimenpidelista valvotussa ajo-oikeudessa ja sen hakemisessa,  MH- Turva OY 

1: Pyyntö rattijuopumusepäilyä tutkivalta viranomaiselta mahdollista valvottua ajo-oikeutta varten 

2: Terveydenhuoltoalan ammattilaiselle päihdekeskusteluun, todistus käynnistä 

3: Dräger Interlock XT- alkolukon asennus ja muutoskatsastus, laitteen käytön opastus 

4: Valokuvat 2kpl 

5: Poliisi myöntää alkolukolla varustetun ajoneuvon autokohtaisen ajokortin 

6: Laitteen tiedonpurku 60 päivän välein 

7: Tuomioistuin vahvistaa valvotun ajo-oikeuden osaksi tuomiota sekä päättää valvotun ajo-oikeuden pituuden. 

 Kohdat 2, 3 ja 4 voidaan tehdä vapaavalintaisessa järjestyksessä.  Lisätietoa saatte puhelimitse numerosta 040-
7401171 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@alkolukko.com 
 

Valvottu ajo-oikeus 

Rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen syyllistynyt voi ehdottoman ajokiellon sijaan pyytää valvottua ajo-

oikeutta, jossa hän saa kuljettaa alkolukolla varustettua ajoneuvoa. Pyynnön esittäjällä on oltava vakinainen asuinpaikka 

Suomessa eikä hän saa olla muusta syystä ajokiellossa. Pyyntö on esitettävä poliisille tai rattijuopumusasian käsittelyn 

yhteydessä tuomioistuimelle. 

Mikä alkolukko on? 

 
Alkolukko on laite, joka kuljettajan hengitysilmasta mitattavan alkoholipitoisuuden perusteella estää ajoneuvon 
käynnistymisen. Valvotussa ajo-oikeudessa käynnistyminen estyy, jos kuljettajalla on vähintään 0,1 milligrammaa 
alkoholia litrassa uloshengitysilmaa (vastaa noin 0,2 promillen alkoholipitoisuutta veressä). 

Alkolukko vaatii puhalluksen myös satunnaisesti ajon aikana. Se ei sammuta käynnissä olevaa moottoria, mutta se 
kytkee ajoneuvon äänimerkin, jos puhallusta ei anneta säädetyssä ajassa tai se ylittää sallitun rajan. 

Alkolukon asennus 

 
Alkolukko asennetaan valvottuun ajo-oikeuteen määrätyn (valvottava) käytössä olevaan yhteen tai useampaan 
henkilöautoon, linja-autoon, pakettiautoon, kuorma-autoon tai traktoriin. 

Ajoneuvo on muutoskatsastettava alkolukon asentamisen ja sen poistamisen jälkeen. 

Keskustelu päihteiden käytöstä 

 
Valvottavan on käytävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden käytöstä, 
niiden vaikutuksista terveyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvistä hoitomahdollisuuksista. Käynnistä on pyydettävä 
todistus, josta ilmenee keskustelun tarkoitus. 
  



Alkolukkoajokortti poliisilta 

 
Alkolukkoajokortin myöntää valvottavan asuinpaikan poliisi. Alkolukkoajokortin luovuttamisen edellytyksenä on, että 
valvottava toimittaa poliisille todistuksen alkolukon asentamisesta, todistuksen asentamisen jälkeisestä 
muutoskatsastuksesta (rekisteröintitodistuksen I osan), todistuksen edellämainitusta käynnistä sekä kaksi valokuvaa. 

Valvottu ajo-oikeus alkaa, kun poliisi luovuttaa valvottavalle alkolukkoerityisehdolla varustetun ajokortin. 
Alkolukkoajokortti oikeuttaa kuljettamaan vain alkolukolla varustettuja ajoneuvoja, joiden rekisteritunnukset on merkitty 
valvottavan tietoihin ajoneuvoliikennerekisteriin. Alkolukkoa on pidettävä tuomioistuimen määräämän ajokiellon 
koetusajan, vähintään vuoden ja enintään kolme vuotta. 

Alkolukon tiedot puretaan säännöllisesti 

 
Valvottavan on 60 päivän välein vietävä alkolukolla varustetut ajoneuvot alkolukon käyttötietojen purkamista varten 
alkolukon valmistajan valtuuttamalle ja AKElle ilmoitetulle edustajalle. Hänen on lisäksi huolehdittava määräajoin 
tapahtuvasta alkolukon huollosta. Valvottava vastaa valvotusta ajo-oikeudesta aiheutuvista kustannuksista. 

Valvottu ajo-oikeus voidaan perua 

 
Tuomioistuimen on peruutettava valvottu ajo-oikeus ja määrättävä ehdollinen ajokielto pantavaksi täytäntöön, jos 
valvottava koetusaikana ilman hyväksyttävää syytä rikkoo valvottuun ajo-oikeuteen sisältyvää rajoitusta tai laiminlyö 
valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvan velvollisuuden. Samoin menetellään, jos valvottava syyllistyy törkeään 
liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. 
 

Lähde: Ajoneuvohallintokeskus AKE 2009 

 

Alkolukkokokeilu päättyi kesäkuussa 2008, jolloin se vakinaistettiin. Alkolukosta tuli vapaaehtoinen vaihtoehto 
ehdottomalle ajokiellolle. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä 10. huhtikuuta 2008. 

 

Kysy lisää MH-Turva Oy:n asennuspalvelusta numerosta 040-740 1171 / Teemu Hopia. 


