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Esipuhe 
Alkolukon vapaaehtoisen käytön kokeilu toteutettiin LINTU-
ohjelmassa (www.lintu.info) riippumattoman suomalaisen tutki-
mustiedon suunnitelmalliseksi keräämiseksi alkolukon käyttöko-
kemuksista ja käyttöönoton ongelmista. Samalla haluttiin edistää 
alkolukon tunnettavuutta ja hyväksyttävyyttä tiedotuksen avulla. 
On tärkeää, että alkolukko ei jäisi vain rikosoikeudellisen seuraa-
muksen apuvälineeksi, vaan voisi yleistyä myös yleisesti kaikkien 
autoilijoiden rattijuopumusta ennalta estävänä laitteena. 

Hanketta on valvonut LINTU-ohjelman käytäntöjen mukaisesti 
ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut ylitarkastaja Jan-
ne Mänttäri liikenne- ja viestintäministeriöstä. Muina jäseninä oh-
jausryhmässä ovat olleet yli-insinööri Juha Valtonen ja neuvottele-
va virkamies Leif Beilinson liikenne- ja viestintäministeriöstä, yk-
sikönpäällikkö Jukka Harjula ja ylitarkastaja Ismo Sirainen Ajo-
neuvohallintokeskuksesta, liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Fors-
berg ja yli-insinööri Saara Toivonen Tiehallinnosta sekä tutkimus-
päällikkö Sirpa Rajalin ja turvallisuusinsinööri Ari-Pekka Elovaara 
Liikenneturvasta. 

Kokeilun toteuttajaksi ja kokeiluun liittyvän tutkimuksen suorit-
tajaksi valikoitui avoimen hakumenettelyn perusteella Ramboll 
Finland Oy. Aluksi hankkeen projektipäällikkönä oli Janne Rautio, 
jonka siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen tehtävässä jatkoi 
Jochim Donner apunaan projektipäälliköt Anne Vehmas ja Hanna 
Herkkola. 

Merkittävin rooli hankkeessa oli kuitenkin niillä rohkeilla pilot-
tiyrityksillä, jotka lähtivät hankkeeseen mukaan. Pelkästään alko-
lukkojen hankinta yrityksiin edellytti yrityksiltä huomattavaa ta-
loudellista panostusta. Yritykset olivat Kajon Oy, Pohjolan Liiken-
ne Oy, Transuotila/Kiitosimeon Oy, Itella Oyj ja Ramboll Finland 
Oy. Pilottiyritykset olivat myös aktiivisesti mukana hankkeesta tie-
dottamisessa niin tiedotusvälineiden haastateltavana kuin myös 
omia tiedotuskanaviaan käyttäen. Lisäksi erityisesti Tekniikan 
Maailman osallistuminen hankkeeseen toi ainutlaatuista tiedotuk-
sellista lisäarvoa hankkeelle. Lintu-ohjelman puolesta vielä kerran 
suuret kiitokset näille yrityksille, jotka tekivät hankkeen mahdolli-
seksi ja erittäin onnistuneeksi. 

 
Helsingissä 30.7.2008 
Janne Mänttäri 
Ylitarkastaja 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
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1 Johdanto 
Alkolukot tulivat markkinoille vuonna 1985 USA:ssa ja Kanadassa 
osana rattijuopumuksesta tuomittujen kuntoutusohjelmaa. Suomes-
sa tehtiin vuonna 1989 joitakin yrityksiä saada alkolukkoja markki-
noille lähinnä osana alkoholisoituneiden henkilöiden kuntoutusta, 
mutta ilman suurempaa menestystä. Heinäkuusta 2005 kesäkuuhun 
2008 toteutettiin kokeilu, jossa rattijuopumuksesta kiinnijäänyt voi 
ajokiellon sijasta saada valvotun ajo-oikeuden sitoutumalla alkolu-
kon käyttöön. Nyt liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja valtioneu-
voston periaatepäätöksessä on ehdotettu, että alkolukko määrättäi-
siin pakolliseksi toistuvista rattijuopumuksista kiinnijääneille. 

Jotta rattijuopumustapauksia saataisiin merkittävästi vähennet-
tyä, alkolukon tulisi yleistyä muidenkin kuin rattijuopumuksesta 
kiinni jääneiden autoissa. Tällöin painopiste siirtyisi ongelmatapa-
uksiin reagoinnista niiden ennaltaehkäisyyn.  

Alkolukon käytön edistämiseksi tarvitaan tietoa mm. alkoholia 
kohtuudella kuluttavan tielläliikkujan suhtautumisesta alkolukkoon 
vapaaehtoisessa, ennakoivassa käytössä. Mielenkiintoinen on myös 
ammattiliikenteen edustajien näkökulma, sillä vapaaehtoisen enna-
koivan käytön laajentaminen tulee todennäköisesti ensimmäisenä 
eteen kuljetusalan yrityksissä. Myös muiden sidosryhmien, kuten 
vakuutusyhtiöiden ja autokaupan, näkemysten selvittäminen on 
tärkeää: voisiko alkolukko esimerkiksi olla tulevaisuudessa ajoneu-
von lisävarustelistalla ja jopa vakiovarusteena. Yleistä asenneilma-
piiriä seuraamalla saadaan tärkeää taustatietoa hyödynnettäväksi 
alkolukkoon liittyvässä päätöksenteossa. (Kuva 1.) 

 

 
 
Kuva 1. Alkolukon käyttöön liittyviä tahoja ja näkökulmia. 
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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alkolukon toimivuutta va-
paaehtoisessa käytössä ja kartoittaa eri tahojen suhtautumista alko-
lukkoon. Tulosten pohjalta tehtiin johtopäätöksiä alkolukon yleis-
tymismahdollisuuksista ja esteistä. Tarkoituksena oli löytää keinoja 
alkolukon käytön lisäämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantami-
seksi.  
Alkolukon vapaaehtoisen käyttökokeilun tutkimusprojektissa haet-
tiin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 
– Miten alkolukko toimii (tekninen toimivuus) erityyppisessä lii-

kenteessä (esim. jakelu- ja henkilöliikenne) ja (sää)olosuhteissa 
(esim. pakkanen tai helle)?  

– Miten pilottiin osallistuvat henkilöt suhtautuvat alkolukkoon en-
nen ja jälkeen kokeilun? 

– Miten muut kuin pilottiin osallistuvat ryhmät (”suuri yleisö”, 
vakuutusyhtiöt, liikennetoimittajat, autokauppiaat) suhtautuvat 
alkolukkoon? 

– Miten kokeilun tuomaa julkisuutta on hyödynnetty pilottiyrityk-
sissä? 

Tutkimustulosten pohjalta pyrittiin vastaamaan muun muassa seu-
raaviin kysymyksiin: 
– Mitä olisivat ne käyttäjäryhmät, jotka voisivat nopeimmin ottaa 

alkolukon käyttöön?  
– Mitä olisivat ne kannustimet, joilla voitaisiin parhaiten edistää 

vapaaehtoista alkolukon käyttöä? 
– Miten alkolukon tunnettavuutta ja hyväksyttävyyttä voidaan 

parhaiten edistää? 
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2 Tietoa alkolukoista 
2.1 Alkolukon toimintaperiaate 
Alkolukko on ajonestolaite, joka mittaa kuljettajan uloshengitysil-
man alkoholipitoisuuden ja estää ajoneuvon käynnistyksen kuljetta-
jan ollessa alkoholin vaikutuksen alainen. Raja-arvona on yleensä 
0,1 mg/l uloshengityksessä, mikä vastaa 0,2 promillea verokokees-
sa. Alkolukon raja-arvoksi voidaan asettaa myös jokin muu arvo, 
vaikkapa 0,4. Laitevalmistajien suositus on kuitenkin, ettei laittee-
seen aseteta 0,2 alempaa raja-arvoa, koska tällöin voi syntyä on-
gelmia joidenkin lääkkeiden, makeisten ja kehon itsensä joissakin 
olosuhteissa tuottaman alkoholin kanssa. 

Alkolukkoon kuuluu keskusyksikkö ja käsilaite (kuva 2). Ohja-
usyksikkö/keskusyksikkö asennetaan yleensä ajoneuvon kojelaudan 
alle. Käsilaite asennetaan sisälle matkustamoon. Joissakin laitteissa 
on langaton käsilaite, jolloin se ei vaadi asennusta 
 

 
Kuva 2. Alkolukkoon kuuluu käsilaite ja keskusyksikkö (Liitin Oy). 
 

Alkolukko kytketään ajoneuvon käynnistysmoottorin herätevirtaan 
siten, ettei käynnistäminen virta-avaimella ole mahdollista alkolu-
kon ollessa lukittuna. Kun käyttäjä antaa hyväksytyn puhallusnäyt-
teen alkolukon käsilaiteosaan, alkolukon sisältämä rele kytkee vir-
tapiirin päälle ja mahdollistaa avainkäynnistyksen. 

Laitteita on kahta päätyyppiä: langallisia ja langattomia. Kum-
mallakin tyypillä on etunsa. Langalliset käsilaitteet kytketään liitän-
täjohdolla ajoneuvossa sijaitsevaan keskusyksikköön, ja ne saavat 
käyttöjännitteensä suoraan ajoneuvon sähköjärjestelmästä. Langal-
linen käsilaite voidaan kuitenkin irrottaa ja ottaa mukaan ajoneu-
vosta poistuttaessa. Langattomissa käsilaitteissa on oma akku, joka 
ladataan tarvittaessa latausjohdolla. Langaton laite lähettää tiedot 
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lukitustilastaan radiosignaalilla keskusyksikköön, joka on kytketty 
ajoneuvoon kiinteästi. 

Alkolukon toiminta perustuu sähkökemialliseen mittaukseen. 
Käsilaitteen sisällä on pieni polttokenno, joka havaitsee puhal-
lusilmassa olevan etyylialkoholin eli etanolin. Polttokennon ei pi-
täisi reagoida muihin epäpuhtauksiin, kuten tupakansavuun tai 
muun tyyppisiin kemikaaleihin. Alkolukon muistissa on sisäinen 
kalenteri, joka muistuttaa määräaikaisista alkolukon huolto- ja ka-
librointitarkastuksista, joita on tavallisesti 30, 60 tai 90 päivän vä-
lein.  

2.2 Suomessa myytävät alkolukot 
Suomessa on myynnissä kolmen eri maahantuojan (Liitin Oy, Strap 
Oy ja Sarco Oy) alkolukkoja. Suomen markkinoilla olevat alkoluk-
komallit on esitetty taulukossa 1. Osassa niistä on rattijuopumus-
kokeiluun hyväksytyt asetukset ja osa soveltuu vapaaehtoiseen 
käyttöön. Maahantuojat on esitelty liitteessä 1. 

 
Vapaaehtoiseen käyttöön 
soveltuva alkolukko 

Rattijuopumuskokeiluun  
hyväksytty alkolukko 

Maahan-
tuoja 

ACS Alcolock V3 
• langallinen 

- Strap Oy 

- ACS Alcolock WR2 -alkolukossa on 
kiinteät rattijuopumuskokeilun edel-
lyttämät asetukset 
• langallinen 

Strap Oy 

Foxguard A2 
• langaton, uusi 

- Sarco Oy 

Dräger Interlock XT vapaaeh-
toiskäyttöön ohjelmoituna 
• langallinen 

Dräger Interlock XT tiukemmin oh-
jelmoituna 
• langallinen 

Liitin Oy 

ACS Alcolock i5 kehitteillä, 
maahantuoja ei vielä antanut 
testata  
• langaton, uusi 

- Strap Oy 

Taulukko 1. Suomessa markkinoilla olevat alkolukkomallit 31.5.2008 
 

2.3 Alkolukot ulkomailla 
Ruotsissa alkolukkoa käytettiin runsaassa kymmenessä pilottipro-
jekteissa 1990-luvulla. Vuonna 1999 Ruotsissa käynnistettiin useita 
hankkeita tavoitteena selvittää eri toimintamalleja, joilla alkolukko-
jen vapaaehtoista käyttöä voitaisiin lisätä. Pilottiprojektit toivat uut-
ta näkemystä ja osaamista esimerkiksi laitteiden teknisestä soveltu-
vuudesta ammatti- ja yksityisliikenteeseen. Vuoden 2000 aikana 
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yhä useampi kuljetusliike alkoi pohtia alkolukkojen käyttöä osana 
riskienhallintaansa. Ruotsin autoteollisuus kiinnostui alkolukosta, 
ja kuljetuspalveluja ostavat yritykset ja organisaatiot alkoivat vaatia 
niitä muun muassa tuomalla alkolukot mukaan kilpailuttamis-
kriteereihin. 

Alkolukkojen myynti lähti useiden kokeilujen jälkeen vuosina 
2004 ja 2005 kiihtyvään kasvuun. Vuonna 2005 alkolukkoja oli 
käytössä yhteensä 5000 kappaletta. Vuonna 2006 asennettujen al-
kolukkojen määrä kaksinkertaistui ja vuoden lopulla Ruotsissa oli 
15 000 asennettua alkolukkoa. Vuoden 2007 lopulla alkolukkoja oli 
18 000 (Alkolåsnytt 1/2007). Vuoden 2008 kesään mennessä määrä 
oli noussut jo 35 000:een (MHF Motorförarnas Helnykterhets-
Förbund).  

Ruotsin autoteollisuus, erityisesti Volvo, on toiminut edelläkävi-
jänä. Syyskuun alussa 2007 Volvo ilmoitti tuovansa markkinoille 
myös henkilöautoihin integroidun alkolukon. Yrityksen arvion mu-
kaan työsuhde- ja yksityisautojen alkolukkojen myynnissä on odo-
tettavissa selvää kasvua. (Volvo AB) 

Vuonna 2007 Kanadan markkinoilla oli noin 120 000 alkoluk-
koa. Suurin yksittäinen käyttäjäryhmä on koulukuljetuksia hoitavat 
yritykset, joiden autoissa on noin 15 000 alkolukkoa. (ACS Alco-
hol Countermeasure Systems, 2008.) 
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3 Alkolukon vapaaeh-
toinen käyttökokeilu 

3.1 Tutkimuksen vaiheet 
Kokeilu käynnistettiin toukokuussa 2007. Käynnistysvaiheessa et-
sittiin mukaan lähtevät pilottiyritykset. Ensimmäiset noin 35 alko-
lukkoa asennettiin kesä-syyskuussa.  Kokeilu koostui kolmesta sa-
manaikaisesta osakokonaisuudesta: alkolukkojen asennus ja käyttö 
pilottiyrityksissä, seurantatutkimus sekä tiedotus. Tutkimusprojek-
tissa oli olennaista näiden osakokonaisuuksien vuorovaikutus ja 
kytkeytyminen toisiinsa läpi koko pilottihankkeen (kuva 3). Tutki-
mushavainnot ja tulokset koottiin loppuraportiksi. 

 

 

Kuva 3. Työn osakokonaisuudet ja aikataulu 
 

Tutkimusvaiheiden sisältö ja ajoittuminen: 
1. Työn käynnistäminen (toukokuu 2007) 
2. Alkolukkojen käyttö pilottiyrityksissä (6/2007 – 5/2008) 
– Pilottiyritysten sitouttaminen 

– Pilottiin osallistuvien henkilöiden valinta 
– Laitteiden hankinta ja henkilöiden ohjeistaminen 
– Pilotin toteuttaminen  
3. Tutkimus  (6/2007 – 5/2008) 
– Ennen-kysely pilottiin osallistuville 
– Keskustelupalstan seuraaminen 
– Haastattelut 
– Jälkeen-kysely pilottiin osallistuville 
– Media-analyysi 
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4. Tiedotus (6/2007 – 5/2008) 
– Pilottiyritysten ohjeistaminen  
– Projektin esittely  
– Internet-sivut (www.alkolukkotutkimus.fi) 
– Keskustelupalsta (TM)  
– Lehtiartikkelit 
– Alkolukkoseminaari 
– Lopputulosten esittely 
5. Raportointi (5/2008). 

3.2 Pilottiyritysten valinta 
Kokeilun alussa selvitettiin alkolukon vapaaehtoisen käytön mark-
kinatilannetta haastattelemalla alkolukkojen maahantuojayrityksiä. 
Haastattelujen pohjalta lähestyttiin sellaisia henkilö- ja tavarakulje-
tukseen erikoistuneita yrityksiä, joissa kuljettajien epäonnistunut 
työsuoritus voi aiheuttaa merkittäviä henkilövahinkoja ja/tai muita 
vaaratilanteita ihmiselle ja luonnolle (esimerkiksi koululaiskulje-
tukset ja polttonesteet). Tutkimukseen haluttiin mukaan myös lii-
kennesuunnittelijoita ja liikenneturvallisuustutkijoita, jotta nämä 
voisivat paremmin ymmärtää uutta tekniikkaa. 

Käyttäjäkokemusten lisäksi haluttiin saada testituloksia laittei-
den toimivuudesta. Tässä päätettiin lähestyä suurta auto- ja tekniik-
kapainotteista lehteä, koska tällaisen lehden testiresurssit ja koke-
mus ovat mittavia ja toimittajilla on kattava kansainvälinen koke-
mus.  
Kohderyhmäyrityksiksi päätettiin valita  
– koululaiskuljetuksia hoitava yritys  
 • Kajon Oy 
– henkilöliikennettä pääteillä ajava yritys 
 • Pohjolan Liikenne Oy 
– henkilöliikennettä kaupunkialueella ajava yritys 
 • Helsingin Bussiliikenne Oy (alkolukkoja käytössä jo ennen 
  kokeilua) 
– vaarallisia aineita kuljettava yritys 
 • Transuotila / Kiitosimeon Oy (polttonesteet) 
– jakelua taajama-alueella ja kaupungissa suorittava yritys  
 • Itella Oyj (kaupunkijakelu pakettiautoilla) 
– liikenneturvallisuuden asiantuntijaorganisaatio 
 • Liikenneturva (alkolukkoja jo ennen kokeilua) 
 • Ramboll Finland Oy (työsuhdeautot) 
– auto- ja tekniikka-alan erikoislehti  
 • Tekniikan Maailma (alkolukkojen testaus) 
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Jatkossa kaikista yllämainituista kokeilussa mukana olleista yri-
tyksistä ja organisaatioita käytetään yhteisnimitystä pilottiyritykset. 
Yritysesittelyt ovat raportin liitteenä 2.  

Neuvottelut eri osapuolten kanssa käynnistettiin toukokuussa 
2007. Kesäkuussa pilottiyritysten kanssa oli sovittu tutkimuksen to-
teuttamisesta. Kokeilun alussa pilottiyritykset asennuttivat omalla 
kustannuksellaan yhteensä 35 alkolukkoa. Pilottiyritykset asennut-
tivat kokeilun kuluessa lisää alkolukkoja, koska rohkaistuivat hy-
vistä käyttökokemuksista sekä myönteisestä asiakaspalautteesta ja 
mediajulkisuudesta. Kokeilun aikana asennettujen alkolukkojen 
kokonaismäärä kasvoi 46 laitteeseen. Lisäksi tutkimuksessa hyö-
dynnettiin Helsingin Bussiliikenteen ja Liikenneturvan jo aiemmin 
asennettujen 16 alkolukon käyttökokemuksia. Alkolukollisilla au-
toilla ajoi yli 130 kuljettajaa. (Taulukko 2.) 

Pilottiyritykset valitsivat alkolukot markkina- ja tarve-ehtoisesti, 
mutta kokeiluun saatiin silti kattavasti Suomen markkinoilla myyn-
nissä olevat, vapaaehtoiseen käyttöön soveltuvat alkolukkomallit. 
Osa yrityksistä katsoi työtehtävän edellyttävän langallisia, toiset 
valitsivat vastikään markkinoille tulleita langattomia alkolukkoja.  

 
 

  Yritys 
Alkolukkojen 
määrä 

Kuljettajia/ 
auto Laite 

Kajon 27 2-3 Foxguard  
Pohjolan liikenne 2 5-6 Dräger Interlock XT  

KiitoSimeon  
(Transuotila) 3 2-3 Dräger Interlock XT  

Itella 5 2-3 Dräger Interlock XT  
Ramboll 5 1 Dräger Interlock XT  

As
en

ne
ttu

 k
ok

ei
lu

n 
ai

ka
na

 

Tekniikan maailma 4 5-6 Alcolock V3, Dräger In-
terlock XT, Foxguard  

  Yhteensä 46 110-120   

Helsingin  
Bussiliikenne 8 2-3 Dräger Interlock XT  

As
en

ne
ttu

 e
nn

en
 k

o-
ke

ilu
a Liikenneturva 8 1 

Alcolock V3, Alcolock 
i5 Dräger Interlock XT, 
Foxguard 

Yhteensä 16 yli 20   

  Kaikki yhteensä 64 yli 130   

Taulukko 2. Kokeilussa mukana olleet alkolukot 
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3.3 Tiedotus 

3.3.1 Hankkeen sisäinen vuorovaikutus ja tiedotus 

Perinteisten kokouskäytäntöjen lisäksi hankkeen sisäisen viestinnän 
haasteena oli luoda toimivat viestinnälliset käytännöt hankkeen ja 
pilottiyritysten välille.  

Tärkeä osa projektin sisäistä viestintää olivat jokaisen pilottiyri-
tyksen kanssa käydyt aloituspalaverit. Konsultti auttoi kokeiluyri-
tyksiä hankinnoissa osoittamalla alkolukkoja maahan tuovat yrityk-
set ja heidän edustamansa alkolukkomallit. Konsultti osallistui kah-
teen asennustapahtumaan lähinnä asennusliikkeen ja maahantuojan 
saattamiseksi samaan pöytään ratkomaan esille noussutta asen-
nusongelmaa. Lisäksi konsultoitiin pilottiyritysten johtoa henkilös-
tön tiedotustilaisuuksien järjestämisessä. Henkilöstötilaisuuksissa 
oli läsnä yrityksen johto, korjaamohenkilöstöä ja kuljettajat. Lisäksi 
yrityksiä ohjeistettiin tiedottamaan kokeilusta koko henkilökunnal-
leen turhien epäilyjen ja huhujen välttämiseksi. Kokeiluun osallis-
tuneet olivat pääosin tyytyväisiä hankkeesta tiedottamiseen, vaikka 
kokeilussa ilmenikin yksi tietokatkoksesta johtunut laitteen käyttö-
ongelma (uusi kuljettaja ei tiennyt autossa olevan alkolukkoa). Kul-
jettajat olivat melko tyytyväisiä myös käytön opastukseen kokeilun 
alussa, mutta hieman vajaan kolmanneksen mielestä alkuvaiheen 
opastusta olisi pitänyt olla enemmän (kuva 4 alla sekä liite 9). 

Alkolukkokokeilusta tiedotettiin organisaatiossani riittävästi
myös muille kuin kokeiluun osallistuneille? (jälkeen-kysely)

2

30

44

23

0 10 20 30 40 50

Täysin eri mieltä

Eri mieltä

Samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

%
 

Kuva 4. Hankkeesta tiedottaminen. N=43. 
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Henkilöstötilaisuuden lopuksi useissa yrityksissä täytettiin ennen-
vaiheen kysely. Osalle yrityksiä ennen-kyselyt toimitettiin erillise-
nä jakeluna. Käyttäjäkokemuksia selvitettiin ennen- ja jälkeen-
kyselyiden lisäksi kolmessa työpajassa/ryhmäkeskustelussa, joiden 
yhteydessä yritysten edustajille annettiin myös päivitettyä tietoa 
kokeilun etenemisestä.  

Kokeilussa mukana olleiden yritysten henkilöstölle annettiin 
tiedotteet ajoneuvoissa säilytettäviksi. Tiedotustilaisuudella ja au-
toon sijoitettavalla tiedotteella varmistettiin, että kaikilla tutkimuk-
seen osallistuvilla oli riittävä tieto tutkimuksesta ja sen tavoitteista 
sekä muistutettiin www.alkolukkotutkimus.fi -palvelusta tietoläh-
teenä. Lisäksi yritykset valitsivat vastuuhenkilöt, jotka antoivat tar-
vittaessa lisätietoa ja toimivat yritysten yhteyshenkilöinä lehdistön 
ja projektin suuntaan. Pilottiyrityksillä oli mahdollisuus saada pro-
jektiin liittyvää tukea koko kokeilun ajan. Pilottiyrityksille lähetet-
tiin kokeilun aikana kuusi sisäistä tiedotetta, joissa kerrottiin mm. 
käyttökokemuksista ja joissakin alkolukoissa havaituista ongelmis-
ta. Tavoitteena oli, että muissa yrityksissä vältyttäisiin vastaavilta 
ongelmilta, kuten esimerkiksi aurinkoon jääneiden käsilaitteiden 
ylikuumenemiselta. 

Hankkeelle muodostettiin sisäinen viestintäryhmä, joka koostui 
alkolukkokokeiluun liittyvien pilottiyritysten ja tilaajatahojen vies-
tinnästä vastaavista henkilöistä. Viestintäryhmään kuuluivat LVM, 
Liikenneturva, Tiehallinto, AKE, Itella Oyj, Pohjolan Liikenne Oy, 
Kajon Oy, Transuotila Oy, Tekniikan Maailma ja Ramboll Finland 
Oy. Viestintäryhmä kokoontui syyskuussa 2007 pohtimaan sisäisen 
tiedotuksen ja viestinnän tarvetta, tarkoitusta ja käytäntöjä. Hank-
keen viestinnän toimintasuunnitelma käsitti tutkimushanketta kos-
kevat lehdistötiedotteet, projektin laatimat artikkelit ammattilehtiin, 
yhteydet televisiokanavien liikenneohjelmien tuottajiin sekä 
www.alkolukkotutkimus.fi -sivujen kehittämisen. 

Kukin taho aikataulutti omat viestintätoimensa projektin pää-
viestinnän aikatauluja myötäileviksi. Ne sisälsivät mm. artikkeleita 
asiakaslehtiin ja artikkeleja sekä linkkejä www-sivuille.  

3.3.2 Internet-sivut 

Hankkeen tiedottamista varten perustettiin oma internet-sivusto, 
www.alkolukkotutkimus.fi (kuva 5). Sivuston sisältörakenteen 
suunnittelu käynnistettiin kesäkuun 2007 alussa. Sivusto avattiin 
25.6.2007, päivää ennen projektin käynnistymisestä julkaistua leh-
distötiedotetta (26.6.). Sivuja päivitettiin jatkuvasti projektin kulu-
essa. Perusteellisempi sivuston päivitys ja rakenteellinen kehittä-
minen toteutettiin syyskuussa 2007.  
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Kuva 5. Hankkeelle avattiin oma internet-sivusto, www. alkolukkotutki-
mus.fi.  
 
Sivuilta löytyvät perustiedot kokeilusta, pilottiyrityksistä, markki-
noilla olevista laitteista ja alkolukosta yleensä sekä. tuloksia kokei-
lun aikana tehdyistä kyselyistä. Sivusto palveli hankkeen tiedotusta 
ja toimi laajemminkin lisätietopankkina, josta löytyy kootusti tietoa 
alkolukkoasioista. Esimerkiksi toimittajat ja yritykset ohjattiin 
usein hakemaan lisätietoa alkolukko-sivustolta. Sivuille tehtiin ko-
keilun aikana yli 1500 vierailua ja se löytyi internetin hakukonei-
den (Yahoo, Google) tulosten kärkipäästä hakusanalla alkolukko-
tutkimus. 

3.3.3 Lehdistötiedotteet ja artikkelit 

Tutkimuksen aikana julkaistiin kaksi virallista lehdistötiedotetta. 
Kolmas tiedote oli taustatietotyyppinen ja julkaistiin 4.6.2008 pide-
tyn Alkolukkoseminaarin yhteydessä. Tiedotteet laadittiin yhteis-
työssä liikenne- ja viestintäministeriön tiedotusosaston kanssa ja 
hyväksytettiin ennen julkaisemista LINTU-tutkimusohjelman ohja-
usryhmällä. Ensimmäisessä tiedotteessa (26.6.2007) kerrottiin ko-
keilun käynnistymisestä pilottiyrityksissä. Se sai aikaan varsin kat-
tavan kirjoittelun sanomalehdissä. Toisessa tiedotteessa (4.10.2007) 
keskityttiin internet-sivustoon. Alkolukkosivustolla seminaariesi-
tysten yhteydessä julkaistu kolmas tiedote (4.6.2008) kertoi tutki-
mustuloksista ja Alkolukkoseminaarista..  

Tiedotteiden lisäksi tutkimuksessa tuotettiin artikkeleita eri leh-
tiin. Tutkimuksen aikana julkaistiin laajat artikkelit Tieyhdistyksen 
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Tie- ja liikenne -lehdessä, Tiehallinnon Tiennäyttäjä-lehdessä ja 
Ramboll Finland Oy:n Näkökulma-asiakaslehdessä. Lisäksi annet-
tiin haastattelu SafetyFutures-yritykselle, joka laati kattavan artik-
kelin Auto- ja Työntekijäliiton Autonkuljettaja-lehteen. Tutkimuk-
sen aikana vastattiin myös useisiin kymmeniin toimitusten yhtey-
denottoihin. Näille annettiin taustatietoa sekä vinkkejä haastatelta-
vista henkilöistä ja pilottiryityksistä. Alkolukkotutkimus.fi-sivusto 
toimi suunnitellusti sekä taustatiedon että yhteystietojen lähteenä. 

Viestintäryhmässä laaditun suunnitelman mukaisesti pilottiyri-
tykset julkaisivat kokeilusta artikkelit asiakaslehdissään ja internet–
sivuillaan sekä tiedottivat sisäisesti kokeilusta. 

3.3.4 Loppuseminaari 

Kokeilun päättyessä järjestettiin seminaari, jonka tavoitteena oli 
sekä tiedottaa tutkimustuloksista että synnyttää keskustelua alkolu-
kosta ja sen käytön lisäämisestä tulevaisuudessa. Tilaisuudesta ha-
luttiin tulevaisuusorientoitunut, sillä alkolukon vapaaehtoinen käyt-
tökokeilu nähtiin askeleena alkolukon jatkokehittämiselle ja käytön 
lisäämiselle. 

Kutsu (liite 3) seminaariin lähetettiin monelle liikenneturvalli-
suuden parissa toimivalle taholle. Jakelulistalla olivat mm. ministe-
riöt, eri tutkimuslaitokset, konsulttiyritykset, poliisi, vakuutusyhti-
öt, alkolukkojen maahantuojat, kuljetusalan järjestöt, kuljetuspalve-
luja ostavat yritykset ja organisaatiot. Seminaari pidettiin 4.6.2008 
klo 13–16 Tiehallinnon auditoriossa Pasilassa. Tilaisuuteen osallis-
tui 27 henkilöä.  

Seminaarissa esiteltiin vapaaehtoisen käyttökokeilun toteutusta 
ja tuloksia, käyttäjäkokemuksia sekä alkolukkotekniikkaa ja sen 
toimivuutta. Lisäksi tuotiin esiin vakuutusyhtiöiden ja kuntien nä-
kökulma. Alustukset herättivät vilkasta keskustelua. Pohdittiin mm. 
alkolukkojen toimivuutta, vakuutuskorvauksia, alkolukkojen stan-
dardeja ja käytön lisäämismahdollisuuksia. 

Seminaari synnytti artikkeleita maakuntalehtiin. STT teki myös 
laajemman artikkelin jakeluunsa. Ammattilehdistä edustettuina oli-
vat tärkeimmät kuljetus ja henkilöliikenneliittojen lehdet ja Auto, 
tekniikka ja Kuljetus sekä Ajolinja.  
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3.4 Tutkimusmenetelmät 
3.4.1 Kyselyt 

Käyttäjien kokemuksia selvitettiin kokeilun aikana eri tavoin. En-
nen alkolukkojen asentamista toteutettiin kaikissa yrityksissä ns. 
ennen-kysely. Kokeilun loppupuolella järjestettiin yksilö- ja ryh-
mähaastatteluja sekä työpaja. Lopuksi toteutettiin jälkeen-kysely. 
Lisäksi pilottiyritysten edustajiin pidettiin yhteyttä sähköpostitse ja 
puhelimitse kokeilun aikana. 

Kyselyt toteutettiin nimettöminä. Vastaajilta kysyttiin kuitenkin 
tunnistekoodi, jotta saman henkilön vastaukset voitiin yhdistää. 
Vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti eikä julkaistavista tulok-
sista voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Koska joidenkin yritysten 
vastaajamäärät olivat vähäisiä, yrityksiä ryhmiteltiin anonyymiuden 
varmistamiseksi. Kyselyaineistoja ei missään vaiheessa luovutettu 
työnantajille. Kyselylomakkeet ovat raportin liitteenä 4. 

3.4.2 Ennen-kysely 

Ennen-kysely toteutettiin yrityksissä sitä mukaa, kun ne liittyivät 
mukaan kokeiluun. Kokeilu käynnistyi eri yrityksissä eri aikoihin. 
Ensimmäiset kuljettajat ja esimiehet vastasivat kyselyyn jo kesä-
kuun 2007 alussa. Viimeiset kyselylomakkeet täytettiin lokakuun 
alkupuolella. Kysely toteutettiin paperilomakkeella, koska sen aja-
teltiin tavoittavan liikkuvassa ammatissa olevat nettikyselyä pa-
remmin. Lomakkeita jaettiin pilottiyrityksissä alussa pidetyn tiedo-
tustilaisuuden yhteydessä. Niissä yrityksissä, joissa alkolukkoja oli 
jo ennen kokeilua, lomakkeet toimitettiin yrityksen yhteyshenkilöl-
le, joka jakoi ne eteenpäin työntekijöille. Lomakkeet palautettiin 
postitse.  

Ennen-kyselyssä tiedusteltiin taustatietojen lisäksi vastaajien al-
koholin käyttöä, alkolukon tuntemista, sakkoja ja onnettomuuksia 
sekä liikenneturvallisuusnäkemyksiä yleensä. 

3.4.3 Jälkeen-kysely 

Tutkimuksen loppusuoralla toteutettiin jälkeen-kysely. Lomakkeet 
toimitettiin pilottiyritysten yhteyshenkilöille. He jakoivat ne eteen-
päin työntekijöille sekä palauttivat vastaukset jälleen kootusti kon-
sultille. Nettikysely oli vastattavissa 22.4.–15.5.2008.  

Jälkeen-kyselyssä tiedusteltiin alkolukon käyttökokemuksia se-
kä näkemyksiä alkolukosta, sen hyödyllisyydestä ja käytön lisää-
mismahdollisuuksista. Kyselyssä oli osin samoja kysymyksiä kuin 
ennen-kyselyssä. Vertailemalla haluttiin selvittää, onko kokeilulla 
ollut vaikutusta siihen osallistuneiden näkemyksiin. 
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3.4.4 Haastattelut ja työpajat 

Kokeilun loppupuolella järjestettiin kokeiluun osallistuneille yksi-
lö- ja ryhmähaastatteluja sekä vähän laajempi työpaja-tilaisuus. 
Ryhmähaastattelu järjestettiin yhdessä henkilökuljetuksia (Kajon) 
ja yhdessä tavarakuljetuksia (Itella) hoitavassa yrityksessä. Työpa-
jaan kutsuttiin pilottiyritysten ja laitevalmistajien lisäksi erityisesti 
kunta- ja vakuutusalan edustajia. Valitettavasti vakuutusalan edus-
tajia ei saapunut paikalle, mutta tilaisuudessa käytiin aktiivista kes-
kustelua kuntien, laitevalmistajien ja pilottiyritysten edustajien 
kesken Yksilöhaastatteluja tehtiin asiantuntijaorganisaatioiden 
edustajille (Liikenneturva ja Ramboll).  

Haastatteluissa ja työpajassa keskusteltiin konsultin etukäteen 
miettimistä teemoista. Yrityshaastatteluissa keskustelu käytiin yh-
dessä ryhmässä. Kuntatyöpajan osallistujat jaettiin osallistujien 
suuremman lukumäärän vuoksi ensin kahteen ryhmään, mutta lo-
puksi keskusteltiin vielä kaikki yhdessä ja ryhmillä oli mahdolli-
suus kommentoida toistensa ajatuksia. 
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4 Alkolukkotietoisuuden 
lisääminen  

4.1 Alkolukko-pelisäännöt 
Kokeilun alkuvaiheessa yrityksiä kehotettiin miettimään pelisään-
nöt sellaisten tapausten varalta, joissa alkolukko estäisi auton 
käynnistämisen hengitysilman alkoholipitoisuuden ylittäessä salli-
tun rajan. 

Jo ennen kokeilun käynnistämistä Itella Oyj:llä oli käytössä al-
koholi- ja päihdevapaa työpaikka -ohjelma. Alkolukkokokeilu 
muodostui luonnolliseksi osaksi tätä ohjelmaa. Pelisäännöistä oli 
keskusteltu jo aiemmin, mutta ne päivitettiin vielä alkolukkokokei-
lun alkaessa johdon ja työntekijöiden yhteisessä tapaamisessa. Pe-
lisäännöissä (liite 5) sovitaan muun muassa, miten toimitaan kun 
epäillään auton jääneen käynnistymättä hengitysilman sallitun al-
koholipitoisuuden ylityttyä. Osa yrityksistä oli kiinnostunut otta-
maan mallia Itellan pelisäännöistä tai muuten luomaan omat ohjeis-
tuksensa. 

Kajon ja Pohjolan liikenne kertoivat, että heillä on ollut alkoho-
lin suhteen yksiselitteiset ja kuljettajien tiedossa olevat pelisäännöt 
ilman erillistä sopimistakin: nollalinja ja työsuhteen päättyminen 
sen rikkomisesta. Kuljetusalalla nollalinja on nähty ainoaksi mah-
dollisuudeksi, eikä esimerkiksi hoitoonohjausta työsuhteen jatkon 
edellytyksenä pidetty mahdollisena.  

Ammattiliikenteessä ajaminen liittyy suoraan työtehtäviin, jol-
loin tiukka linja on perusteltu. Auton käynnistymättä jääminen vai-
kuttaa suoraan työtehtävien hoitoon ja asiakaspalvelun laatuun. 
Asiantuntijayrityksissä auton käynnistymättä jääminen alkoholin 
vuoksi ei ehkä näy missään vaiheessa muille kuin kuljettajalle itsel-
leen, eikä välttämättä aiheuta haittaa asiakkaille tai yritykselle. 
Työtehtävien hoito voi olla mahdollista, vaikka puhallusilman al-
koholipitoisuus ylittyisikin. Asiantuntijayrityksissä pelisääntöjen 
merkitys on siis hyvin toisenlainen kuin ammattiliikenteessä. Siellä 
pelisäännöt voivatkin olla osa yrityksen riskienhallintaa, julkisuus-
kuvaa, työsuhdeautopolitiikkaa ja työsuojelua sekä työterveydestä 
huolehtimista. Harkinnanvaraa ja toteutusmahdollisuuksia on 
enemmän kuin ammattiliikenteessä. Myös hoitoonohjauksen mah-
dollisuus on erilainen kuin ammattiliikenteessä, mutta toisaalta se 
ei liity välttämättä alkolukkoon vaan yrityksen yleiseen henkilöstö-
politiikkaan. 
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4.2 Alkolukko-tarrat 
Kokeilun aikana nousi esiin tarve tarrasta, jolla viestittäisiin alko-
lukon vapaaehtoisesta käytöstä (kuva 6.). Aloite tarrasta tuli Ram-
boll Finland Oy:stä ja Kajon Oy:stä. Tarraa pidettiin hyvänä kes-
kustelun avaajana. Joissakin tilanteissa koettiin hyväksi, että tarral-
la kerrotaan kyytiin tulevalle asiakkaalle kysymyksessä olevan tut-
kimushankkeen, jossa kokeillaan alkolukon vapaaehtoista käyttöä. 

 

Kuva 6. Mukana oleviin autoihin haluttiin kokeilusta kertova tarra 
 

Tarroja oli kahta mallia: pienempiä esim. kojelautaan kiinnitettä-
väksi ja isompia esim. takalasiin kiinnitettäväksi. Tarroja postitet-
tiin kaikille pilottiyrityksille kokeiluun osallistuneiden autojen 
määrän mukaan.  

Vastaavanlaiset alkolukkotarrat ovat hyvin yleisiä mm. Ruotsis-
sa ja Kanadassa, joissa tarra kertoo vastuunsa kantavasta yritykses-
tä vastaavalla tavalla kuin ISO 9001 -laatutarra. 

4.3 Alkolukko mediassa 
Alkolukko oli ajankohtainen aihe uutisoinnissa koko pilottihank-
keen ajan. Jo tätä ennen kirjoitettiin lehdissä aiemmasta kokeilusta, 
joka kohdistui rattijuopumuksesta tuomittuihin. Uuden kokeilun al-
kaessa haluttiin tuoda selvästi esiin, että kokeiluun osallistuminen 
on siihen mukaan lähteneille pilottiyrityksille täysin vapaaehtoista. 
Erityisesti haluttiin korostaa, että kokeiluun liittymisen taustalla ei-
vät ole alkoholiongelmat tai epäilyt niistä, vaan halu edistää liiken-
neturvallisuutta, olla kehityksen eturintamassa ja ennaltaehkäistä 
ongelmien syntyä. 

Alkolukon vapaaehtoisen käytön käsittely mediassa oli heti alus-
ta varovaisen myönteistä ja muuttui myönteisempään suuntaan tut-
kimuksen loppua kohden. Ensimmäiset tutkimukseen liittyvät ar-
tikkelit olivat lähinnä toteavia ja kuvailevia. Ne muuttuivat pikku-
hiljaa kantaaottavammiksi ja sisälsivät esim. linkkejä lehtien kes-
kustelupalstoihin (mm. Tekniikan maailma, Kaleva, Suomi24, Aa-
mulehti). (Kuva 7.) 
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Kuva 7. Esimerkki alkolukkouutisoinnista 
 

Länsiväylä, Kaleva ja Kauppalehti kirjoittivat laajemmat artikkelit 
alkolukosta. Hankkeen aikana havaittiin hankkeesta liitteessä 6 esi-
tetyt uutisoinnit. Myös liikenneaiheiset Puskuri- ja Start-ohjelmat 
saatiin aktivoitua tekemään juttu alkolukosta.  

Tekniikan Maailma kirjoitti aiheesta kaksi laajaa artikkelikoko-
naisuutta. Ensimmäinen julkaistiin elokuussa 2007 ja toinen jul-
kaistaan elokuussa 2008. Siinä kerrotaan teknisten testien, käyttö-
kokemusten ja laitteiden harhauttamisen tuloksia. Tekniset testitie-
dot saatiin tutkimusprojektin käyttöön etukäteen. 

Tekniikan Maailma perusti alkolukko-aiheelle myös oman kes-
kustelupalstan, mutta keskustelu oli siellä hyvin vähäistä. Oletetta-
vasti keskustelu käynnistyy vasta, kun tekniset testitiedot ja käyttä-
jäkokemukset julkaistaan elokuussa 2008.  

Sen sijaan esimerkiksi sanomalehtien keskustelupalstoilla (Ka-
leva ja Aamulehti) syntyi vilkastakin keskustelua alkolukosta välit-
tömästi artikkelien julkaisemisen jälkeen. Myös suomi24.fi-
keskustelupalstalla alkolukosta vaihdettiin mielipiteitä. 
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4.4 Yleinen mielipide alkolukosta 
Keskustelupalstojen, uutisoinnin sekä työpaja- ja muiden keskuste-
lujen perusteella pyrittiin muodostamaan kuvaa ns. yleisestä mieli-
piteestä ja vallitsevasta asenneilmapiiristä alkolukkojen suhteen. 

Median suhtautuminen alkolukkojen vapaaehtoiseen käyttöön 
oli hankkeen aluksi, kesällä 2007, toteavaa. Artikkeleissa nostettiin 
esille riskien hallinta tärkeänä näkökulmana. Loppuvuodesta 2007 
median suhtautuminen muuttui tutkimuksen edetessä myönteistä 
kantaa ottavammaksi. Keväällä 2008 mediassa julkaistut artikkelit 
ja niiden otsikointi sisälsivät aina myönteisen viestin. Suomessa to-
teutettu vapaaehtoisen käytön tutkimus sai myös kansainvälistä 
huomiota uutistoimistojen välittämien lyhyiden uutissähkeiden 
muodossa. 

Televisio- ja radio-ohjelmissa lähestymistapa muuttui samalla 
lailla asteittain myönteisesti kantaa ottavaksi.  

Keskustelupalstoilla rattijuopoille ”määrättäviin” alkolukkoihin 
suhtaudutaan yleensä myönteisesti, mutta alkolukkojen toiminta-
varmuudesta ei olla täysin vakuuttuneita. Myös ammattiajoneuvoi-
hin asennettavia alkolukkoja pidetään myönteisenä, vaikkakin kal-
liina investointina. Epäilevimmin suhtauduttiin alkolukkojen va-
paaehtoiseen käyttöön tai alkolukkojen asentamiseen yksityisautoi-
hin jo tehtaalla, vaikka vapaaehtoiselle yksityiskäytölle löytyi myös 
kannattajia. Yleistä mielipidettä leimaa keskustelu ”syyttömien” ra-
sittamisesta ”tarpeettomilla” laitteilla ja niiden kustannuksilla sekä 
toisaalta riskienhallinnan paranemisen kautta myönteinen suhtau-
tuminen alkolukkoon. 
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5 Testitulokset 
Tekniikan Maailman testasi vapaaehtoiskäyttöön tarkoitetut alko-
lukot käyttö- ja laboratoriotesteihin. Testit on kehitetty tätä tarkoi-
tusta varten ja testilaitteistoa suunniteltaessa on pyritty jäljittele-
mään todellisia käyttötilanteita. Tekniikan Maailmassa testausta on 
johtanut ja valvonut Harri Domonyi. Tässä raportissa julkaistaan 
alkolukkojen yleisiin käyttöominaisuuksiin liittyviä tuloksia. Monet 
numeeriset tulokset on muunnettu sanallisiksi arvioksi luettavuuden 
helpottamiseksi.  

5.1 Kiertosuojaus 
Koska alkolukkoja käytetään itse, eikä käyttöä valvo esimerkiksi 
poliisiviranomainen kuten puhallusratsiassa, on alkolukkoihin kehi-
tetty kiertosuojaus. Se estää alkolukon avaamisen muuten kuin al-
koholia nauttimattoman ihmisen puhalluksella. Alkolukkojen val-
mistajat eivät anna yksityiskohtaista tietoa käyttämistään kier-
tosuojauksista, mutta yleisin ja toimivin menetelmä on mitata hen-
gitysilman lämpötila (normaalisti 34 celsiusastetta). 

Tekniikan Maailma on selvittänyt laboratoriokokein myös lait-
teiden ”kiertosuojatasoa”, eli tutkinut, miten helposti alkoholia 
nauttinut henkilö pystyy kiertämään lukituksen. Nämä tulokset jul-
kaistaan Tekniikan Maailmassa alkusyksyllä 2008. Siksi tässä ra-
portissa annetaan vain sanallinen arvio kiertosuojauksen tasosta. 

5.2 Lämpenemisaika 
Alkolukon on vakioitava lämpötilansa ennen puhallusta, jotta hen-
gitysilman lämpötila voidaan mitata luotettavasti. Käytännössä mit-
talaite lämmitetään sähkövastuksella puhallusilmaa huomattavasti 
korkeampaan lämpötilaan, ja tämä vaatii oman aikansa. 

1) Ulkolämpötilan vaikutus lämpenemisaikaan 
Käsilaitteen alkulämpötila vaikuttaa lämmitysaikaan. Mitä kyl-
mempi laite on, sitä pidempään käyttäjä joutuu odottamaan sen pu-
hallusvalmiutta. Laitteiden lämpenemisajoissa on myös huomatta-
via eroja; laiteyksilöt (eri kehitysversiot) eroavat toisistaan ja ha-
jontaa esiintyy jopa samalla laitteella samassa lämpötilassa. 

Taulukossa 4 lämpenemisajat on ilmoitettu vakiolämpötilassa 
(21 astetta) suoritettujen mittausten keskiarvona. Vastaavasti ku-
vassa 8 on viitteellisesti esitetty eri alkolukkomallien lämpenemis-
ajan riippuvuus ulkolämpötilasta. 
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2) Tuulen vaikutus lämpenemisaikaan 
Käsilaitteen pitämistä tuulessa tai muussa ilmavirrassa lämpenemi-
sen aikana tulisi välttää, sillä se saattaa hidastaa lämpenemistä. Il-
mavirta pääsee laitteeseen puhalluspillin kautta ja saattaa pahim-
millaan estää koko lämpenemisen. Mikäli laitetta on käytettävä tuu-
lessa, kannattaa puhallus- ja poistoaukot peittää sormin, jolloin il-
mavirta ei pääse laitteen sisälle. 

Käyttöominaisuustaulukossa mainittu herkkyys tuulelle perustuu 
laboratoriossa tehtyyn tuulisimulaatioon, jossa alkolukkojen käsi-
laitteita yritettiin lämmittää eri etäisyyksillä virtaussuuttimesta. Ar-
vio perustuu testiryhmän kokemuksiin laitteen käytettävyydestä 
tuulisissa oloissa.  

 

 
Kuva 8. Alkolukkojen lämpeneminen eli puhallusvalmiuteen kuluva aika 
muuttuu ulkolämpötilan mukaan. Oheinen kuvaaja on alle +10 asteen 
lämpötiloissa vain viitteellinen ja perustuu rajalliseen määrään mittaus-
aineistoa, mutta ilmentää silti hyvin pakkaslämpötiloissa ilmeneviä pitkiä 
odotusaikoja. 
 

5.3 Ohjelmoitavat ominaisuudet 
Alkolukon käsilaite pyörittää ohjelmistoa, joka määrittää laitteen 
toiminnan ja ominaisuudet. Samaan tapaan kuin esimerkiksi televi-
sion digibokseissa, alkolukkojen ohjelmistoversiota uusitaan aika 
ajoin, jolloin havaittuja vikoja voidaan korjata ja laitteen toimintaa 
parantaa. 

Ohjelmointi määrittää esimerkiksi lukitusrajan, joka Suomeen 
tuotavissa laitteissakin on lähtökohtaisesti Ruotsin rajan mukainen 
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0,2 promillea (tarkalleen ottaen hieman alle, noin 0,18–0,19). Mui-
ta ohjelmalla määritettyjä ominaisuuksia ovat mm.  
– vapaakäynnistysaika eli kuinka pitkän ajan kuluttua auton sam-

muttamisen jälkeen sen voi käynnistää ilman uutta puhallusta 
– viive hylätyn puhalluksen jälkeen eli kuinka kauan hylätyn pu-

halluksen jälkeen pitää odottaa ennen kuin voi puhaltaa uudes-
taan  

– hätäohitusmahdollisuus eli mahdollisuus käynnistää ajoneuvo 
ilman puhallusta 

Ohjelmalla voidaan jossain määrin vaikuttaa myös laitteen läm-
penemisaikaan. 

5.4 Laitekohtaiset testitulokset 
Vapaaehtoiskäyttöön soveltuvia laitteita oli kokeilun alkaessa 
Suomen markkinoilla neljä, mutta niistä vain kolmea päästiin tes-
taamaan. Testatut mallit olivat ACS Alcolock V3, Foxguard A2 ja 
vapaaehtoiskäyttöön ohjelmoitu Dräger Interlock XT. Langaton 
ACS Alcolock i5 on jäänyt testiohjelman ulkopuolelle, sillä sen 
maahantuoja ei halunnut antaa nykyistä kehitysversiota Tekniikan 
maailman testiin alkolukon teknisten ongelmien vuoksi. Alkolukot 
on esitelty tarkemmin liitteessä 7.  

Kooste laitteista ja niiden toimivuudesta on esitetty taulukossa 3. 
Tulosten yhteenvetona todettiin, että kaikkia kolmea laitetta voi-
daan suositella vapaaehtoiskäyttöön. 
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  Dräger Interlock 
XT Foxguard A2 ACS Alcolock V3

Valmistusmaa Saksa Ruotsi Kanada 

Tyyppi langallinen langaton langallinen 

Koko 150 x 70 x 40 mm 125 x 60 x 26 mm 150 x 48 x 50 mm

Käsilaitteen paino 177 g 130 g 238 g 

Kiertosuojaus riittävä riittävä riittävä 

Lukitusraja 0,2 promillea 
(säädettävissä) 

0,2 promillea 
(säädettävissä) 

0,2 promillea 
(säädettävissä) 

Lämpenemisaika 
(norm.lämpö) 14 s 29 s * 22 s ** 

Tuulen vaikutus hyvin vähäinen merkittävä ei havaittava 

Hätäohitus maahantuojan 
koodilla kertakäyttöinen maahantuojan 

koodilla 

Puhallus ilman pilliä ei mahdollista mahdollista mahdollista 

Vapaakäynnistysaika 30 min (säädettä-
vissä) 

30 min (säädettä-
vissä) 

30 min (säädettä-
vissä) 

Viive hylätyn puhalluksen 
jälkeen 10 min 3 min 1 min 

Toimivuus voidaan suositella voidaan suositella voidaan suositella

    

  
(* Foxguard A2 

versio 3; versios-
sa 2 noin 50 s) 

(** vaihtelee mer-
kittävästi, ilmoitet-

tu keskiarvona) 

Taulukko 3. Testattujen alkolukkojen ominaisuuksia. Näiden lisäksi alkolukoissa on monia 
säädettäviäa ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tarvittava puhallusvoimakkuus ja ilmamäärä. 
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6 Käyttökokemukset 
Käyttökokemuksia kartoitettiin kyselyn, haastattelujen ja työpajojen 
avulla. Menetelmät on kuvattu luvussa 3.4. Lisäksi aineistona on 
käytetty kokeilun aikana käytyjä muita keskusteluja ja kokemuksia 
asennuksista. Yleistä mielipidettä on selvitetty mm. mediassa jul-
kaistujen artikkelien ja ohjelmien kautta. 

6.1 Pilottikuljettajien taustatiedot 
Ennen-kyselyyn saatiin 76 vastausta ja jälkeen-kyselyyn 46. Vähäi-
sempi vastausmäärä kokeilun lopussa johtunee monesta tekijästä. 
Ennen-kyselyt kerättiin pääosin pilottiyrityksissä järjestettyjen ko-
keilun tiedotustilaisuuksien yhteydessä ja vastauksia saatiin tehok-
kaasti. Jälkeen-kyselyihin vastaaminen hoidettiin yrityksen tavallis-
ten tehtävien lomassa, jolloin vastaaminen helpommin jää. Toiseksi 
kuljettajien vaihtuvuus on kuljetusyrityksistä ollut yritysten mu-
kaan suurta. Tunnistekoodin perusteella vain 19 henkilöä vastasi 
sekä ennen- että jälkeen-kyselyyn. Uudet kuljettajat, jotka eivät ole 
osallistuneet kokeilun aloitustilaisuuksiin, eivät ehkä tiedä tutki-
muksesta paljoakaan. Alkolukkojen käyttö on muuttunut rutiinin-
omaiseksi, jolloin kyselyyn vastaaminen ei enää kiinnosta. Myös 
osa pilottiyritysten yhteyshenkilöistä vaihtui, eikä kesken kokeilun 
mukaan tulleiden henkilöiden sitouttaminen onnistunut samalla ta-
paa kuin kokeilun alussa. Kolmanneksi ennen-kyselyt hoidettiin 
pelkästään paperikyselyinä, mutta jälkeen-vaiheessa käytettiin 
myös nettikyselyä. Vaikka kuljetusyritysten johdon mukaan kuljet-
tajilla on mahdollisuus käyttää nettiä, kuljettajat tuntuivat mie-
luummin vastaavan paperilomakkeilla.  

Pilottiyritysten linja-auton tai taksinkuljettajista ennen-kyselyyn 
vastasi 41 ja jälkeen vaiheessa 23 (kuva 9). Tavarakuljetuksessa 
vastaavat luvut olivat 25 ja 10. Asiantuntijaorganisaatioissa vastaa-
jia oli ennen-vaiheessa 10 ja jälkeen-tilanteessa 11 alkolukolla va-
rustetulla työsuhdeautolla ajavaa. Valtaosa vastaajista oli miehiä 
(93 %). Vastaajien ikä painottui vuosiin 35–54. Ajokilometrejä 
heille kertyi keskimäärin 59 000 km vuodessa vaihteluvälin ollessa 
5 000–190 000 km. Taustatietoja on esitetty tarkemmin liitteessä 8 
ja muita tuloskuvia liitteessä 9. 
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Kuva 9. Vastaajien työpaikka (arvot lukumäärinä). 

 
Vastaajista 7 on ollut loukkaantumiseen johtaneessa onnettomuu-
dessa viimeisen kolmen vuoden aikana. Peltikolariin on joutunut 19 
vastaajaa. Rikesakkoja on saanut 16 ja päiväsakkoja 15 vastaajaa 
kuluneen kolmen vuoden aikana. 

Kokeiluun osallistuneet kuljettajat pitävät vahvuutenaan ajami-
sessa ajoneuvon käsittelyä, jonka he kokevat vahvemmaksi puolek-
seen kuin ajokortilliset yleensä (Liikenneturvan tutkimus v. 2005) 
(liite 8). Heikoimpina puolinaan pilottikuljettajat pitävät muiden 
kuljettajien virheiden sietämistä ärsyyntymättä, ajamista hitaam-
man ajoneuvon takana sekä nopeusrajoitusten noudattamista. Näis-
sä he eivät kuitenkaan suuremmin eroa muiden ajokortillisten nä-
kemyksistä.  

Kokeiluun osallistuneet kuljettajat pitivät rattijuoppoja pahimpi-
na liikenneturvallisuuden vaarantajina ja heidän saamiaan rangais-
tuksia kohtuuttoman lievinä (liite 8). He eivät kannattaneet pienes-
säkään maistissa ajoa. Liikenneonnettomuuksiin suhtautumisessa 
kokeiluun osallistuneiden näkemykset olivat lähempänä liiken-
nealalla toimivien kuin kansalaisten yleisiä näkemyksiä (Kansalais-
ten mielipide liikkumisesta ja turvallisuudesta, VTT tutkimusra-
portti 563/2000). Tätä ei selitä pelkästään kymmenen asiantuntija-
organisaation edustajaa, vaan myös pilottiyritysten ammattikuljetta-
jat ovat tavallisia kansalaisia turvallisuusmyönteisempiä. Ammatti-
kuljettajat ovat kuitenkin tyytyväisempiä yleiseen liikenneturvalli-
suustilanteeseen kuin asiantuntijat, joiden mielestä turvallisuuteen 
ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota (liite 8). 
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Alkoholin käyttö 
Ennen-kyselyssä selvitettiin taustatiedoksi pilottiin osallistuneiden 
alkoholinkäyttötottumuksia. Useimmat käyttävät alkoholia viikoit-
tain. Kuusi kuljetusyritysten kuljettajaa ei käytä koskaan alkoholia 
ja yksitoista vain muutaman kerran vuodessa (liite 8). Asiantuntija-
organisaatioiden edustajat käyttävät alkoholia selvästi useammin, 
mutta humalajuomisessa ero ei ole enää yhtä selvä.  

Humalajuomisella tarkoitetaan naisilla yli 5 annosta ja miehillä 
yli 7 annosta alkoholia. Viidennes vastaajista ei koskaan juo itseään 
humalaan (liite 8). Valtaosa vastaajista juo humalaan pari kertaa 
kuukaudessa tai harvemmin. Kerran viikossa tai useammin humal-
tumiseen asti kertoi juovansa vajaa 15 prosenttia vastanneista. 

Vastaajat vaikuttavat vastuullisilta kuljettajilta, joista suurin osa 
ei aja vähänkään nauttineena (liite 8). Varsinkin ammattikuljettajat 
korostivat, etteivät he nauti alkoholia ajoa edeltävänä iltanakaan, 
koska haluavat ajaa virkeänä. 

Työtehtävien erilaisen luonteen vuoksi asiantuntija- ja kuljetus-
yrityksissä näyttäisi olevan erityyppinen alkoholinkäyttökulttuuri. 
Asiantuntijat voivat juoda pari lasillista työpäivän päätteeksi viikol-
lakin, kun taas ammattikuljettajat voivat käyttävää alkoholia vain 
vapaapäivien edellä. Ammattikuljettajalla ajokunto ja tiettyyn ai-
kaan liikkeelle lähteminen on työtehtävän suorittamisen edellytys, 
asiantuntijalla työtehtävät eivät suoraan liity ajamiseen. Asiantunti-
jaorganisaation edustaja voi ajokuntoaan epäillessään valita julki-
sen liikenteen tai siirtää töihin lähtöään hieman myöhemmäksi.  

6.2 Ennakko-oletukset alkolukosta 
Viisi Liikenneturvan ja neljä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen 
kuljettajaa on käyttänyt alkolukkoa säännöllisesti tai satunnaisesti 
ennen kokeilua (liite 9). Muilla kokeiluun osallistuneilla kuljettajil-
la ei ollut paljoakaan etukäteiskokemusta alkolukosta. Heistä valta-
osa oli lähinnä lukenut alkolukosta aiemmin, muutamalla oli ollut 
mahdollisuus kokeillakin sitä.  

Ennen kokeilun käynnistymistä monella ammattikuljettajalla oli 
huolena alkolukon tekninen toimivuus ja laitteen soveltuminen 
ammattiliikennekäyttöön. Kyselyä voimakkaammin asia nousi esiin 
ryhmähaastatteluissa ja muussa mielipiteiden vaihdossa kuljettajien 
ja pilottiyritysten edustajien kanssa. Yksityisautojen käyttäjillä 
huoli ei noussut erityisesti esiin. Haastatteluissa ammattiliikenteen 
edustajat kertoivat etukäteishuolten osoittautuneen turhiksi, mutta 
kyselyssä hankaluuksia mainittiin jopa hieman enemmän kuin etu-
käteen (kuva 10). Joidenkin alkolukkojen asennuksissa ja käytössä 
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ilmeni teknisiä ongelmia, mutta ne saatiin melko nopeasti ratkais-
tua. Pääosin alkolukot toimivat teknisesti ongelmitta. Osa vastaajis-
ta lienee tarkoittanut hankaluuksilla laitteen käyttöä sinänsä; läm-
penemisen odottelua sekä puhaltamisen ja käsilaitteen mukana pi-
tämisen vaivaa.  

Kyselyn ja haastattelujen perusteella alkolukkokokeilu ei ole 
vaikuttanut ammattiliikenteessä toimivien alkoholin käyttöön. Asi-
antuntijaorganisaatiossa vaikutusta on ollut kahteen suuntaan: osa 
koki voivansa nauttia alkoholia jopa enemmän kuin ennen kokei-
lua, koska ei ole pelkoa juopuneena ajamaan lähtemisestä. Osa taas 
halusi varmistaa pääsevänsä liikkeelle ja tarkkaili siksi entistä tar-
kemmin alkoholinkäyttöään. Suurin osa vastaajista kuitenkin totesi, 
ettei alkolukolla ole ollut merkitystä heidän alkoholinkäyttötottu-
muksiinsa suuntaan eikä toiseen (liite 9.) 

Väittämä ”Alkolukko on helpottanut ajokunnon arviointiani 
poistamalla rattijuopumusriskin” ei oikein toiminut (liite 9). Kysy-
myksessä ei tarjottu vastausvaihtoehtoa niille, jotka halusivat ko-
rostaa, ettei heillä ole koskaan ollut rattijuopumusriskiä eikä on-
gelmia ajokunnon arvioinnissa. Monet väittämän kanssa täysin eri 
mieltä olleet olivat kirjoittaneet tästä erikseen huomautuksen. Ky-
symys oli aikamuotoa lukuun ottamatta muotoiltu täysin samoin 
ennen- ja jälkeen-kyselyssä. Jälkeen-vaiheessa yli puolet (55 %) 
vastaajista oli eri mieltä, kun taas ennen-kyselyssä valtaosa (68 %) 
arveli alkolukon helpottavan ajokunnon arviointia poistamalla ratti-
juopumusriskin. 

 

 
Kuva 10. Vastaajien arvio ennen (N=75) ja jälkeen (N=45) kokeilun al-
kolukon aiheuttamista hankaluuksia käytännön ajotehtävissä 
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6.3 Asennus- ja huoltokokemukset 
Asennusten onnistumista seurattiin olemalla yhteydessä sekä pilot-
tiyrityksiin että asennusliikkeisiin. Asennuksista suurin osa sujui 
ongelmitta, mutta muutamissa kohdattiin yllättäviäkin hankaluuk-
sia. Hankaluudet liittyivät alkolukon asentamiseen ajoneuvon tieto-
liikenneväylään (Can-väylä) integroimalla. Hankaluuksia oli sekä 
raskaassa kalustossa että henkilöautoissa. Parhaiten asennus onnis-
tui silloin, kun alkolukko kytkettiin suoraan käynnistysmoottoriin. 

Ongelmatapauksissa etsittiin ratkaisua yhdessä autojen maahan-
tuojien ja asennusliikkeen asiantuntijoiden kanssa. Maahantuojat 
olivat useassa tapauksessa haluttomia ratkaisemaan asennusongel-
mia. Pilotissa tämä johti siihen, että Transuotilan asennus viivästyi. 
Yksi alkolukon asennusta henkilöautoon odottaneista henkilöistä 
puolestaan joutui käyttämään autoaan asennusliikkeessä kolmena 
eri päivänä saamatta alkolukkoa siltikään autoonsa, kyllästyi lopul-
ta odottamaan asennuksen onnistumista ja jättäytyi kokeilusta pois. 
Joka maahantuojalla on oma asennusliikeverkostonsa. Yhtenä on-
gelmana on, että maahantuojien asennusverkoston yrityksillä ei 
välttämättä ole saatavilla alkolukkoja heti, vaan niitä joudutaan 
odottamaan. Asennusliikkeet eivät halua pitää alkolukkoja hyllys-
sään vähäisen kysynnän vuoksi. Myönteistä on se, että eri maahan-
tuojien asennusverkostot sijaitsevat kattavasti eri puolilla maata. 

Alkolukon lokitieto on purettava ja laitteen kalibrointi suoritet-
tava säännöllisesti (esimerkiksi 30 000 tapahtuman jälkeen). Pur-
kaminen voi aiheuttaa ongelmia ja kustannuksia, jos huolto ei toimi 
moitteettomasti tai jos se ei ole helposti saavutettavissa. Langatto-
mien laitteiden osalta huoltoon voidaan lähettää vain käsilaite ja 
saada jo huollettu korvaava laite tilalle, jolloin huoltopaikan sijain-
nilla ei ole väliä.  

6.4 Alkolukon toimivuus arjessa 
Kyselyn perusteella noin neljännes käyttäjistä ei kohdannut mitään 
ongelmia alkolukkojen teknisen toimivuuden kanssa (kuva 11). 
Eniten koettiin kylmyydestä aiheutuneita ja puhallusteknisiä on-
gelmia. Langattomien laitteiden kantamassa sekä osien kestävyy-
dessä oli jonkin verran ongelmia. Sää aiheutti ajoittain hankaluuk-
sia, vaikkei kokeilutalvena kovia pakkasia juuri koettukaan. Kyl-
myyden vuoksi kuljettaja joutui odottamaan laitteen lämpenemistä 
pidempään, enimmillään pari minuuttia, kun tavallisesti laite on toi-
mintavalmiina 20–30 sekunnissa. 
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Kuva 11. Alkolukon tekninen toimivuus ja kohdattuja ongelmia. N=46, 
vastauksia 75. 

 
Kokeilun aikana selvitettiin seuraavanlaisia teknisiä ongelmatilan-
teita: 
– Itellan alkolukot vaativat asennuksen jälkeen sekä puhallusta et-

tä imua, vaikka niiden oli tarkoitus toimia vain puhalluksella ja 
kuljettajia oli näin opastettu. Tämä tuotti alussa ongelmia, kun-
nes alkolukot saatiin toimimaan vain puhalluksella. Ohjelmoin-
tivirheen vuoksi yksi laite vaati aluksi puhallusta myös kesken 
ajon.  

– Asennusongelmia kohdattiin sekä ammattiliikenteen ajoneuvois-
sa että henkilöautoissa. Raskaan Scania -ajoneuvon asennuson-
gelmiin löytyi ratkaisu maahantuojan ja asennusliikkeen yhteis-
työnä. Alkolukon asennus toiseen samanmerkkiseen ja malliseen 
autoon sujui ongelmitta. Sen sijaan vuoden 2007 malliseen VW 
Passat -farmariin ei asennusta saatu onnistumaan kolmesta erilli-
sestä yrityksestä huolimatta. Auton monimutkainen tietotekniik-
ka ei sallinut can-väylän ohittamista. 

– Muutaman langattoman laitteen antenni oli asennettu niin huo-
nosti, että käsilaitteen kantavuussäde jäi turhan lyhyeksi. On-
gelma poistui korjaamalla antennin kiinnitys. 

– Pohjolan Liikenteen yksi alkolukko alkoi vaatia yhä kovempaa 
puhaltamista ja puhallusvoimakkuus piti säätää uudestaan.  

– Erään kuljettajan keuhkojen vajaatoiminnan vuoksi alkolukon 
vaatiman puhalluksen voimakkuutta pienennettiin. 

– Kolme laitetta oli kuumentunut auringonpaisteessa yli laitteelle 
ilmoitetun maksimilämpötilan, +85o C. Laite ei toiminut ennen 
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kuin se saatiin viilenemään siirtämällä alkolukon käsilaite var-
joon.  

Teknisten ongelmien lisäksi kohdattiin tiedonpuutteesta aiheutunei-
ta ongelmia. 
– Yhdessä yrityksessä esimies joutui muutaman kerran käymään 

ulkopuolisella korjaamolla puhaltamassa moottorin käyntiin. 
Syynä oli, ettei merkkikorjaamossa tunnettu alkolukon toiminta-
periaatteita eikä siellä haluttu ottaa vastuuta yrittää puhallusta 
puhelimessa annettujen ohjeiden mukaan.  

– Koulutaksi ei käynnistynyt, koska tieto alkolukosta ei ollut ta-
voittanut uutta kuljettajaa. Langattoman alkolukon käsilaite oli 
hansikaslokerossa. Kuljettaja tilasi yrityksen toimintaohjeiden 
mukaisesti ajoneuvon hinauksen merkkihuoltoon. Merkkihuol-
lossa tunnistettiin tuntematon laite ja se poistettiin ajoneuvosta. 
(Alkolukko palautettiin autoon myöhemmin.) 

Konsultti tiedotti ongelmista kaikille tutkimukseen osallistuneille 
pilottiyrityksille sisäisillä tiedotteilla, jotta nämä voivat tarkentaa 
ohjeistustaan samanlaisten ongelmien välttämiseksi.    

Teknisiä ongelmia on kohdattu eniten uusissa langattomissa 
malleissa. Ne lämpenivät toimintavalmiuteen hitaasti ja käsilaitteen 
kantavuussäde jäi lyhyeksi autoa lähestyttäessä. Välillä laitteet ei-
vät hyväksyneet puhallusta eikä merkkiääntä kuulunut. Kokeilun 
aikana ilmenneisiin ongelmiin on haettu ratkaisuja yhteistyössä lai-
tevalmistajien kanssa. He ovat välittäneet tiedot tehtaille ja kokei-
lun aikana saatiin langattomista laitteista kaksi paranneltua kehi-
tysversiota. 

Laitteen lämpenemisestä johtuva viive ja odotteluaika ennen 
liikkeelle lähtöä mainittiin alkolukon käytön ikävimmiksi puoliksi 
(kuva 12). Tekniset ongelmat nosti esiin noin 40 % vastaajista. Alle 
viidenneksen mielestä alkolukkoon julkisella paikalla puhaltaminen 
tuntui kiusalliselta. Työpajoissa useat ammattiliikenteen kuljettajat 
totesivat, että laitteesta tuli kokeilun aikana osa liikkeelle lähtemi-
sen ja työtehtävien rutiinia. 
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Kuva 12. Alkolukon käytön hankalimpia/ikävimpiä puolia,. N=46, vasta-
uksia 95. 

Palkitsevimpana alkolukon käytössä pidettiin liikenneturvallisuus-
näkökulman korostumista (kuva 13). Noin kolmannes vastanneista 
piti siitä varmuuden tunteesta, ettei pääse vahingossakaan ajamaan 
liikaa nauttineena. Myös asiakkailta tai ulkopuolisilta saatu positii-
vinen palaute lämmitti noin kolmanneksen mieltä. Uuteen tekniik-
kaan tutustumisesta pidettiin. Erään kokeiluun osallistuneen sanoin 
etenkin alkuvaiheessa suhtautuminen oli osalla ”poikamaisen in-
nostunutta”. Osa koki positiivisena myös omien ajatusten ja asen-
teiden herättelyn. 
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Kuva 13. Alkolukon käytön mukavimmat/palkitsevimmat puolet. N=46, 
vastauksia 84. 

Vapaaehtoisessa käytössä voidaan valita aika, kauanko auto voi ol-
la sammutettuna ennen kuin alkolukko vaatii uutta puhallusta. Tätä 
vapaakäynnistyksen aikaväliä on mahdollisuus säätää esim. siten, 
että puhaltamaan joutuu vain työvuoron aluksi tai myös ruokatun-
nin jälkeen. Kokeiluyrityksissä puhallusväliksi oli säädetty puoli 
tuntia, 45 minuuttia tai tunti. Useimpien vastaajien mielestä vapaa-
ehtoiskäytössä sopivin puhallusväli olisi yli tunnin kestäneen tauon 
jälkeen tai kerran työvuoron aikana (liite 9). Osa kannattaisi kui-
tenkin vapaaehtoisessa käytössäkin satunnaista puhallusta myös 
ajon aikana.  

6.5 Asennoituminen alkolukon käyttöön 
Kokeilun vastaajat eivät tuoneet erityisemmin esiin pelkoa leimau-
tumisesta rattijuopoksi alkolukon käytön vuoksi eikä suurin osa pi-
tänyt alkolukon käyttöä kiusallisena (kuva 14). Kuitenkin niin ky-
selyssä kuin yksilö- ja ryhmähaastatteluissakin ilmeni, että moni 
kokeiluun osallistunut on asiaa pohtinut.  
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Vastaajat uskoivat suurimman osan ulkopuolisista ymmärtävän, 
että kyse on työtehtävään liittyvästä asiasta (liite 9). Jokunen vas-
taaja arveli ulkopuolisten voivan epäillä, että kyse on ongelmista 
alkoholin käytössä. Näin ajattelivat etukäteen lähinnä henkilölii-
kenteen kuljettajat. Yhdessä yrityksessä oli kuljettajien ”nurinan” 
vuoksi pidennetty vapaan käynnistyksen aikaväliä, jotta heidän ei 
enää tarvinnut puhaltaa julkisella paikalla. Pääosa kokeiluun osal-
listuneista tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajista pystyikin hoita-
maan puhallukset varikolla tai muulla ei-julkisella paikalla, joten 
heidän ei tarvinnut kohdata ulkopuolisten katseita. 

Eräs asiantuntijaorganisaation haastatelluista mainitsi, että eten-
kin alkuvaiheessa vaikkapa kaupan parkkipaikalla tai vastaavalla 
julkisella paikalla useampien vieraiden ihmisten nähden alkoluk-
koon puhaltaminen tuntui oudolta ja saattoi kerätä ihmetteleviä kat-
seita. Eräs haastateltava totesi alkuun puhaltaneensa laitteeseen tie-
toisen näkyvästi, mutta ei sittemmin enää kiinnittänyt erityistä 
huomiota autonsa ”liikkeelle puhaltamiseen”.  

Alkolukon käyttäminen tuntuu kiusalliselta
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Kuva 15. Alkolukon käyttämisen kiusallisuus. Ennen-kysely N=73, jäl-
keen-kysely N=45. 

Alkolukko-kokeilun hyödyntäminen markkinoinnissa 
Kokeilun alkaessa vastaajilla oli erittäin myönteiset odotukset ko-
keilun vaikutuksesta yrityksen julkisuuskuvaan (liite 9). Etenkin 
kokeilun alkuvaiheessa yritykset näkyivät uutisissa ja lehdissä, kun 
vapaaehtoisesta kokeilusta kerrottiin. Yritykset kirjoittivat kokei-
lusta asiakaslehdissään ja kuljettajat kertoivat saaneensa asiakkailta 
myönteistä palautetta. Loppuvaiheessa vaikutusta pidettiin edelleen 
myönteisenä, muttei aivan niin suurena kuin etukäteen toivottiin.  
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Valtaosan mielestä alkolukkokokeilua oli hyödynnetty yrityksen 
markkinoinnissa (liite 9). Hieman yli neljännes vastaajista oli kui-
tenkin sitä mieltä, ettei kokeilun tarjoamaa markkinointietua hyö-
dynnetty. Tämä voi osaltaan selittää sitä, että viidenneksen mielestä 
kokeilu ei vaikuttanut yrityksen julkisuuskuvaan mitenkään.  

6.6 Valmius käytön lisäämiseen 
Kokeiluun osallistuneiden mielipiteet alkolukon ottamisesta omaan 
autoonsa kokeilun päätyttyä jakautuivat. Yksityisiin työsuhde-
autoihin asennettujen alkolukkojen käyttäjät aikoivat jatkaa laitteen 
käyttöä. Vain 15 prosenttia vastanneista tyrmäsi ajatuksen alkolu-
kosta omassa autossaan kokonaan (kuva 16). Varsinkaan raittiit ei-
vät koe alkolukkoa itselleen tarpeelliseksi. Suurin osa vastaajista 
oli valmis käyttämään alkolukkoa omassa autossaan, mikäli laite 
olisi autossa jo valmiina, asennus- ja huoltoverkosto kehittyisivät ja 
alkolukot olisivat edullisempia.  

Alkolukon käytön lisäämiseen vastaajat suhtautuivat yleisesti ot-
taen myönteisesti. Kaikki olivat sitä mieltä, että alkolukkojen käyt-
töä tulisi lisätä, mutta tavan suhteen oli enemmän hajontaa: osa ha-
lusi alkolukot vain rattijuopoille, osa koululaisten ja vaarallisten ai-
neiden kuljetuksiin ja osa kaikkiin autoihin (kuva 17). Työpajassa, 
johon osallistui muun muassa kuntien edustajia, keskusteltiin alko-
lukkojen edellyttämisestä koulu- ja päiväkotikuljetuksissa. Osallis-
tujat olivat sitä mieltä, että alkolukkoa voitaisiin edellyttää esimer-
kiksi kaikissa lapsi-, vanhus- ja vammaiskuljetuksissa. 

Ottaisitko alkolukon omaan autoosi kokeilun päätyttyä?
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Kuva 16. Halukkuus ottaa alkolukko omaan yksityisautoonsa. N=45. 
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Tulisiko alkolukon käyttöä lisätä yleensä?
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Kuva 17. Vastaajien näkemyksiä alkolukon käytön lisäämisestä. N=46. 

Jälkeen-kyselyn vastaajat pitivät alkolukkoa hyödyllisenä ammatti-
liikenteessä (liite 9). Vain kaksi vastaajaa oli eri mieltä. Alkolukos-
ta vähäisempää hyötyä kokevat toivat mm. ryhmäkeskusteluissa 
esiin ammattikuljettajien vastuullisuutta ja sitä, että heille on itses-
tään selvää, ettei alkoholia nauttineena lähdetä ajamaan. Myös al-
kolukkojen lisäämiseen omassa työnantajayrityksessä suhtauduttiin 
myönteisesti (liite 9).  

Alkolukkoseminaarissa keskusteltiin vilkkaasti rattijuopu-
musonnettomuuksien vakuutuskorvausten epäämisestä. Yleisesti on 
tiedossa, että rattijuopolle ei makseta vakuutuskorvauksia. Vä-
hemmän on tuotu esille, että vakuutusyhtiö perii rattijuopolta myös 
muille osapuolille maksetut korvaukset tarvittaessa ulosottoteitse. 
Nämä korvaukset voivat nousta huomattavan suuriksi, jos vammat 
vaativat pitkäaikaista hoitoa tai eläkettä. 

Kuljetusyrityksissä ei ole riittävästi tiedostettu kaikkia alkoho-
lionnettomuuden yritykselle aiheuttamia haittoja. Yritysten edusta-
jat kaipasivat selkeää tietoa siitä, mikä on yrityksen vastuu, jos sen 
työntekijä joutuu onnettomuuteen yrityksen ajoneuvolla humaltu-
neena. Kalliin ajoneuvon vakuutuskorvauksia ei makseta välttämät-
tä yrityksellekään, sillä ajoneuvoa ei saa luovuttaa päihtyneelle. 
Ainakin yritys joutuu odottamaan korvauksia, sillä oikeuskäsittelyt 
vievät yleensä huomattavasti aikaa. Alkolukko poistaa kuljetusyri-
tyksiltä tällaiset riskit. 
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6.7 Alkolukon kehittämistarpeita 
Tutkimuksessa esille nousseita alkolukon kehittämistarpeita ovat: 
– Alkolukon nopeampi lämpeneminen 

 • Alkolukon tulisi kytkeytyä heti keskuslukon toiminnasta, jot-
ta puhaltamista ei tarvitsisi odotella. Laite ehtisi lämmitä sillä 
aikaa, kun kuljettaja istuutuu, kiinnittää turvavyönsä ja hoitaa 
muut mahdolliset tekniset laitteet käyttökuntoon. 

 • Autossa säilytettävää langallista käsilaitetta tulisi pakkasella 
voida lämmittää etukäteen esim. moottorilämmitykseen kyt-
kettynä. 

 Paremmat asennusohjeet 
 • langattoman antennin sijoittaminen 
 • merkkikohtaiset asennusohjeet 
 • yhteydet auton muihin sähköjärjestelmiin 
– Lokitiedon hyödyntäminen 

 • Yrityksen tulisi saada tieto puhalluksista viikoittain, päivit-
täin tai reaaliaikaisesti, jotta se voi puuttua mahdollisiin on-
gelmiin heti. Puoli vuotta vanhasta lokitiedosta ei enää ole 
hyötyä. 

 • Alkolukosta purettava lokitieto sisältää nyt valtavan määrän 
yritykselle tarpeetonta tietoa, jolloin tarpeellinenkin tieto on 
vaikeasti löydettävissä. Runsas lokitieto tulisi tiivistää yrityk-
sille hyödyllisiksi raporteiksi. 

– Järjestelmän integrointi auton muihin järjestelmiin 
 • Tavoitteena on saada reaaliaikainen tieto ei-hyväksytyistä 

puhallusnäytteistä liikenteen ohjaukseen/tilauskeskukseen 
toimistolle. 

 • tarve tiiviille ja helposti seurattavalle raportoinnille 
 • esim. taloudellisen ajon seurannan ja alkolukkojärjestelmän 

tapahtumat samaan lokitiedostoon 
– Alkolukon sijoittaminen autoon 

 • Käsilaitteelle tarvitaan teline, jonka voi kiinnittää ajoneu-
voon. Käsilaitteiden telineiden puuttuminen koettiin pilot-
tiyrityksissä puutteeksi. Käsilaitteen kiinnitys tapahtuu usein 
tarrateipillä, joka likaantuessaan ei enää toimi.  

 • Alkolukkojen muotoilu on usein vanhanaikainen, eikä se sovi 
ulkomuotonsakaan puolesta kojelautaan.  

 • Tilanpuutekin otettava huomioon – kojelaudassa voi olla 
useita laitteita jo entuudestaan (esim. navigaattori, kännykkä-
teline) 



 
44 LINTU 3/2008  Alkolukon vapaaehtoinen käyttökokeilu   

– Laitteessa pitää olla ledivalo, joka ilmaisee, milloin laitteessa on 
virta päällä, milloin se on valmis puhallukseen ja onko puhallus 
hyväksytty vai ei. Langattomissa järjestelmissä ledivalo voisi si-
jaita kojelaudassa.  

– Suukappaleet voisivat olla pehmeämpää muovia. Säästäisi luon-
toa ja kustannuksia, jos niitä voisi pestä tiskikoneessa uusiokäyt-
töön.  

– Tarvitaan lisätutkimusta siitä, miten alkolukko reagoi antibioot-
teihin, energiajuomiin yms. 

Osaa näistä on jo alettu kehittää pilottiyritysten, alkolukon maahan-
tuojien ja asennusverkkoyritysten yhteistyönä. 
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7 Johtopäätökset 
7.1 Yhteenveto päätelmistä 
Alkolukkoon kohdistuu suuret odotukset rattijuopumuksen liiken-
teelle aiheuttaman turvallisuusriskin torjumiseksi. Alkolukon käyt-
töä rattijuopumuksesta tuomituille ollaan Suomessa laajentamassa 
2005 alkaneen kokeilun päätyttyä. On kuitenkin tärkeää, että alko-
lukko ei jäisi vain rikosoikeudellisen seuraamuksen apuvälineeksi, 
vaan voisi yleistyä myös yleisesti kaikkien autoilijoiden ratti-
juopumusta ennalta estävänä laitteena. 

Ideaalitapauksessa alkolukkojen käyttö rattijuopumuksia ennal-
taehkäisevänä riskienhallintalaitteena lisääntyisi riskit tiedostavien, 
liikenneturvallisuusnäkökulmaa arvostavien yksilöiden ja yritysten 
vapaaehtoisina laitteiden käyttöönottoina. Käytännössä alkolukko-
jen yleistyminen näyttää vaativan kuitenkin sekä houkuttimia että 
pakotteita. Alkolukkojen edellyttäminen tietyillä liikenteen osa-
alueilla, kuten ammattiliikenteessä tai tarkennettuna esim. koulu-
laiskuljetuksissa ja vaarallisten aineiden kuljetuksissa, on yksi ka-
nava nopeuttaa alkolukkojen käyttöönottoa liikenteessä. 

Tällä hetkellä alkolukkojen ykeistymistä hidastavat laitteen hin-
ta, vaihtelu laitteiden laadussa, asennus- ja huoltoverkoston puut-
teet sekä huoli laitteen toimintavarmuudesta. Laitteen tarjoaminen 
ensivaiheessa uusien autojen lisävarusteluettelossa ja pikku hiljaa 
uusissa autoissa vakiovarusteena voidaan nähdä yhdeksi mahdolli-
suudeksi nopeuttaa laitteen yleistymistä. Samanaikaisesti on tehtä-
vä työtä alkolukkotietoisuuden kasvattamiseksi, jotta väärät käsi-
tykset laitteen mahdollisuuksista ja rajoituksista saadaan oikaistua 
sekä hälvennettyä tiedonpuutteesta johtuvat ennakkoluuloja. Eri ta-
hojen vuorovaikutus laitteen jatkokehittelyssä ja markkinoinnissa 
on olennaista, jotta laitteita saadaan kehitettyä edelleen paremmin 
yritysten ja yksityisten käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tarvetta voi 
olla yhtä lailla lokitiedon parempaan hyödyntämiseen kuin laitteen 
ulkoasun kehittämiseen. 

Jotta vapaaehtoisen käytön lisääntymiselle luotaisiin hyvät edel-
lytykset, laitteiden asennuksen ja huollon tulee olla käyttäjälle vai-
vatonta eikä siitä saa aiheutua ylimääräistä vaivaa. Huollon ja loki-
tiedon purkamisen tulisi vapaaehtoisessa käytössä olla mahdollista 
muun huoltotapahtuman tai katsastuksen yhteydessä. Palvelun tulee 
olla asiantuntevaa, jotta asiakkaalle ei syntyisi asennusvirheistä tai 
tietämättömyydestä johtuvia viivästyksiä. Tämä korostaa jälleen eri 
tahojen yhteistyön ja ajantasaisten, tarkkojen auto- ja laitemerkki-
kohtaisten asennus- ja huolto-ohjeiden tarvetta. 
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Osassa yrityksiä laitetta pidetään vielä kalliina investointina, 
jonka takaisinmaksuaika on pitkä tai määrittelemätön. Tällä hetkel-
lä alkolukkoja vapaaehtoisesti asentaneet kuljetusyritykset eivät 
välttämättä saa investoinnistaan merkittävää hyötyä, kun alkolukon 
rooli kuljetuspalveluiden kilpailutuksessa on täsmentymätön. Pelk-
kä suositus alkolukosta ei pääsääntöisesti riitä nostamaan sitä riittä-
vän merkittäväksi tekijäksi kilpailutuksessa. Alkolukon pakollisuus 
tietyissä kuljetuksissa vähentäisi laitehankinnan hinnan merkitystä, 
kun hankinta olisi edellytys kyseisellä markkinasegmentillä toimi-
miselle. 

Muualla maailmalla, mm. Ruotsissa ja Englannissa, alkolukkoja 
on pyritty lisäämään mm. vakuutusmaksujen alennuksilla alkolu-
kollisille autoille. Suomessa vakuutusalennuksiin on suhtauduttu 
varauksella, mutta ne voisivat toimia yhtenä kannustimena vapaa-
ehtoisen käytön lisäämiselle. 

7.2 Käytön esteiden vähentäminen 

7.2.1 Hinta 

Selkein este alkolukon vapaaehtoisen käytön lisäämiselle on lait-
teen hinta, erityisesti yksityiskäytössä. Suomessa tarjolla olevien 
alkolukkojen hintahaitari on 900–2000 euroa. Halvemmissa alko-
lukoissa on vähemmän tapahtumia tallentavia lokiominaisuuksia. 
Yleinen kanta on, että laitteiden yleistyessä ne tulevat halpenemaan 
suurempien tuotantovolyymien tuoman kustannustehokkuuden 
kautta. 

Yritysten työsuhdeautojen lisälaitteena alkolukko nostaa auton 
kokonaishintaa ja verotusarvoa. Näin työsuhdeauton verotusarvo 
nousee käyttäjälle ja yritys maksaa korkeampaa kuukausivuokraa. 
Verotusarvoa laskettaessa alkolukko katsotaan lisälaitteeksi siinä 
missä lohkolämmitin tai erikoisvanteet ja se nostaa verotusarvoa 
laitteesta riippuen noin 30 eurolla per kuukausi. 

7.2.2 Investoinnin taloudellinen kannattavuus 

Kokeilun aikana käydyssä keskustelussa osa ammattiliikenteen 
edustajista totesi alkolukon olevan liian kallis investointi, etenkin 
kun rattijuopumusriski ammattiliikenteessä koetaan pieneksi. Osas-
sa kokeiluun osallistuneista yrityksistä toisaalta todettiin, että suh-
teessa kuljetettavan kaluston hintaan alkolukko ei ole enää merkit-
tävä lisä kustannuksiin. 

Investointihalukkuutta alkolukkoihin lisäisi, jos hankinnan ta-
kaisinmaksuaika olisi paremmin määriteltävissä ja kohtuullinen. 
Yritysten on ollut vaikeaa saada investointinsa takaisin, kun kulje-
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tuspalveluja kilpailuttavat organisaatiot eivät ole nostaneet alko-
lukkoa kilpailuttamiskriteerien joukkoon tai ne eivät ole korosta-
neet alkolukkoa riittävällä painoarvolla.  

Liikenne- ja viestintäministeriön antamassa asetuksessa (LVM 
21.6.2006) sanotaan, että koulu- ja päivähoitokuljetuksissa ”on 
yleensä käytettävä alkolukolla varustettuja ajoneuvoja” (9 § alko-
lukko). Tutkimuksen yhteydessä on muodostunut käsitys, että kol-
mannes kunnista on koulukuljetusten kilpailuttamiskriteereissään 
pisteyttänyt alkolukon (esim. Tammisaari 10 pistettä, Jyväskylä 2 
pistettä, Taipalsaari 5 pistettä, Mäntsälä 5 pistettä), kolmannes on 
suositellut alkolukon asennusta ja kolmannes ei ole mitenkään rea-
goinut nykyiseen alkolukkoasetukseen. Asetus on sen verran väljä, 
ettei se ole johtanut alkolukkojen käyttöön kaikissa koulu- ja päi-
vähoitokuljetuksissa. Jos asetusta muutettaisiin kuntien toivomaan 
suuntaan, alkolukkoja edellytettäisiin kaikissa koulukuljetuksissa. 

Muiden kuljetusten osalta ei vastaavaa asetusta ole, vaikka aina-
kin vaarallisten aineiden kuljetuksessa sitä tarvittaisiin. Alkolukko 
voitaisiin säätää pakolliseksi muihinkin tärkeinä pidettyihin henki-
lö- ja tavarakuljetuksiin. Jos alkolukko tulee pakolliseksi kaikissa 
ammattiliikenteen ajoneuvoissa, investointiin suhtaudutaan myön-
teisemmin. Tällöin kuljetuksista kilpailevat yritykset ovat samassa 
asemassa. Etua voivat saada ne yritykset, jotka ovat jo hankkineet 
alkolukon, pystyneet hyödyntämään alkolukon kilpailutusetua ja 
ehtineet kuolettaa hankintansa.  

7.2.3 Tiedonpuute ja asenteet 

Tässä tutkimuksessa on pyritty tiedotteiden, artikkelien ja internet-
sivujen avulla lisäämään tietoa alkolukosta ja sen käyttökokemuk-
sista. Siten voitaneen vaikuttaa vähitellen asenteisiinkin. Jo kokei-
luvuoden aikana on ollut havaittavissa yhä suotuisampaa ilmapiiriä 
alkolukkoa kohtaan. 

Ammattikuljettajat suhtautuvat alkolukkoihin pääosin myöntei-
sesti. Silti moni heistäkään ei halua puhaltaa alkolukkoon näkyväl-
lä, julkisella paikalla, koska alkolukko kytketään yhä yleisessä ajat-
telussa niin yleisesti alkoholiongelmaan. 

Lisätiedolle on edelleen tarvetta. Yleinen tiedonpuute näkyy 
mm. erityyppisissä kannanotoissa ja päätöksissä. Helsingin hovioi-
keus päätti olla vaatimatta törkeään rattijuopumukseen työajossa 
syyllistyneen taksinkuljettajan autoon alkolukkoa sillä perusteella, 
että se vaikeuttaisi ammatin harjoittamista taksinkuljettajana, kun 
samaa autoa eivät voisi käyttää muut kuljettajat (Helsingin Sano-
mat 1.7.2007). Tosiasiassa valvottuun käyttöön säädetty alkolukko 
vaatii puhallusta myös ajon aikana, mutta ei estä muita käyttämästä 
autoa. SKALin lausunnossa todetaan, ettei alkolukkoa tulisi vaatia 
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asennettavaksi ammattiliikenteen ajoneuvoihin, koska se edellyttäi-
si tiettyä autoa tietyllä kuljettajalla ja vaikeuttaisi ajojärjestelyjä 
(Suomen yrittäjäsanomat 4/2008). Alkolukko ei todellisuudessa es-
tä myöskään kuljettajien vaihtamista autojen kesken.  

7.2.4 Epävarmuus laitteiden laadusta 

Tulevaisuudessa alkolukon mainetta voivat pilata markkinoille 
mahdollisesti tulevat teknisesti ala-arvoiset laitteet. Alkolukkoa va-
litsevien tulisikin saada varmuus laitteen laadusta ja hyväksyttä-
vyydestä. 

Erityisesti vakuutusala, mutta myös alkolukkojen maahantuojat, 
ovat esittäneet, että alkolukkojen teknisille ominaisuuksille pitää 
määrittää vähimmäisvaatimukset. Tavoitteena olisi estää heikompi-
laatuisten tulkinnanvaraisten laitteiden markkinoille pääsy. 

Sähkölaitteita valmistavan teollisuuden perustaman kansainväli-
sen SESCOn toimesta laaditut EN-normit (EN 50436-1 ja prEN 
50436-2) määrittelevät vapaaehtoiseen käyttöön ja rattijuopumuk-
sesta tuomittujen käyttöön soveltuville alkolukoille standardit. Nä-
mä takaavat laatutason ja määrittelevät vähimmäisvaatimukset 
markkinoilla myytäville alkolukoille. Normit auttavat ostajaa ja esi-
merkiksi vakuutusalaa varmistumaan siitä, että laite täyttää taso-
vaatimukset. Normit tulisi ottaa ohjenuoraksi alkolukkojen jatko-
kehittämiselle ja esimerkiksi markkinoinnissa kertoa, täyttääkö ky-
seinen alkolukko normit. 

7.2.5 Asennus ja huolto 

Asennuspalvelujen taso on vaihteleva ja odotusajat voivat olla pit-
kähköjä. Sujuva asennusprosessi on varsinkin ammattiajossa vält-
tämättömyys, koska ajoneuvot ovat suurimman osan vuorokaudesta 
tuottavassa työssä.  

Asennusten aikana havaitut ongelmat toivat esiin merkki- ja 
mallikohtaisten ohjeiden tarpeen. Jos käyttöä yksityishenkilöillä 
halutaan lisätä, asennusten ja huollon varmuus ja sujuvuus on eh-
dottoman tärkeää. Automerkit ja -mallit poikkeavat toisistaan niin 
paljon, että autoja maahantuovien yritysten ja alkolukkoja asentavi-
en liikkeiden yhteistyönä pitäisi laatia tarkat merkki- ja mallikoh-
taiset asennusohjeet.  

Myös ammattiliikenteellä on tarve saada tarkat merkki- ja malli-
kohtaiset asennusohjeet, koska alkolukkoja asentavat tulevaisuu-
dessa myös suurten yritysten omat varikot ja korjaamot. Vaikka 
tämä syö asennusliikkeiden markkinaosuutta ammattiliikenteessä, 
jää niille asiakaskuntaa sekä pienemmissä ammattiliikenneyrityk-
sissä että yksityispuolella. Asennusliikkeillä on mahdollisuus kehit-
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tää palvelujaan esimerkiksi siten, että ne voivat tarjota liikkuvaa 
asennuspalvelua kunkin asiakkaan luona. 

Asennusliikkeiden tulisi kehittää palveluja, joissa lokitiedot voi-
taisiin purkaa yrityksen osoittamassa paikassa. Yksityiskäytössä 
noin 10 minuuttia kestävä purkaminen tulisi voida teettää asennus-
liikkeessä tai katsastusasemalla muun auton huollon tai katsastuk-
sen yhteydessä. Laitteen ylläpidon ja huollon on oltava mahdolli-
simman vaivatonta etenkin vapaaehtoiselle käyttäjälle. Kokeilussa 
esimerkiksi langattoman laitteen lokitietojen purkua helpotti, kun 
huoltoliikkeeseen oli mahdollista toimittaa vain käsiyksikkö ja auto 
pystyttiin pitämään ajossa varakäsiyksikköä käyttäen.  

7.3 Keinoja alkolukon vapaaehtoisen 
käytön lisäämiseen 

7.3.1 Alkolukon tunnettavuuden parantaminen 

Alkolukko on hankkeen aikana ollut usein esillä lehdissä ja televi-
siossa, mutta laitetta ja sen toimintaperiaatteita ei silti vielä tunneta 
kovin hyvin. Tämä on tullut esille mm. hovioikeuden päätöksessä, 
ammattiliikenteen edustajien kannanotoissa, kuljetuspalveluiden 
ostajien hämmennyksenä ja autohuoltamoiden tietämättömyytenä.  

Tunnettavuutta tulee lisätä kehittämällä tietopalveluja (esim. In-
ternet-sivusto) ja tiedotusta alkolukkoon keskeisesti liittyville toi-
mijaryhmille.  

Myös suuren yleisön valistaminen alkolukon eduista lisäisi vaa-
timuksia alkolukon saamiseksi ainakin tärkeimpiin kuljetuksiin. 
Alkolukon nostaminen kuljetuspalveluiden kilpailuttamiskriteerien 
joukkoon kasvattaisi laitteen kysyntää ja tunnettavuutta. Tämä voisi 
heijastua myös yksityiseen henkilöautoliikenteeseen. 

Alkolukkotietämyksen ja käytön kasvu pienentäisi myös alko-
lukkojen yleistymisen esteitä. Laitteiden yleistyminen vähentäisi 
niiden hintaa ja käytön kiusallisuutta. 

Yritystasolla selkeät, yhteisesti eri osapuolten kanssa sovitut pe-
lisäännöt vähentävät epäluuloja alkolukon suhteen. Työntekijä- ja 
työnantajapuolen olisi hyvä pohtia asiaan liittyvää problematiikkaa 
yhdessä ja kirjata yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt jo esim. osana 
yrityksen yleistä päihdepolitiikkaa. Näin säännöt tulevat selväksi ja 
niiden välittyminen mm. uusille työntekijöille on varmempaa kuin 
kirjoittamattomien, sanattomien käytäntöjen.  
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7.3.2 Markkinatarpeiden tunnistaminen 

Uusien markkinoiden luomisessa kustannustehokkainta on rakentaa 
referenssiympäristöjä segmentoimalla markkinoita. Yhden segmen-
tin (esim. koululaiskuljetukset) osalta ajurina voisi olla koululais-
kuljetuksia koskevan asetuksen tiukentaminen, vaarallisten ainei-
den osalta esimerkiksi tilaajien sitouttaminen mukaan vaatimaan 
alkolukkoja (vrt. esim. joidenkin öljy-yhtiöiden vaatimus nopeu-
denrajoittimen säätämisestä 80 km/h:iin). Yksityiskäyttöön niinkin 
pieni asia kuin laitteen ”design”, muotoilu ja ulkonäkö voivat tehdä 
laitteesta haluttavamman. Tällaisten markkinasegmenttien kysyn-
nän kasvu synnyttää toimivan asennus- ja huoltoverkoston sekä ke-
hityspolun jossa alkolukkojen ominaisuuksia jatkuvasti kehitetään. 
Tämä itseään ruokkiva kehä herättää myös autoteollisuuden ja au-
tojen maahantuojien kiinnostuksen ja vahvistaa Suomen asettamaa 
tavoitetta tukea Ruotsia tavoitteessa, että alkolukko tulisi uusien 
autojen pakolliseksi varusteeksi 2012 ja kuorma- ja linja-autoissa jo 
2010. 

7.3.3 Kannustimet  

Yksi tutkimuksen aikana esiin noussut mahdollinen kannustin alko-
lukkojen vapaaehtoisen käytön yleistämiseksi ovat vero- ja vakuu-
tuskannustimet. Esimerkiksi alkolukon hintaa ei laskettaisi mukaan 
auton kokonaishintaan, jolloin se ei nostaisi työsuhdeauton vero-
tusarvoa. Vakuutusala suhtautuu vakuutusalennuksiin negatiivisesti 
tai vähintään varauksella. Toisaalta vakuutukset ovat siirtymässä 
yhä voimakkaammin riskienmukaisiin vakuutusmaksuihin ainakin 
yritysten osalta. Alkolukko voidaan nähdä riskienhallintalaitteena, 
jolla voisi saada alennusta vakuutusmaksuihin niin yrityksissä kuin 
yksityistalouksissakin. 

Vakuutusmaksujen alennuksia on toteutettu Ruotsissa. Siellä 
kolme vakuutusyhtiötä on toteuttanut erityyppisiä alennusratkaisu-
ja. Saluansvar antaa 50 prosentin alennuksen liikennevakuutuksesta 
yksityisliikenteessä olevilta autoilta, joissa on MHF-hyväksytty al-
kolukko. Folksam on neuvotellut alennuksia ammattiliikenneyritys-
ten vakuutusmaksuihin. Pohjois-Ruotsissa Folksam ja Volvia ko-
keilevat yhteistyössä mallia, jossa saa ilmaisen vakuutusmaksun 
kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta, kun ostaa uuden alkolukolli-
sen Volvon Uumajasta tai Skellefteåssa sijaitsevasta Forslund-
liikkeestä.  
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7.3.4 Riskienhallinta 

Alkolukko voidaan nähdä osana yritysten riskienhallintaa. Alkolu-
kottomilla autoilla alkoholin vaikutuksen alaisena oleva kuljettaja 
voi päästä liikenteeseen, vaikka kuljetusalalla toimivat korostavat-
kin tämän epätodennäköisyyttä ja harvinaisuutta. Kertaonnetto-
muuden seuraukset voivat olla huomattavat paitsi inhimilliseltä 
myös taloudelliselta kannalta. Jos alkoholin vaikutuksen alaisena 
oleva kuljettaja joutuu onnettomuuteen, kuljettaja tai yritys ei ole 
välttämättä oikeutettu minkäänlaisiin korvauksiin. Alkolukkojen 
käyttöönotto yrityksissä poistaisi alkoholionnettomuuksien riskin. 

Monissa yrityksissä ei selvästikään ole ymmärretty, että vakuu-
tus ei korvaa syntyneitä vahinkoja yrityksellekään, jos kuljettaja on 
ollut alkoholin vaikutuksen alainen. Sama koskee tietenkin työsuh-
deautoja ja yksityistalouksiakin. 

7.3.5 Alkolukon tarjoaminen vakiovarusteena 

Lisävarusteena myytävästä alkolukosta koituu asennuttamisen vai-
va. Siitä tulee hankinnalle myös lisähintaa, jolloin laite voi helposti 
jäädä hankkimatta. Kyselyssäkin ilmeni, että moni käyttäisi alko-
lukkoa, jos se olisi autossa jo valmiina. Alkolukot pitäisi ensi vai-
heessa saada lisävarusteluetteloon ja jatkossa uusiin autoihin va-
kiovarusteeksi. Pitkällä aikavälillä autokannan uusiutuessa suurin 
osa autoista olisi alkolukollisista. 

Ruotsalainen Volvo on ensimmäinen autonvalmistaja, joka ottaa 
alkolukko-järjestelmän sarjatuotantoon (Helsingin Sanomat 
17.11.2007). Alkolukko on saatavissa tehdastilauksena uusiin 
kuorma-autoihin. Se voidaan asentaa myös jo käytössä oleviin au-
toihin. 

7.4 Jatkoselvitystarpeet 
Tutkimuksen aikana on ilmennyt, että tietämys alkolukosta ja esim. 
sen teknisestä toiminnasta on puutteellista. Internetissä toimivalle 
ajantasaiselle alkolukkoportaalille on tarve. 

Toinen jatkotutkimuksen aihe on selvittää, milloin autoteollisuus 
on tuomassa omat alkoholin ja huumeiden tunnistuslaitteensa ras-
kaisiin ajoneuvoihin ja henkilöautoihin sekä millaisia nämä laitteet 
ovat. 
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Keskeisiä käsitteitä 
Alkolukko 
Alkolukko on ajonestolaite, joka mittaa kuljettajan uloshengitysil-
man alkoholipitoisuuden ja estää ajoneuvon käynnistyksen kuljetta-
jan ollessa alkoholin vaikutuksen alainen.  

Laite koostuu kahdesta pääkomponentista; yleensä ajoneuvon 
kojelaudan alle asennettavasta ohjausyksiköstä sekä sisälle matkus-
tamoon asennettavasta käsilaitteesta.  
Käsilaite 
Käsilaite on se laite, johon puhalletaan. Laite mittaa kuljettajan 
uloshengitysilman alkoholipitoisuuden.  
mg/l  
Mittayksikkö ilmaisee tarkkuusalkometrillä mitattavaa alkoholin 
määrää (mg) uloshengitysilman litraa kohti. 0,1 mg/l alkoholia 
uloshengitysilmassa merkitsee noin 0,2 promillea. 
Ohjausyksikkö  
Alkolukon ohjausyksikkö estää tai sallii virransyötön ajoneuvon 
käynnistysjärjestelmään puhallusnäytteen mittaustuloksen perus-
teella. 
Promille ‰ 
Promille on mittayksikkö, jolla ilmaistaan veren alkoholipitoisuut-
ta. Yksi promille tarkoittaa tuhannesosaa eli prosentin kymmenes-
osaa alkoholia veressä. 
Rattijuopumuksen rajat Suomessa 
Suomessa henkilö syyllistyy rattijuopumukseen, mikäli hän kuljet-
taa moottorikäyttöistä ajoneuvoa niin, että hänen verensä alkoholi-
pitoisuus on vähintään 0,5 ‰ tai hänellä on vähintään 0,22 mg al-
koholia litrassa uloshengitysilmaa. Vastaavasti törkeän rattijuopu-
muksen perusteena on vähintään 1,2 ‰:n alkoholipitoisuus veressä 
tai 0,53 mg alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. 
Valvottu ajo-oikeus 
Ehdollinen ajo-oikeus yhdistettynä ajo-oikeuden valvontaan on 
vaihtoehto ehdottomalle ajokiellolle. Valvotussa ajo-oikeudessa 
käytettävä ajoneuvo on varustettava alkolukolla. Valvottava vastaa 
tästä aiheutuvista kustannuksista. 
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Liite 1. Alkolukkojen maahantuojat Suomessa 

Liitin Oy on aloittanut toimintansa paloalan yrityksenä vuonna 
1945. Liitin Oy:n markkinoimat Dräger-alkometrit, -alkolukot ja 
huumetesterit ovat viranomaiskäyttöön suunniteltuja tuotteita. Lii-
tin Oy:n maahantuoma alkolukko on valmistettu Saksassa. Pilotissa 
testattiin langallista, vapaaehtoiskäyttöön ohjelmoitua Dräger Inter-
lock XT –alkolukkoa, jonka hinta on asennettuna n. 1800 € + alv. 
Oy Strap Ab on toiminut liikenneturvallisuuden parissa vuodesta 
1968. Strap on tuonut Suomeen ensimmäiset hyväksytyt rullavyöt 
joulukuussa 1968. Nykyisin tuotevalikoimaa on laajennettu myös 
alkolukkoihin. Oy Strap Ab tuo maahan kolmea eri mallia, jotka 
olivat kaikki edustettuina kokeilussa. Strapin maahantuomat mallit 
on valmistettu Kanadassa. Niistä kaksi on langallisia ja yksi langa-
ton. Langallinen Alcolock WR2 on Suomessa ja Ruotsissa käytössä 
rattijuopumuksesta tuomittujen alkolukko-ajokorttiohjelmassa. Al-
kolock V3-yksikkö (kuva 8) on WR2 uudempi malli, joka on nope-
asti yleistynyt Kanadassa ja Ruotsissa. Sen hinta on asennettuna n. 
1900 € + alv. Laite aktivoituu samalla hetkellä kun ajoneuvon ovet 
avataan kaukosäätimellä, jolloin kuljettajan ei tarvitse odottaa au-
tossa laitteen valmiustilaan tulemista, vaan voi antaa puhallusnäyt-
teen heti. Alkolukko i5 on puolestaan langaton pilotin aikana 
markkinoille tullut alkolukko. Sen hinta on asennettuna n. 900 € + 
alv. 
Sarco Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1926 ja yrityksen toi-
mialueeseen kuuluvat mm. hälytysajoneuvojen merkinantolaitteet. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat myös alkolukot ja alkometrit. Sarcolta 
kokeilussa oli mukana langaton, pilotin alkuvaiheessa Suomen 
markkinoille tullut Iso-Britanniassa valmistettu Foxguard–
alkolukko (kuva 9). Laitteen hinta on asennettuna n. 900 €+ alv. 
Foxguardissa mittaustulos lähetetään radiotaajuudella keskusyksi-
kölle, joten näytepuhallus voidaan suorittaa jo autolle mennessä 
noin 20–30 metrin etäisyydellä. Tällöin analysointi ja käynnistyk-
seneston vapauttaminen ehtivät tapahtua kävelyn aikana eikä liik-
keellelähdössä ole siten mitään viiveitä. 
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Liite 2. Pilottiyritysten esittelyt 

• Kajon Oy; koululaiskuljetukset, yritysten VIP-kuljetukset, 
tilausliikenne. Pilotissa painopiste oli koululaiskuljetuksis-
sa. 

• Pohjolan Liikenne Oy; linja-autoliikenne (pikavuoro- ja 
työmatkaliikenne). Pilotissa pääpaino oli Turun ja Helsingin 
välisessä pikavuoroliikenteessä ja Lohjalta Helsinkiin suun-
tautuvassa liikenteessä. 

• Transuotila; vaarallisten aineiden kuljetukset. Transuotila 
siirtyi pilotin aikana osaksi Kiitosimeon Oy:tä, joka on kas-
vanut Suomen suurimmaksi polttonesteiden kuljettajaksi. 
Pilotissa painopiste oli polttoainekuljetuksissa Oy Teboil 
Ab:lle. 

• Itella Oyj; kaupunkijakelu (kohderyhminä yritykset, kiin-
teistöt, koulut). Pilotissa oli mukana Jyväskylän jakelukes-
kus, joka on yksi Suomen suuremmista jakelukeskuksista ja 
postin liikenteen solmukodista. Pilotissa pääpaino oli kau-
punkiin suuntautuvassa, pakettiautoilla suoritettavassa jake-
luliikenteessä. 

• Helsingin Bussiliikenne Oy; Helsingin Bussiliikenne 
Oy:llä on ollut alkolukkoja käytössä jo ennen tätä kokeilua, 
joten käyttökokemusta alkolukoista saadaan pidemmältä 
ajalta. Helsingin Bussiliikenteellä on kahdeksan (8) langal-
lista alkolukkoa linja-autoissa. 

• Ramboll Finland Oy tuottaa infrastruktuurin ja ympäristön 
suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon, energia- ja voi-
malaitostekniikkaan sekä talonrakennukseen liittyviä kon-
sultti- ja asiantuntijapalveluita. Liikenneturvallisuus on yksi 
Ramboll Finland Oy:n ydinosaamisalueista. Rambollissa 
alkolukot asennettiin johtoryhmän autoihin osana yrityksen 
laatu- ja ympäristöjärjestelmää sekä riskienhallintaa. 

• Liikenneturva on ottanut alkolukkoja vapaaehtoisten työn-
tekijöiden autoihin jo ennen tätä kokeilua. Ensimmäiset al-
kolukot on asennettu 2005. Liikenneturvan viidessä (5) au-
tossa on ns. langallinen alkolukko ja kolmessa (3) ns. langa-
ton alkolukko. 

• Tekniikan Maailma on suuri auto- ja tekniikka-alan lehti, 
jonka yksi ydinosaamisalue on autojen ja teknisten laittei-
den testaaminen. TM testasi alkolukkoja käyttötestiautois-
saan. 
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Liite 3. Kutsu alkolukkoseminaariin 
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Liite 4. Kyselylomakkeet 
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Liite 5. Itella Oyj:n pelisäännöt 

Alkolukko -pelisääntöpalaverissa ma 27.8.2007 yhteisesti 
(kuljettajat, työnjohto, työsuojelu) sovitut toimenpiteet. 
 

• Käyttöohjeet jaetaan kaikille kuljettajille sekä 
työvuorokansioihin. 

• Arkiaamuisin, jos alkolukko ei anna käynnistää autoa, 
pyydetään ajojärjestelijä paikalle. Yhdessä todetaan tilanne 
(tekninen vika/rajan 0,2 ylitys) 

• Tekniseen vikaan yritetään laitteen vaihtoa, purkukoodin 
pyyntö, auton vaihto/ Raskonelle ilmoitus. Laite seuraa 
omaa teknistä kuntoaan ja tarvittaessa (mm. jännitteen 
alentuessa) pudottaa itsensä pois pelistä. 

• Rajan 0,2 ylitys todennetaan erillisellä mittalaitteella. 
Tarvittavat toimenpiteet kuten nykyisinkin. 
Yksittäistapauksesta 0,2-0,49, suullinen huomautus, 
kotiutus ja keskustelu esimiehen kanssa. Toistuvasta 0,2-
0,49 kirjallinen huomautus ja hoitoon ohjaus. 0,5n ylitys 
todennetaan poliisin kanssa mikäli tähän liittyy esim. töihin 
tulo omalla autolla, sekä toiminta Itellan asiaan liittyvän 
ohjeistuksen mukaisesti. 

• LA-SU jos alkolukko ei anna käynnistää autoa, todennetaan 
tilanne toisen kuljettajan kanssa. Teknisen vian ilmentyessä 
toiminta kuten arkisin. Muussa tapauksessa ilmoitus 
työnjohdolle kotinumeroon. 
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Liite 6. Alkolukkoa käsitelleet artikkelit ja ohjelmat 

 
Tutkimuksen tuottamat artikkelit 
Julkaisu/julkaisija Julkaisuajankohta Otsikko 
Tie- ja liikenne-
lehti 11/2007. 
Suomen tieyhdis-
tys. 

11/2007 Alkolukon vapaaehtoisen käy-
tön pilottiprojekti tuottaa mo-
nenlaista tietoa 

Tiennäyttäjä. Tie-
hallinto 

6/2007 Alkolukon vapaaehtoisen käy-
tön pilotilla markkinaimua 

Näkökulma. 
Ramboll Finland 
Oy. 

2/2007 Ramboll pilotoi ja johtaa alko-
lukkokokeilua – Puhdas puhal-
lus käynnistää auton 

Päivälehtien, ammattilehtien ja pilottiyritysten julkaisemat analysoidut artikkelit 
Julkaisu/julkaisija Julkaisuajankohta Otsikko 
Helsingin Sano-
mat  

27.6.2007 Uusi kokeilu tuo alkolukot 
kymmeniin yritysten autoihin 

Aamulehti  26.6.2007 Satakunta kuljettajaa kokeilee 
alkolukkoa autossaan 

Turun Sanomat 26.6.2007  
STT/FNB 26.6.2007  
Hufvudstadsbladet 26.6.2007  
Kauppalehti 26.6.2007 Alkolukkoa ryhdytään kokei-

lemaan yrityksissä 
Keski-Suomen 
Sanomat 

26.6.2007  

Ilta-Sanomat 27.6.2007  
Länsiväylä 4.7.2007 Naukkailijan matka katkeaa 

parkkipaikalle 
Helsingin Sano-
mat 

27.9.2007 Liikenneministeriö: kolmannes 
kunnista kannustaa alkolukkoa 
koulukuljetuksiin 

Västra Nyland 5.10.2007  
Tekniikan Maail-
ma  

11/2007 Jos otat, et käynnistä 

Visiiri 2/2007 Alkolukkokokeilu alkoi 
Kaleva  16.1.2008 Rattijuoppojen alkolukkoko-

keilu saa alkua (otsikko etusi-
vulla); Ammattiliikenne miel-
tyi alkolukkoon (otsikko sisä-
sivulla) 

Autonkuljettaja 
(AKT) 

1/2008 Laskuvirhe, hetken typeryys tai 
vaikea sairaus. Lääke löytyy 
alkolukosta. 

Aamulehti 15.5.2008 Alkolukot halutaan uusiin au-
toihin vakiovarusteeksi (otsik-
ko etusivulla); Alkolukot tuli-
sivat aluksi uusiin kuorma-
autoihin (otsikko sisäsivulla) 

TV- ja radiokanavien julkaisemat uutiset/ohjelmat 
Julkaisu/julkaisija Julkaisupäivä Otsikko 
YLE Keski-Suomi 26.6.2007  
TV-Nytt 26.6.2007  
MTV3 Uutiset  26.6.2007  
TV1 Uutiset  26.6.2007  
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Nelonen uutiset 26.6.2007  
PoliisiTv 13.9.2007  
Puskuri 23.4.2008  
Start   
Analysoidut keskustelupalstat 
Tekniikan Maailma, www.tekniikanmaailma.fi 
Kaleva, www.kaleva.fi 
Aamulehti, www.aamulehti.fi 
Suomi24, www.suomi24.fi 
Alustukset 
Tiehallinnon liikenneturvallisuuspäivillä Vaasassa 23.10.2007 
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Liite 7. Alkolukkojen laitekuvaukset 

ACS Alcolock V3 
ACS V3 on jämäkkä langallinen alkolukko, joka on tarkoitettu vain 
vapaaehtoiskäyttöön. Rattijuopumuskokeilussa mukana oleva ver-
sio WR2 eroaa siitä ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan. Myös Vol-
voon lisävarusteena saatava alkolukko perustuu keskeisiltä osiltaan 
ACS V3:een. Testattujen laitteiden ohjelmistoversiot olivat v.2,02 
ja v.2,43. 

 
 

Kuva 8. Oy Strap Ab:n maahantuoma alkolukko ACS 
Alcolock V3 
 

 
 

Dräger Interlock XT 
Dräger on laadukkaan oloinen langallinen alkolukko, jonka yksi 
parhaita puolia on sen nopea lämpeneminen; normaalilämpötilassa 
laite on valmis puhallukseen alle 15 sekunnissa. Interlock XT voi-
daan ohjelmoida myös rattijuopumuskokeiluun, jolloin sen ominai-
suudet poikkeavat olennaisesti vapaaehtoisversiosta. Testatun lait-
teen ohjelmistoversio oli v.1,81 (keskusyksikössä v.1,8).   

Kuva 7. Liitin Oy:n maahantuoma alkolukko Dräger Interlock 
XT. 

 
 

Foxguard A2 
Foxguard on näppärän kokoinen langaton alkolukko. Langattomuus 
on etu esimerkiksi pienen auton ahtaassa ohjaamossa. Kääntöpuo-
lena sen lämpeneminen oman akun avulla kestää melkoisesti, vaik-
ka uusimmassa versiossa lämpenemisaika onkin saatu puristettua 
alle 30 sekunnin. Vaikka valmistaja ilmoittaa käyttölämpötilan 
ulottuvan -40 asteeseen, tämä ei tarkoita käsilaitetta. Sen kieltäytyy 
toimimasta alle -10 asteen lämpötiloissa. Siksi käsilaitetta onkin 
säilytettävä pakkasilla sisätiloissa. Testattuja laitteita oli kaksi, sar-
janumerot W23407 (”versio 2”) ja W25483 (”versio 3”). Varsinai-
sia ohjelmistoversioita ei ilmoiteta. 

 
Kuva 9.Sarco Oy:n maahantuoma langaton 
alkolukko Foxquard 
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ACS Alcolock i5 
ACS:n langaton malli on osoittautunut ongelmalliseksi sekä omi-
naisuuksiensa että saatavuutensa suhteen. Laite ei ollut mukana 
Tekniikan Maailman testeissä. Ruotsalaisen Motorförarnas Helnyk-
terhetsförbund MHF:n testien perusteella on syytä olettaa, ettei lait-
teen kiertosuoja riitä estämään käynnistyksiä esimerkiksi paineasti-
an avulla tai imemällä. Maahantuoja on myös kertonut laitteen 
akuissa ilmenneistä ongelmista. Korvaavaksi tuotteeksi kannattaa 
toistaiseksi harkita Foxguard A2:ta. 
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Liite 8. Vastaajien taustatietoja 

Vastaajia ennen 76 ja jälkeen 44, yhteensä kuitenkin vain 101, sillä 
molempiin kyselyihin vastanneita oli 19 henkilöä. 
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Liitekuva 8.1. Vastaajien sukupuolijakauma. Ennen-kysely N=76, jäl-
keen-kysely=44. 
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Liitekuva 8.2. Vastaajien ikäjakauma. Ennen-kysely N=75, jälkeen-
kysely=44. 
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Liitekuva 8.3. Vastaajien elämäntilanne. Ennen-kysely N=70, jälkeen-
kysely=43. 

 

 
Liitekuva 8.4. Vastaajien koulutustausta organisaatiotyypeittäin. Ennen-
kysely N=74, jälkeen-kysely=44. 
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Liitekuva 8.5. Vastaajien vuotuiset ajokilometrit organisaatiotyypeittäin. 
Ennen-kysely N=66, jälkeen-kysely=43. 
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Liitekuva 8.6. Vastaajien onnettomuudet. Ennen-kysely N=74. 
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Ajamisen vahvuudet ja heikkoudet (ennen-kysely ja Liikenne-
turvan tutkimus v. 2005) 
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Liitekuva 8.7. Vastaajien arvio ajamisen vahvuuksista ja heikkouksista 
sekä vertailu Liikenneturvan tutkimuksen tuloksiin.  
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Näkemyksiä alkoholista liikenteessä ja liikenneturvallisuudesta yleensä (Ennen-
kysely, N=73) 
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Liitekuva 8.8. Vastaajien näkemyksiä alkoholista liikenteessä ja liikenneturvallisuudesta 
yleensä. Ennen-kysely N=73. 

 
Liitetaulukot 8.1. ja 8.2. Ennen- ja jälkeen-tilanteen vertailu väittämistä: 

Alkoholin vaikutuksen alaisena liikenteessä olevat saavat kohtuutto-
man lieviä rangaistuksia. 
  Ennen n=72 % Jälkeen n=44 % 
Täysin eri mieltä 3 5 
Eri mieltä 7 9 
Samaa mieltä 47 48 
Täysin samaa mieltä 43 39 
Yht. 100 100 

 
Vähäisen alkoholimäärän nauttiminen ennen ajoa saisi olla kuljettajan 
omassa harkinnassa. 
  Ennen n=73 % Jälkeen n=45 % 
Täysin eri mieltä 52 53 
Eri mieltä 34 33 
Samaa mieltä 14 11 
Täysin samaa mieltä 0 2 
Yht. 100 100 
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Liitekuva 8.8. Vastaajien tyytyväisyys nykyiseen liikenneturvallisuustilan-
teeseen. Ennen-kysely N=73. 
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Liitekuva 8.9. Vastaajien arvio omista heikkouksistaan ja vahvuuksistaan 
ajamisessa. 
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Liitekuva 8.10. Vastaajien liikenteessä saamat sakkorangaistukset (lkm).  

 

 
Liitekuva 8.11. Ennen-kyselyn vastaajien alkoholijuomien juomisen use-
us. N=75.  
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Liitekuva 8.12. Ennen-kyselyn vastaajien humalajuominen. N=76.  
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Liitekuva 8.13. Vastaajien suhtautuminen alkoholin käyttöön ennen ajoa. 
N= 74, vastauksia 82. 
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Liitekuva 8.14. Ennen-kyselyyn vastanneiden kokeiluun osallistuneiden 
kuljettajien aikaisemmat kokemukset tai tietämys alkolukosta. N=75. 
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Liite 9. Tuloskuvia 
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Liitekuva 9.1. Arvio alkolukon merkityksestä ajokunnon arvioinnissa. Ennen-

kysely N=73, jälkeen-kysely N=46. 
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Liitekuva 9.2. Alkolukon vaikutus alkoholin käyttöön. Ennen-kysely N=75, jäl-
keen-kysely N=46. 
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Liitekuva 9.3. Vastaajien näkemys vapaaehtoiseen käyttöön sopivasta 
puhallusvälistä.N=46.  
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Liitekuva 9.4.  Arvio ulkopuolisten suhtautumisesta alkolukon käyttöön. 
Ennen-kysely N=72, vastauksia 83; jälkeen-kysely N=41, vastauksia 49.  
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Liitekuva 9.5. Mielipiteet väittämästä ”alkolukon käyttöön ei opastettu 
alussa riittävästi”. N=45. 
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Liitekuva 9.6. Vastaajien arvio alkolukkokokeilun vaikutuksesta työnanta-
jayrityksensä julkisuuskuvaan. Ennen-kysely N=75, jälkeen-kysely N=44. 
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Liitekuva 9.7. Vastaajien näkemys alkolukkokokeiluun osallistumisen 
hyödyntämisestä pilottiyritysten markkinoinnissa. N=43. 
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Liitekuva 9.8. Vastaajien mielipide alkolukon hyödyllisyydestä ammatti-
liikenteessä. N=45. 
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Liitekuva 9.9. Vastaajien mielipide alkolukkojen lisäämisestä työnanta-
jayrityksessään. N=46.  
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