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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alkolukon hy-
väksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n ja alkolu-
kolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n muut-
tamisesta 

 
 
 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alko-
lukon hyväksymisestä liikenteeseen annettua 
lakia. Myös muu kuin kansallisen akkredi-
tointielimen akkreditoima tutkimuslaitos olisi 
nykyisestä poiketen oikeutettu antamaan al-
kolukosta vaatimustenmukaisuustodistuksen 
edellyttäen kuitenkin, että sillä olisi riittävä 
pätevyys. Lisäksi tutkimuslaitosten käyttä-

miltä alihankkijoilta edellytettäisiin akkredi-
tointi vain niiden suorittamiin osatesteihin. 
Alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta anne-
tun lain 11 §:n valtuussäännöksiin ehdotetaan 
myös pientä muutosta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä elokuuta 2011. 

————— 
 
 
 

PERUSTELUT 

1  Nykyti la  

Eduskunta hyväksyi lain alkolukon hyväk-
symisestä liikenteeseen (1109/2010) joulu-
kuussa 2010. Laki tulee voimaan elokuun 
alussa 2011. Hallituksen esitystä Eduskun-
nalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä lii-
kenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu ja 
päivähoitokuljetuksissa (HE 74/2010) val-
misteltaessa oli tarkoituksena, että alkoluk-
kojen vaatimustenmukaisuustodistuksia an-
tavia tutkimuslaitoksia koskevia vaatimuksia 
ei asetettaisi tarpeettoman tiukoiksi. Lain hy-
väksymisen jälkeen on ilmennyt, että tutki-
muslaitoksia koskeva 5 § pudottaa luotettavia 
toimijoita markkinoilta pois. Lisäksi lain hy-
väksymisen jälkeen on todettu, että tutkimus-
laitoksille on perusteltua mahdollistaa sellais-
ten alihankkijoiden käyttäminen, joiden ak-
kreditointi kattaa niiden suorittamat osatestit, 
mutta ei välttämättä varsinaisia alkolukkojen 
testaamiseen käytettyjä testejä. Ehdotetut 
muutokset selventäisivät alkuperäisen esityk-
sen tarkoitusta. 

Ilman ehdotettua muutosta laki ei mahdol-
lista esimerkiksi Drägerin alkolukkojen hy-
väksyntää koska Drägerin alkolukot on tes-
tattu lakisääteisessä Physikalisch-Technische 
Bundesanstaltissa (PTB), joka ei kuitenkaan 
ole Saksan kansallisen akkreditointiviran-
omaisen Deutsche Akkreditierungsstellen 
(DAkkS) akkreditoima. Toisaalta PTB on 
Organisation Internationale de Métrologie 
Légalen (OIML) hyväksymä testausviran-
omainen. Suomessa Drägerin alkolukot ovat 
olleet käytössä jo kuusi vuotta alkolukolla 
valvotussa ajo-oikeudessa, johon Liikenteen 
turvallisuusvirastoa edeltänyt Ajoneuvohal-
lintokeskus hyväksyi ne vuonna 2005. 

 
2  Ehdotetut  muutokset  

Esityksen tavoitteena on muuttaa alkolukon 
hyväksymisestä liikenteeseen annettua lakia 
siten, että tutkimuslaitoksia ja siten myös al-
kolukkoja ei tarpeettomasti rajattaisi pois 
markkinoilta. Tämä ei ollut tarkoitus alkupe-
räisessä hallituksen esityksessä. Lisäksi lakia 
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muutettaisiin siten, että tutkimuslaitosten 
käyttämille alihankkijoille riittäisi akkredi-
tointi niiden suorittamiin osatesteihin. Lain 5 
§:ssä säädetään tutkimuslaitoksista. Pykälän 
1 ja 3 momentteja ehdotetaan muutettavaksi, 
mutta 2 ja 4 säilyisivät muuttumattomina. 

Pykälän ensimmäisessä momentissa sääde-
tään tutkimuslaitokselta edellytettävästä ak-
kreditoinnista. Mittatekniikan keskuksen ak-
kreditointiyksikön tai muun vastaavan kan-
sallisen akkreditointielimen akkreditoiman 
tutkimuslaitoksen lisäksi jatkossa myös muu 
vastaavan pätevyyden omaava tutkimuslaitos 
voisi antaa 2 §:ssä tarkoitetun vaatimusten-
mukaisuustodistuksen. Muulla vastaavalla 
kansallisen akkreditointielimen akkreditoin-
nilla tarkoitetaan EU-, ETA- tai muussa val-
tiossa sen kansallisen akkreditointijärjestel-
män mukaisesti hyväksyttyä tutkimuslaitosta. 
Muulla vastaavan pätevyyden omaavalla tut-
kimuslaitoksella tarkoitetaan esimerkiksi Or-
ganisation Internationale de Métrologie 
Légalen (OIML) hyväksymiä testausviran-
omaisia. OIML:n hyväksymien testausviran-
omaisten antamien vaatimustenmukaisuusto-
distusten hyväksymistä suositellaan myös 
CENELECin (European Committee for 
Electrotechnical Standardization) julkaisussa 
Alcohol interlocks. Test methods and per-
formance requirements. Part 3: Guidance for 
decision makers, purchasers and users. Ak-
kreditointiin sovelletaan vaatimustenmukai-
suuden arviointipalvelujen pätevyyden to-
teamisesta annettua lakia (920/2005), jonka 6 
§:n mukaan arviointielimen akkreditointiin 
sovelletaan yhdenmukaisia kansainvälisiä ja 
eurooppalaisia arviointiperusteita. 

Pykälän 2 momenttia ei muutettaisi. Alko-
lukkojen testaamiseen käytettävien testien tu-
lisi edelleen kuulua tutkimuslaitoksen akkre-
ditoituun pätevyysalueeseen ja akkreditoin-
nissa tulisi soveltaa testaus- ja kalibrointila-
boratorioiden pätevyysvaatimuksia koskevan 
standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 voimassa 
olevaa versiota. 

Vaatimustenmukaisuustodistusten luotetta-
vuuden vuoksi pykälän 3 momentissa säädet-
täisiin jatkossakin tutkimuslaitoksen riippu-
mattomuudesta ja toiminnan järjestämisestä. 
Tutkimuslaitoksen tulisi olla toiminnallisesti 
ja taloudellisesti riippumaton alkolukon val-
mistajista ja maahantuojista. Sillä tulisi myös 

olla toiminnan laajuuden kannalta riittävä 
vastuuvakuutus tai muu vastaava järjestely ja 
käytössään riittävästi ammattitaitoista henki-
löstöä sekä toiminnan edellyttämät järjestel-
mät, laitteet ja välineet. Tutkimuslaitoksen 
on pidettävä rekisteriä tekemistään arvioin-
neista, mittauksista, testeistä, laskelmista ja 
selvityksistä. 

Pykälän 3 momenttia myös selvennettäisiin 
niin, että tutkimuslaitosten käyttämien ali-
hankkijoiden akkreditointien ei tarvitse täyt-
tää alkolukkostandardien vaatimuksia, vaan 
riittää, kun akkreditointi kattaa suoritetut osa-
testit. Käytäntö on osoittanut, että osatestei-
hin käytettävät alihankkijat ovat luotettavia 
ja arvostettuja eurooppalaisia tutkimuslaitok-
sia, joilla on useiden vuosien testauskokemus 
omasta pätevyysalueestaan. Heidän tekemi-
ensä osatestien laatu ja luotettavuus eivät 
edellytä, että heillä olisi akkreditointi oman 
pätevyysalueensa lisäksi myös varsinaisiin 
alkolukkotesteihin. Tutkimuslaitos vastaisi 
käyttämänsä laitoksen tai laitteiden tuloksis-
ta. 

Tällä hetkellä, sekä kansallisten akkredi-
tointiviranomaisten akkreditoimat (1) että 
OIML:n hyväksymät tutkimuslaitokset (6) 
mukaan lukien Euroopassa on seitsemän al-
kolukkojen arviointiin pätevöitynyttä tutki-
muslaitosta. Lisäksi yhdellä tutkimuslaitok-
sella on akkreditointi lähes koko alkolukko-
standardin mukaiseen testaamiseen. Muuta-
miin osatesteihin tämän tutkimuslaitoksen on 
edelleen käytettävä alihankkijoita. 

Pykälän 4 momentti säilyisi muuttumatto-
mana. Liikenteen turvallisuusviraston olisi 
varmistettava 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa 
ja tässä pykälässä säädettyjen edellytysten 
täyttyminen ennen alkolukon hyväksynnästä 
tehtävää päätöstä. Käytännössä 3 momentin 
vaatimusten täyttäminen ei tutkimuslaitoksil-
le ole ongelma, koska 1 ja 2 momentissa 
edellytetty akkreditointi ja alkoholimittauk-
sen erikoispätevyys asettavat erittäin tiukat 
edellytykset toiminnalle. Ennen päätöstä Lii-
kenteen turvallisuusvirasto voi pyytää Mitta-
tekniikan keskuksen akkreditointiyksikön 
lausunnon. Tarkastuksen toimittamisessa Lii-
kenteen turvallisuusvirastoon sovelletaan 
ajoneuvolain 49 §:n 2 momenttia, jonka pe-
rusteella virastolla on tarvittaessa oikeus 
päästä tutkimuslaitoksen muihin kuin koti-
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rauhan piiriin kuuluviin tiloihin ja saada tar-
kastuksessa tarvittavia tietoja. 

Alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta an-
netun lain (439/2008) 11 §:n valtuussäännök-
siä ehdotetaan täsmennettäväksi mahdolli-
suudella säätää valtioneuvoston asetuksella 
myös vaatimustenmukaisuuden osoittamises-
ta. 

 
3  Esityksen vaikutukset  

Tutkimuslaitosten hyväksymisvaatimusten 
muutos varmistaisi alkolukkojen saatavuuden 
ja riittävän kilpailun markkinoilla lain voi-
maantulohetkellä, mikä myös auttaa pitä-
mään kustannustason kohtuullisena. Muutok-
sella ei kuitenkaan vaarannettaisi alkolukko-
jen teknistä luotettavuutta, vaan Liikenteen 
turvallisuusviraston tehtävänä on varmistaa 
tutkimuslaitosten akkreditointien riittävyys. 
Lisäksi esitys mahdollistaisi tutkimuslaitok-
sille joustavamman alihankkijoiden käytön, 
mikä nopeuttaisi alkolukkojen testausta ja 

mahdollisesti myös alentaisi kustannuksia. 
Muutoin esityksellä ei ole taloudellisia vai-
kutuksia. 

 
4  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä yhteistyössä Liikenteen tur-
vallisuusviraston kanssa. Esitysluonnoksesta 
ei ole pyydetty lausuntoja, koska muutos on 
lähinnä teknisluontoinen ja sen vaikutukset 
ovat vähäisiä. 

 
5  Voimaantulo 

Laki alkolukon hyväksymisestä liikentee-
seen tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011. 
Ehdotetut lait ovat tarkoitettu tulemaan voi-
maan samana päivänä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain (1109/2010) 5 § seuraavas-

ti: 
 

5 § 

Tutkimuslaitos 

Vain Mittatekniikan keskuksen akkredi-
tointiyksikön tai muun vastaavan kansallisen 
akkreditointielimen akkreditoima tutkimus-
laitos tai muu tutkimuslaitos, jolla on vastaa-
va pätevyys, voi antaa 2 §:ssä tarkoitetun 
vaatimustenmukaisuustodistuksen. Akkredi-
tointiin sovelletaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta 
annettua lakia (920/2005). 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun akkredi-
toinnin tulee kattaa alkolukkojen testaami-
seen käytettävät testit, ja akkreditoinnissa tu-
lee soveltaa testaus- ja kalibrointilaboratori-
oiden pätevyysvaatimuksia koskevaa stan-
dardia SFS-EN ISO/IEC 17025. 

Tutkimuslaitoksen tulee olla toiminnalli-
sesti ja taloudellisesti riippumaton alkolukon 
valmistajista ja maahantuojista. Sillä tulee ol-
la toiminnan laajuuden kannalta riittävä vas-
tuuvakuutus tai muu vastaava järjestely ja 
käytössään riittävästi ammattitaitoista henki-

löstöä sekä toiminnan edellyttämät järjestel-
mät, laitteet ja välineet. Tutkimuslaitoksen 
on pidettävä rekisteriä tekemistään arvioin-
neista, mittauksista, testeistä, laskelmista ja 
selvityksistä. Tutkimuslaitos saa käyttää osa-
testien suorittamiseen ulkopuolista 1 momen-
tin vaatimukset täyttävää laitosta tai sille 
kuuluvia mittaus- ja testilaitteita. Laitoksen 
akkreditoinnin tulee kattaa sen suorittamat 
osatestit ja akkreditoinnissa tulee soveltaa 
standardia SFS-EN ISO/IEC 17025. Tutki-
muslaitos vastaa käyttämänsä laitoksen tai 
laitteiden tuloksista. 

Liikenteen turvallisuusviraston on varmis-
tettava 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa ja tässä 
pykälässä säädettyjen edellytysten täyttymi-
nen ennen alkolukon hyväksynnästä tehtävää 
päätöstä. Tässä tehtävässä Liikenteen turval-
lisuusvirastoon sovelletaan, mitä ajoneuvo-
lain 49 §:n 2 momentissa tyyppihyväksyntä-
viranomaisesta säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä        

kuuta 20   . 

————— 
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2. 

Laki 

alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008) 11 § seuraavasti: 

 
11 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset alkolukolle asete-
tuista teknisistä vaatimuksista, vaatimusten-
mukaisuuden osoittamisesta, alkolukon toi-

minnasta, asennuksesta sekä käyttötietojen 
purkamisesta ja niiden ilmoittamisesta polii-
sille annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä        

kuuta 20   . 

————— 
Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2011 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 
 

1. 

Laki 

alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain (1109/2010) 5 § seuraavasti 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 §  

Tutkimuslaitos 

Vain Mittatekniikan keskuksen akkreditoin-
tiyksikön tai muun vastaavan kansallisen ak-
kreditointielimen akkreditoima tutkimuslaitos 
voi antaa 2 §:ssä tarkoitetun vaatimustenmu-
kaisuustodistuksen. Akkreditointiin sovelle-
taan vaatimustenmukaisuuden arviointipalve-
lujen pätevyyden toteamisesta annettua lakia 
(920/2005). 

 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun akkredi-

toinnin tulee kattaa alkolukkojen testaami-
seen käytettävät testit, ja akkreditoinnissa tu-
lee soveltaa testaus- ja kalibrointilaboratori-
oiden pätevyysvaatimuksia koskevaa standar-
dia SFS-EN ISO/IEC 17025. 

Tutkimuslaitoksen tulee olla toiminnallises-
ti ja taloudellisesti riippumaton alkolukon 
valmistajista ja maahantuojista. Sillä tulee ol-
la toiminnan laajuuden kannalta riittävä vas-
tuuvakuutus tai muu vastaava järjestely ja 
käytössään riittävästi ammattitaitoista henki-
löstöä sekä toiminnan edellyttämät järjestel-
mät, laitteet ja välineet. Tutkimuslaitoksen on 
pidettävä rekisteriä tekemistään arvioinneista, 
mittauksista, testeistä, laskelmista ja selvityk-
sistä. Tutkimuslaitos saa käyttää osatestien 
suorittamiseen ulkopuolista 1 momentin vaa-
timukset täyttävää laitosta tai sille kuuluvia 
mittaus- ja testilaitteita. Tutkimuslaitos vastaa 
käyttämänsä laitoksen tai laitteiden tuloksista. 

 
 

5 §

Tutkimuslaitos 

Vain Mittatekniikan keskuksen akkredi-
tointiyksikön tai muun vastaavan kansallisen 
akkreditointielimen akkreditoima tutkimus-
laitos tai muu tutkimuslaitos, jolla on vastaa-
va pätevyys, voi antaa 2 §:ssä tarkoitetun 
vaatimustenmukaisuustodistuksen. Akkredi-
tointiin sovelletaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta 
annettua lakia (920/2005). 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun akkredi-
toinnin tulee kattaa alkolukkojen testaami-
seen käytettävät testit, ja akkreditoinnissa tu-
lee soveltaa testaus- ja kalibrointilaboratori-
oiden pätevyysvaatimuksia koskevaa stan-
dardia SFS-EN ISO/IEC 17025. 

Tutkimuslaitoksen tulee olla toiminnalli-
sesti ja taloudellisesti riippumaton alkolukon 
valmistajista ja maahantuojista. Sillä tulee ol-
la toiminnan laajuuden kannalta riittävä vas-
tuuvakuutus tai muu vastaava järjestely ja 
käytössään riittävästi ammattitaitoista henki-
löstöä sekä toiminnan edellyttämät järjestel-
mät, laitteet ja välineet. Tutkimuslaitoksen on 
pidettävä rekisteriä tekemistään arvioinneis-
ta, mittauksista, testeistä, laskelmista ja selvi-
tyksistä. Tutkimuslaitos saa käyttää osatesti-
en suorittamiseen ulkopuolista 1 momentin 
vaatimukset täyttävää laitosta tai sille kuulu-
via mittaus- ja testilaitteita. Laitoksen akkre-
ditoinnin tulee kattaa sen suorittamat osates-
tit ja akkreditoinnissa tulee soveltaa standar-
dia SFS-EN ISO/IEC 17025. Tutkimuslaitos 
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Liikenteen turvallisuusviraston on varmis-

tettava 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa ja tässä 
pykälässä säädettyjen edellytysten täyttymi-
nen ennen alkolukon hyväksynnästä tehtävää 
päätöstä. Tässä tehtävässä Liikenteen turvalli-
suusvirastoon sovelletaan, mitä ajoneuvolain 
49 §:n 2 momentissa tyyppihyväksyntäviran-
omaisesta säädetään. 
 

vastaa käyttämänsä laitoksen tai laitteiden tu-
loksista. 

Liikenteen turvallisuusviraston on varmis-
tettava 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa ja tässä 
pykälässä säädettyjen edellytysten täyttymi-
nen ennen alkolukon hyväksynnästä tehtävää 
päätöstä. Tässä tehtävässä Liikenteen turval-
lisuusvirastoon sovelletaan, mitä ajoneuvo-
lain 49 §:n 2 momentissa tyyppihyväksyntä-
viranomaisesta säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä        
kuuta 20   . 

————— 
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2. 

Laki 

alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008) 11 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 §  

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset alkolukon teknisistä 
ominaisuuksista, toiminnasta, asennuksesta 
sekä käyttötietojen purkamisesta ja niiden il-
moittamisesta poliisille annetaan valtioneu-
voston asetuksella. 
 

11 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset alkolukolle asete-
tuista teknisistä vaatimuksista, vaatimusten-
mukaisuuden osoittamisesta, alkolukon toi-
minnasta, asennuksesta sekä käyttötietojen 
purkamisesta ja niiden ilmoittamisesta polii-
sille annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä        
kuuta 20   . 

————— 
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