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Alkolåsets tekniska funktion 
 

 

1 ALLMÄNT 

 

1.1 Tillämpningsområde 

 

Denna föreskrift tillämpas på den tekniska funktionen hos alkolåsanordningar vid den använd-

ning som anges i lagen om alkolås (730/2016). 

 

1.2 Definitioner 

 

Utöver vad som bestäms i 2 § om definitioner i lagen om alkolås avses i denna föreskrift med 

 

utandningsprov det prov av utandningsluften som ges i alkolåsets handenhet, 

 

skol- och dagvårdskörningar körningar enligt 10 § 1 mom. i lagen om alkolås. 

 

2 ALKOLÅSETS TEKNISKA FUNKTION 

 

2.1 Allmänna krav 

 

Alkolåset ska låsa sig till följd av för hög alkoholhalt efter ett underkänt utandningsprov. Al-

kolåset ska låsa sig först för fem minuter och från och med det andra utandningsprovet för 15 

minuter åt gången tills ett godkänt utandningsprov ges. 

 

Alkolåset ska hindra ett fordon att starta om alkolåset inte har kalibrerats inom sju dagar 

räknat från det att kalibreringsintervallet löpt ut. 

 

2.2 Alkolåsövervakad körrätt 

 

Minimivolymen av ett godkänt utandningsprov kan på basis av ett läkarintyg sänkas som mest 

från 1,0 liter till 0,8 liter.  

 

Efter ett godkänt utandningsprov ska föraren ha fem minuter på sig att starta fordonet. 

 

Efter det att motorn stängts av ska fordonet inom fem minuter kunna startas på nytt utan att 

alkolåset kräver utandningsprov. 
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Under körningen ska alkolåset slumpmässigt kräva utandningsprov. Det första utandningspro-

vet ska alkolåset kräva då 5–10 minuter förflutit från det att fordonet startades och därefter 

med 30–45 minuters mellanrum. Föraren ska ha sex minuter på sig att ge ett utandningsprov. 

 

Om alkoholhalten överstiger det tillåtna gränsvärdet vid ett utandningsprov som krävs under 

körningen, får alkolåset aldrig stänga av fordonets motor. Om föraren inte inom utsatt tid 

blåser i alkolåset eller om utandningsprovet innehåller mera alkohol än vad som är tillåtet, ska 

alkolåset slå på fordonets ljudsignal. 

 

2.3 Alkolås vid skol- och daghemskörningar 

 

Alkolåset ska ställas in så att föraren har högst 20 minuter på sig att starta fordonet efter ett 

godkänt utandningsprov. Efter det att motorn stängts av ska fordonet kunna startas på nytt 

inom 20 minuter utan att alkolåset kräver utandningsprov. 

 

3 IKRAFTTRÄDANDE 

 

Denna föreskrift träder i kraft den 30 december 2016. 

 

På alkolåsövervakade körrätter som börjat innan denna föreskrift trädde i kraft tillämpas be-

stämmelserna om alkolåsets tekniska funktion i statsrådets förordning om alkolåsövervakad 

körrätt (474/2008). 

 

På alkolås som används vid skol- och dagvårdskörningar och som monterats innan denna 

föreskrift trädde i kraft tillämpas bestämmelserna om alkolåsets tekniska funktion i kommuni-

kationsministeriets förordning om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar 

(405/2011). 

 

Denna föreskrift tillämpas på sådana alkolås som används vid körrätt beviljad med alkolåsvill-

kor av hälsoskäl och som monterats efter det att denna föreskrift trädde i kraft. 
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