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Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5)
2008 2007

törkeä rattijuopumus 4 662 4 821
• alkoholi 4 427 4 601
• huumaava aine 235 220

• rattijuopumus 4 522 4 656
• alkoholi 3 336 4 427

• rattijuopumukset yhteensä 9 184 9 477

• Alkoholitapaukset yht. 7 763 7 994 
• huumaava aine yht. 1 186 1 263

Vuoden 2008 alkuvuotena rattijuopumukset ovat vähentyneet noin
300 tapausta joista huumeiden vähennys 62 tapausta..



Päihdejakauma seulonta-alkometrin 
tuloksen mukaan

Seulontamittarin mukaan alkoholia nauttineiden kuljettajien 
kokonaismäärä (n=3945) ja mittarilukeman jakauma vuosina 

1990-2005 Uudenmaan alueella.
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Rattijuoppojen onnettomuusriski
Relative Risk Estimate
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Alkoholi-onnettomuudet
• tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 

henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui 
tammi-maaliskuussa 108, mikä on 25 vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin 

• rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 13 eli yksi enemmän  
kuin tammi-maaliskuussa 2007

• loukkaantuneita oli 109 eli 38 vähemmän  
• Kuolemaan johtaneet alkoholionnettomuudet keskittyvät 

kuitenkin erityisesti vuoden kesäpuoliskolle (huhti -
syyskuu), viikonloppuihin ja yöaikaan. Vuonna 2006 näistä
onnettomuuksista 69 % tapahtui vuoden kesäpuoliskolla, 
48 % perjantaista sunnuntaihin ja 53 % puolenyön ja 
aamukuuden välillä



Rattijuoppojen uusimisriski vuonna 2007
• vuoden aikana 2578 ihmistä syyllistyi yhteensä 6773 tapaukseen
• 23 000 ihmisen epäiltiin syyllistyneen rattijuopumukseen kerran 
• 1773 ihmisen epäiltiin syyllistyneen kahteen rattijuopumukseen 
• 447 kolmeen
• 157 neljään
• 82 viiteen
• 46 kuuteen
• 21 seitsemään
• 12 kahdeksaan
• 8 yhdeksään
• 5 kymmeneen
• 4 yhteentoista
• 1 kahteentoista
• 1 kolmeentoista
• 2 neljääntoista
• 1 kuuteentoista



Liikenneturvallisuus
• liikenneturvallisuus on yksi yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen 
kuuluva toiminta-alue 

• poliisilla on lakiin perustuva velvollisuus 
huolehtia liikenneturvallisuudesta 

• liikennevalvonta on tärkeä ja tehokas sekä
muihin turvallisuustoimenpiteisiin verrattuna 
kustannuksiltaan edullinen toimintamuoto



Poliisin keinot rattijuopumuksen 
ehkäisemiseksi

KAIKKIEN POLIISITOIMENPITEIDEN AIKANA 
RIKOKSEN ENNALTA EHKÄISY!

• Liikennevalvonta/rattijuopumusvalvonta
• liikennerikostutkinta
• ajolupa-asiat



Rattijuopumusvalvonta

• vuosittain poliisin tietoon tulee yli 25 000 
rattijuopumuksesta epäiltyä kuljettajaa

• rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee 
vuosittain lähes 70 ihmistä

• rattijuoppojen määrä liikennevirrassa 10 000 
kuljettajaa kohden on vaihdellut 14 ja 31 
välillä

• vuonna 2005 ja 2006 se oli 15.
eli joka 670 kuljettaja on rattijuoppo



Rattijuopumusvalvonta
• huumausaineiden käyttö heijastuu päihtyneenä ajoon
• vuonna 2007 poliisi otti kiinni 4300 kuljettajaa, joiden 

todettiin ajaneen lääkkeiden tai huumeiden 
vaikutuksen alaisena

• tutkimusten mukaan rattijuopumusvalvonta vähentää
todennäköisimmin 
* 9 % kuolemaan johtaneista onnettomuuksia
* 7 % henkilövahinko-onnettomuuksia
* 4 % omaisuusvahinkoihin johtaneista

onnettomuuksia



Rattijuopumusvalvonta
• rattijuopumusvalvonnan tavoitteena on vähentää

päihtyneenä ajamista ja saada kiinni mahdollisimman 
moni rattijuopumukseen syyllistynyt kuljettaja ja pitää
päihtyneenä ajavien sekä todellinen että
kuljettajien kokema kiinnijoutumisriski korkeana

• keinoina ovat mahdollisimman monen kuljettajan 
puhalluttaminen sekä päihtyneenä ajamisen 
vaarallisuudesta, valvonnasta ja valvonnan
tuloksista tiedottaminen

• kampanjat ja ratsiat
• jokaisen liikennerikkomukseen syyllistyneen ja 

liikenneonnettomuuteen osallisen puhalluttaminen

• vuonna 2007 selvitetään siirrettävien 
tarkkuusalkometrien käyttöönoton edellytykset



Poliisin käyttämät pakkokeinot 
rattijuopumusasioissa

• henkilöön kohdistuvat pakkokeinot
– kiinniotto/pidättäminen
– vangitsemisvaatimus

– Omaisuuteen kohdistuvat pakkokeinot
– ajoneuvon takavarikko
– lakimuutos 2002
– kolme korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä auton 

tuomitsemisesta valtiolle rattijuopumustapauksissa 



Välitön puuttuminen ongelmiin
• päihteisiin perehtynyt sairaanhoitaja ja 

sosiaalivirkailija jokaisessa poliisilaitoksessa

• onko muuta järjestelyä, jolla 
rattijuopumusongelmaan/päihdeongelmaan 
pystytään puuttumaan heti ja auttamaan ihmistä?
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