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TIIKENNEJUOPUMUS JA SEN EHKAISY

Liikennejuopumus on Surinressa suuri alko-
holin kayttotin liittvvä ongelnra. Vuosittain
tulee ilmi 20 000-30 000 tapausta. Tärnä on

ainoastaanjäävuoren huippu. Kukaan ei tiedä
täsmällistä lukua. Jonkinlainen kuva todelli-
sesta tilanteesta saatlaan laajoistu teirlen var-

rella tehdyistä Iiikennetutkimuksista (Pikka-
rainen & Penttilä 1995). Nama osoittavat juo-
puneena (> 0,5 promillea) ajoneuvoilla ajavi-
en osuuden olevan keskimäärin 0,2-0,1) pro-
senttia kaikista kuljettajista (todellinen Iuku
kussakin tilanteessa vaihtelee suuresti riip-
puen paikasta ja ajasta). Samalla tiedetään,
että kaikista Ioukkaantumiseen tai kuole-
maan johtaneista Iiikenneonnettomuuksista

noin ll0-40 prosentissa tapauksista alkoholi
on läsnä. Vertaamalla onnettomuusfrekvens-
siä yleiseen liikennejuopumusfrekvenssiin
voidaan päätellä, että käytännössa lähes kaik-
ki edell:i mainitut onnettornuustapaukset ovat

alkoholin aiheuttamia. Yhteiskuntaa kiinnos-
taa. missä kulkee onnettomuusriskiä lisäävän
juopumuksen raja, miten juopumus luotetta-
vasti ja oikeudenmukaisesti voirlaan kldeta ja
milla tavalla ongelmaa voidaan pienentää.

TIIKENNEJUOPUMU§ JA PROMITTERAJAT

Li ikennej uopurnuksella tarkoitetaan sellaista
alkoholin vaikutuksen alaisuutta, joka huo-

nontaa moottoriajoneuvo-, raidekulkuneuvo-,
ilma- ja vesiliikenteen suoritusta. Vaikka tar-

koitus on selvä, sen tarkempi toteaminen ja
määrittäminen ovat käytännössä vaikeaa. Ai-

kaisemmin päihtyneisyysaste määritettiin
kliinisella hurnalatestillä sekä nrittaarnalla
veren alkoholipitoisuus. Vuonna 1977 rull
voimaan korvaava pronrillelaki, jorrka rnu-

kaan veren alkoholipitoisuus yksinomaan
mittaa juopumuksen asteen. Vuodesta 1994

lahtien myös hengitysalkoholimääritykset
ovat lainvoimaiset. Siirtyminen promillear-
voihin oli edistystä, koska humalan määrittä-
nriseen liittyi suuria vaikeuksia, jotka olivat
omiaan heikentämään asianomaisen oikeus-
turvaa.

Nykyiset promillerajat ovat 0,5 promillea
veressä (0,25 mg/l hengitysilmassa) rattijuo-
pumuksessa ja 1,2 promillea (0,6 mg/l) torke-
ässä rattijuopumuksessa. Raide- ja ilmalii-
kennejuopurrruksess,r lunneliran airtoastaun

0,5 promillen raja, josta heti seuraa kovempi
rangaistus kuin moottoriajoneuvojuopurnuk-
sen 0,5 promillen kohrlalla. Sen sijaan vesilii-
kenteessä ainoa raja on I promille (0,5 rng/l).

Rajat vaihtelevat suuresti eri maiden valilla.
Tahan vaikuttavat sosiologiset tekijät. Rajois-
ta on tullut enemmän poliittinen kuin asiaky-
symys. On unohdettu, että lähtirkohta alkoho-
lin suoritusta huonontavalle vaikutukselle on

biologinen, eikä suinkaan poliittinen tai kult-
tuurisidonnainen. Se, että alkoholin suoritus-
ta huonontavassa vaikutuksessa esiintyy run-
saasti yksilollista vaihtelua, selittää osittain,
rninkä takia eri yhteiskunnat voivat asettaa eri
promillerajat. Nain ollen mitä holhoavampi
yhteiskunta on, sitä varovaisemmaksi eli ma-

talanrmaksi rajat vedetüün, jotta riittävä "tur-
vamarginaali" syntyisi. Tall<;in tilanne voi
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olla se, että alkoholipitoisuuksien alarajoilla
ei vielä pystytä toteamaan suoritusmuutoksia.
Mitä enemmän yhteiskunta korostaa liberaa-

lisuutta ja yksilönvapautta, sitä korkeammak-

si rajat voivat asettua. Argumenttina tässä on,

että miksi enemmistö "kärsisi" siita, etta jol-
lekin jo matalammat alkoholipitoisuudet vai-

kuttavat haitallisesti. Henkilokohtaisesti olen

sitä mieltä, että alarajan pitaisi olla juuri sii-
nä, missä todistettavasti (tilastollisissa väes-

tötutkimuksissa) on voitu osoittaa alkoholin

huonontavan liikennesuoritusta. Asiallisesti

ottaen rajan tulisi olla sama kaikissa maissa.

Varsin epälooginen on myös vesiliikenteen

I promillen raja (vasta 1994 muutettu J,5 pro-

millesta!). Tässä yhteyclessä olisi varmaan

syytr.i miettiii. onko oikein. ellä pienel moo[[o-

riveneet ja isot rnatkustajalaivat ovat samassa

kategoriassa. Näissä asioissa lainsäädäntö on

jäänyt jälkeen yhteiskunnallisesta kehityk-
sestä. On aika tarkentaa eri Iiikennemuotojen

vaatimus- ja vastuuluokat myös alkoholilain-
säädännössä. Tuntuisi vähintään kohtuulli-
selta ajatella, että lentoliikenteessä, joka vaa-

tii tavallista enemmän monimutkaisia koordi-

nointisuorituksia, johon usein liittyy koviakin
olosuhteita ja jossa vastuu on tavallista ko-

vempi, lakisääteisen alarajan pitaisi olla nol-

la. Myös laivaliikenteessä voi joutua olosuh-

teisiin. joissu I pr,rmillen ruja lunluu rarsin

korkealta. Kaiken kaikkiaan totlettakoon. että

näiden asioiden oikea käsitteleminen vaatii
mitä pikernmin relevanttia selvitystä.

TIIKE N N EJ UOPUMU KSE N

VERENATKOHOTIMAARITYKSET

Suomessa verenal koholimääritykset suorittaa

I(ansanterveyslai toksen verenalkoholilabora-

torio. Määritys on erittäin tarkka ja siinä asi-

anomaisen oikeusturva on erittäin hyvä: enin-

tään yksi miljoonasta voi mahdollisesti saada

hieman liian korkean verenalkoholiarvon ke-

miallisessa määrityksessä. Viime aikoina on

kuitenkin tullut esille, ettei oikeusturva aina

ole näin hyvässä mallissa. Ongelmalliseksi on

rnuodostunuI se aika, joka ehtii kulua liiken-
netapahturnan, kiinnioton ja verinäytteen
oton välillä. Telltiin turvaudutaan usein me-

netelmään, jossa tietyin kriteerein ja tiettyä

kaavaa käyttäen lasketaan veren alkoholipi-
toisuus taaksepäin. Yleensä kiinniotosta veri-
näytteen ottoon kuluu noin puolesta tunnista

pariin kolmeen tuntiin. Pakenemistapauksis-

sa aikaa kuluu vielä runsaamminkin. Aivan

oman kategorian vaikeuksineen mutxlttslavat

ne tapaukset, jotka koskevat ns. jälkinautti-
mista. Oikeusturvaa ajatellen on tärkeää eli-
minoida kaikki ne tekijat, jotka mahdollisesti

vääristävät takaisinlaskenta-arvoja. Olisi
aina varmistettava, onko juomisen lopettami-

sesta kulunut riittävästi aikaa, jotta alkoholin
imeytymis- ja jakaantumisvaiheiden voitai-
siin olettaa tapahtuneen. Häviämisnopeus ei

myöskään saisi alittaa takaisinlaskennassa
käytettyä arvoa.

Suomessa norrnaaleissa takaisinlasken-

noissa käytetään arvoa 0,08 promillea tunnis-
sa.'l'ämä on kansainvälisestikin tarkasteltuna

hyvin varovainen arvio, joten tässä oikeustur-
va on hyvä. lhmisella normaalin verenalkoho-

lin häviämisnopeuden vaihteluväli on 0,1-0,2
promillea tunnissa (Wallgren & Barry 1970).

Miehilla ja naisilla on vähän eroa: naisilla
keskimääräinen nopeus (n. 0,13-0,14 promil-
lea tunnissa) on suurempi verrattuna miehiin
(n. 0,12-0,13 promillea tunnissa). Kun viral-
linen arvo on 0,08 promillea tunnissa, on var-

sin epäloogista ja kyseenalaista, että niissä

takaisinlaskennoissa, jotka koskevat jalkeen-

päin nautittua alkoholia, virallinen takaisin-
laskentakriteeri on 0,lil promillea tunnissa.
Esimerkiksi vuonna l9B4 julkaistusta ruotsa-

laisesta tukinruksesta (Jones l9B4), johon

osallistui 48 poliisimiestä, ilmenee, että käyt-

ttmallä arvoa 0,lll promillea tunnissa yli puo-

lelle takaisinlaskenta olisi antanut liian suu-

ren arvon. Tärnä epäkohta on mitä pikimmin
poistettava. Helpoimmin se tapahtuisi otta-

rnalla kayttoon se arvo (0,08 promillea tunnis-
sa). joka normaalitapauksissa jo on käytössä.

'lbinen epäkohta takaisinlaskennoissa kos-

kee sitä aikaa, joka on kulunut juomisen lo-
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pettamisesta verenottoon. Suomen käytänniin
mukaan takaisinlaskenta suoritetaan. mikäli
juomisen lopettamisesta verenottohetkeen on

kulunut yli kaksi tuntia. Kahden tunnin kri-
teeriin on liittynyt seka laadullinen että rnää-

rällinen virhelahde. Laadullinen virhe on

muotlostunut siitä, että kriteeri or-r koskenut
uikua juomisen lopellamisesla verenolluon.

eikä ole ottanut huomioon itse liikennetapah-
tuma- ja kiinniottohetkel. Mikali kahden tun-
nin kriteeriä kaytettliisiin oikein, sen pitäisi
koskea aikavalia juornisen lopettamisesta lii-
kennetapahtuma- tai kiinniottohetkeen eikä
verenottohetkeen. Askettäin on tullut julki-
suuteen (Lindhohm l995), että kahrlen tunnin
kriteeriä olisi korjattu periaatteellisesti oike-

aan suuntaan. Näin ollen mytis oikeusturva on

mennyt oikeaan suuntaan takaisinlaskentata-
pauksissa.

Maarallinen virhelahde takaisinlaskenta-
rnenetelmällä syntyy siitä, että kaksi tuntia.
vaikka se laskettaisiin oikealta aikavalilta. ei

ole riittävän pitka aika. Useissa tilanteissa
alkoholin imeytyminen ja j akaantuminen kes-

livil huomallar asli kauemmin. Askettäin jul-
kaistussa tutkimuksessani arvioin virheen
mahrlollisuuden olevan 10-40 p«rsentin

luokkaa, joka ei vastaa hyväksyttävää oikeus-
turvaa ([iriksson 1995). Koko kahden tunnin
kriteeri perustui puutteelliseen tulkintaan
eräästäjo yli 40 vuotta sitten tehtlystä laajasta
suomalaisesta tutkirnuksesta, jossa ansiok-
kaasti oli tutkittu yli sata verenalkoholikäyrää
(Alha 1951). Kahden tunnin kriteerin kayt-
töön ottajilta oli jäänyt ottamatta huomioon,

että tässä A. R. Alhan tutkimuksessa kaikki
koehenkilot olivat paastonneet yli l2 tuntia ja
että alkoholiannokset juotiin viidessä minuu-

tissa. Nämä olosuhteet harvoin vastaavat to-

dellisuutta. I'urvallinen takaisinlaskenta voi-
daan aloittaa vasta neljän tunnin kuluttua
j uornisen lopettamisesta.

Ruotsissa vastaava keskustelu takaisinlas-
kenlamenetelmista kaytiin jo yli 20 vuotta sit-
ten. Tuloksena oli uusi lakimuoto, joka teki
myiis ajonjälkeisestä veren alkoholipitoisuu-
desta lainvoimaisen, ja takaisinlaskennasta

luovuttiin normaalitapauksissa. Suomeen tuli
sama lakimuoto, mutta se ei johtanut tarkoi-
tettuun käytäntöön. Viralliselta taholta on an-

nettu ymrnärtää, että takaisinlaskentamene-
telrnää sovelletaan ainoastaan noin viidessä
prosentissa kaikista tapauksista ja että vain
yksittäistapauksissa virheitä on saattanut ta-
pahtua. Henkilokohtaisesti hieman epäilen
naite lukuja, koska minun tietojeni mukaan

oikea prosenttiluku olisi yli 10, mika tarkoit-
taisi vuosittain vähintään 2 000-3 000:ta ta-

pauslil. Tutkimustuloksiirri yrerustuen arvi-
oisin mahclollisten virhearvioiden ylittavan
600 tapausta vuodessa. Ongelman kokonais-
relevanssi tulee selviämään tekeillä rilevasta

tutkimuksesta. Joka tapauksessa suositlelen,
että esittämäni näkemys mita pikimmin joh-

taisi konkreettisiin toimenpiteisiin ja että siir-
ryttäisiin uuteen neljän tunnin kriteeriin, joka

tarkoittaa aikaväliä juomisen lopettamisesta.
Käytännössä tärnä poistaisi kaikki normaali-
ta[)austen takaisinlaskentaongelmat.

TIIKENNEJUOPUMUKSEN HENGITYSITMAN

ALKOHOHMAAnTTvTSTT

Puhallusrnääritykset laillistettiin Suomessa

1994. 'loistuiseksi luki lriitee ainoustuln peri-
aatteellisella tasolla, koska virallisesti hyväk-
syttyä puhallusmenetelmää ei vielä ole kay-
tettävissä. Asiaa pohtii paraikaa sisäasiain-
ministeriön asettama tyiiryhmä. lbistaiseksi
todennäköisin vaihtoehto on, että puhallus-
mittareita kaytettaisiin edelleen ainoastaan

seulontamenetelmänä. Ratkaiseva hengitys-
alkoholin määritys suoritettaisiin erityisillä
asemilla, joissa varusteena olisi ehdottoman

tarkka iso keskuslaitteisto. Vaadittavat inves-
toinnit nousisivat yli kymmeneen miljoonaan
markkaan.

Siirtyminen uuteen keskuslaitteistoon pe-

rustuvaan puhallussysteemiin olisi mielestä-
ni järjetttimyyden huippu. Investoidut rahat
menisivät hukkaan. Miksi edes ajatellaan

uutta systeemiä, jolla ei voiteta juuri mitään.
Ymmärrän. että hanke on voinut saada lisä-

ALKOHOIIPOLITI KKA
60 {l9a5l: 6

434



vauhtia siite julkisesta keskustelusta, jonka

itse olen nostanut takaisinlaskentaongelmis-
ta. Takaisinlaskentaan liittyvät ongelmat ovat
kuitenkin helposti poistettavissa, kuten edel-
It olen jo esittänyt, eika tamä trivialiteetti sai-

si sekoittaa sita tosiseikkaa. että verenalkoho-
limäüritvs on ja tulee aina olemaan aukotto-
min ja luotettavin menetelmä. Lisäksi suure-
na etuna hengitysmäärityksiin nähden on se,

että verinäytteistä (ia niiden yhteydessä tar-
peen vaatiessa otettavista virtsanäytteistä)
voidaan määrittää myös muita laake- ja huu-
mausaineita, joiden osuus Iiikennejuopu-
muksessa on jatkuvassa kasvussa. Tämä on

sen luokan ongelma, että meillä todennekoi-
sesti aina tulee olla valmius verianalyyseihin.
Verinäytemahdollisuus on myös oltava jo sen

takia, että aina on niitä, jotka eivät sairauden
tai muiden syiden takia pysty kunnolliseen
puhallussuoritukseen.

Jotta investoitaisiin miljoonia uuteen veri-
näytteitä osittain korvaavaan hengitysalkoho-
Iin määritysmenetelmään kalliilla keskuslait-
teistoilla, niilla pitaisi saavuttaa selvä paran-
nus verrattuna nykysysteemiin. Se, että täl-
lirin ei tarvita verenottoon koulutettua henki-
liikuntaa tai siihen liittyvaä tilaa, ei riitä, kos-
ka nämä kliminnat ovat jo hyvin organisoidut
ja omakustanteiset. Tässä yhteydessä todetta-
koon, että Ruotsissa kaytetty keskuslaitteisto-
menetelmä on todettu turhan kOmpelOksi ja
kalliiksi (henkilokohtai nen tiedonanto, Ruot-
sin virallisen oikeuslääketieteellisen verenal-
koholilaboratorion johtaja Wayne Jones). Toi-
vottavasti ei Suomessa syöksytä ojasta allik-
koon tässä asiassa.

Ainoa puhallusmenetelmä, joka voisi tuoda
oleellisen helpotuksen nvkyiseen systeemiin,
olisi periaatteessa kenttäpuhallusmittarit. Ai-
kaisemmissa yhteyksissä olen jo ehdottanut
tämäntyvppisen käytännön harkitsemista.
Tämä r oisi lurjota halvan. nopean ju vuivailo-
man käytänntln (ei takaisinlaskentatarvetta).

Jos liikennejuopumuksesta epäilty henkilö
puhaltaisi paikan päällä yli sovitun promillen,
suoritettaisiin kontrollitarkistukset toisilla
laitteilla, ja mikali yhdenkin laiueen lukema

poikkeaisi enemmän kuin sovitun marginaa-
Iin verran, suoritettaisiin Iisämittaus. Juopu-
rnuksesta epailty henkilti allekirjoittaisi pai-
kan päällä ennen kontrolli- ja mah<lollisia li-
sätarkistuksia hyväksymisensä sille, että kes-
kiarvo tulee olemaan lainvoirnainen. Vaihto-
ehtoisesti asianomainen voisi vaatia (rmalla
kustannuksella) verenalkohol i rnääri tystä.
Tietysti ennen tällaisen käytännön voimaan-
tuloa on selvitettävä laitevaihtoehtojen tark-
kuuden ja luotettavuuden riittävyys. Mikali
nykyiset vaihtoehdot eivät vielä näitä vaati-
muksia täytä, voidaan hyvin tulla toimeen ve-
renalkoholimenetelmillä. kunnes muut vaih-
toehdot todetaan asianmukaisiksi.

ONGELMIA OIKEUSVIRANOMAISTEN

TOIMINNOISSA

TI I KE N N EJ UOPUMUSTAPAUKSI SSA

Tutkiessani liikennejuopumustapauksia olen
huomannut muutamia puutteellisuuksia oike-
usviranomaisten toiminnassa. Koska nämä
ovat saattaneet johtaa vääriin päätöksiin ja
turhauttavan pitkiin oikeusprosesseihin, on

ehkä syytä käyda narna lüpi. On ilmiselvää,
että esimerkiksi verenalkoholirnääritysten ta-
kaisinlaskentojen kohdalla on puutteita, jotka

eivät johdu pelkastään verenalkoholilabora-
torion toiminnasta. Takaisinlaskentojen
marssijärjestys on se, että poliisi- tai syyttäjä-
viranomainen tilaa takaisinlaskennan veren-
alkoholilaboratoriolta. Verenalkoholilabora-
toriolla ei missään nimessä ole mahdollisrrrt-
ta tarkistaa kaikkia tilausten sisältämiä tieto-
ja, ja puutteellisista tai vääristä tiedoista on

syntynyt ongelmia. Verenalkoholilaboratorio
voi itse asiassa joutua ikavään välikäteen,
koska henkilostöllä ei ole selvää kuvaa siitä.
onko kaikki kriteerit oikein merkitty. Tavalli-
sin puute syntyy jti poliisien kuulustelupöytä-
kirjoissa. Mahdollista takaisinlaskentaa var-
ten olisi aina mahrlollisirnman tarkasti selvi-
tettävä juomistapahturnan kulku ja varsinkin
sen päättyminen. Jos tätä ei ole tehty, poliisi
tai syyttäjä voi j«rssakin tapauksessa harkin-
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nanvaraisesti itse päätellä juomisen lopetta-

mishetken, jolloin pieleenmeno on aina mah-

tlollista. Asiaa voisi ehkä parantaa painrltta-

malla entistä enemnrän naita seikkoja sekä

poliisien että syyttäjäviratronraisten koulu-

tuksessa.

Hankalan kategorian muodostavat tapauk-

set, joissa on nautittu alkoholia ajotapahtu-

man jälkeen. Silloin kur-r juopumuksesta

epäilty tavoitetaan vasta tapahtuman jälkeen,

on aina syytä perusteellisesti selvittaa jalki-
juomisen mahdollisuus. Jos näin ei tehda, ei

myöhemmin voida osoittaa, valehteleeko asi-

anomainen vai puhuuko hän totta. Parasta on

heti paikan päallä kuulustella, onko tällaista
tapahtunut ja jos on, miten paljon ja missä

ovat mahdolliset todistuskappaleet eli pullot
jne. Joskus juorrrinen saattaa tapahtua itse

ajohetkella, ja silloinkin on selvitettävä olo-

suhteet mahdollisimrnan tarkasti. Tämäkin on

koulutuksellinen asiit, johtln on syytä panos-

taa, koska selitykset ovat yleisiäja niiden sel-

vittäminen voi rasittaa pahastikin oikeuslai-

tosta.

PROMITLERAJOJEN ETIIKKA

Osa siita leväperäisyydestä ja välinpitamätto-
myydestä, jota esiintyy liikennejuopumuksen
toteamisessa, selittyy siitä, että monien mie-

lesta sillä ei ole niin suurta väliä. olivatko kri-
teerit aivan oikeat vai eivät. Henkilö oli kui-
tenkin juonut j a ollut joka tapauksessa 1ähellä

kriittistä rajaa. Tahän tulee vielä se aspekti,

että riittävän oikeusturvan takaamiseksi kri-
teerit juopumuksen määrittämiselle on Iaadit-

tu periaatteella, jonka mukaan on tärkeämpi,

että yhtä syytöntä ei tuomita, kuin se, että yh-

deksän syyllistä samalla selviää palkahasta.

Samat asiat pätevät tietysti myös muilla rikos-

ulueilla. Rajoja ,rn verlettiivri ja niissä on py-

syttävä. Kun kerran laki puhuu prtlmillera-
joista, on tietysti oleellista, että määritysme-

netelmät ovat tarkat ja luotettavat. Tästä on

kuitenkin tullut itsetarkoitus, varsinkin poh-

dittaessa uusia hengitysmääritysmenetelmiä.

Tietysti on hyvä. jos vallitsevalla tai suunnit-

teilla oleval Ia rnenetel mällä pystytään n.räärit-

tämään alkoholipitoisuurlet useat'r desintaalin

tarkkuudella. Merkitys on kuitenkin suhteel-

linen. koska varsinaiset isommat vaihteluläh-

teet ovat kemiallisten määritysten ulkopuolel-
la. Veren tai hengitysilman alkoholipitoisuus-
rajat ovat kuin veteen piirrettyjä viivoja, kun

niiden tarkoituksena on kuvata alkoholin vai-

kutuksen alaisuutta.

I(aikkien kannalta olisi hyvä, jos saataisiin

helppo, aukoton ja riittavän oikeusturvan ta-

kaava liikennejuopumuksen määrityskonsen-

sus. Tähän voitaisiin ehka paasta, mikäli

muutettaisiin lain formulointeja. Uuclen for-

muloinnin tulisi sisaltaä promillerajojen li-
säksi myös eri menetelmistä aiheutuva pieni

hajonta, ja jokainen epäilty joutuisi ottamaan

ornalle kontolleen määrityksen virheriskin.
Näin ollen parjatteisiin jarkeville tarkkuuk-
silla ilnran suurempia turvamarginaaleja seka

veren että hengitysilnran alkoholimäärityk-
sissä. Poissa olisi turha näennäistarkkuus

asiassa, jota kuitenkaan ei pystytä tarkkaan

määrittämään.

LIIKENNEJUOPUMUKSEN EHKAISY: RIKOS.

JA RANGAISTUSASPEKTII

Kuten alussa mainitsin, tulee Suomessa vuo-

sitrain ilmi yli 20 000 Iiikennejuopumustapa-

usta, jotka tietysti edustavat ainoastaan jää-

vuuren huippua. Hyväl neuvot siitä. miten

näitä tapauksia voisi vähentää, ovat kalliit.
Uusilla promillerajoilla ja varsinkin niiden

tarkistustehokkuudella voidaan jonk in verran

vaikuttaa liikennejuopumuksen yleisyvteen.

Törkeän rattijuopumuksen rajan alentamisen

ennustan johtavan ainoastaan siihen, että näi-

tä tapauksia rekisterüidään enemnrän kuin

ennen ja että mahrlollisesti vankilat täyttyisi-

vät vielä enemmän alkoholiongelmasta kärsi-

villa fios rangaistusperiaatteet pidetään sa-

manlaisina). Tässä on selvä dilemma. Ran-

gaistusten perimmäinen tarkoitus on kai estää

rikoksia ja tässä se ei näytä toimivan, ai-
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nakaan tiirkeissä rattij uopumustapauksissa.

Mikä on pielessä ja mita voitaisiin tehda?
Mielestäni rangaistusten kovuus ja sisaltti ei-
vät ole osuneet oikeaan eivätkä tuo ratkaisua
todelliseen ongelmaan. Nyt rangaistus kove-
nee ja lopulta päädytään ehdottomaan van-
keuteen nousevan alkoholipromillen ja toi stu-
vien kertojen myötä. Tämä on tietysti luonnol-
lista, onhan rikoksen rankaisuaste useimmi-
ten jonkinlaisessa määrällisessä suhteessa ri-
koksen asteeseen. On myiis selvää, että hait-
tavaikutusten todennäköisyys kasvaa alkoho-
lipitoisuuksien noustessa. Alkoholin kohdal-
la tilanne on kuitenkin sellainen. että samalla
kun alkoholipitoisuus kasvaa, tietoisuus ka-
penee, eli kayttaytyminen muuttuu yhä enem-
män tilaksi, jossa henkilöä voiraisiin hyvin
kutsua "täyttä ymrnärystä vailla" olevaksi.
Alkoholin kulutus ja sen aiheuttama "täyttä
ymmärrystä vailla" -tila eli humala ovat kui-
tenkin niin yleistyneet, että käytännön syistä
tätä on vaikeaa verrata johonkin psykiatriseen
poikkeavuustilaan, vaikka juuri siitä on kysy-
mys. Tahan vaikuttaa myös näkemys, että al-
koholihumala on itse aiheutettu päinvastoin
kuin monet psykiatriset sairaudet. Tässä tie-
tysti helposti unohtuu se seikka, jonka mu-
kaan ainakin alttius alkoholismiin on hyvin
vahvasti perinnöllinen, ja se, että pitkalle
edenneen alkoholiongelman hyvin voi luoki-
tella sairaudeksi.

Selvää on, että muutakin pitaisi tehda kuin
valitella ja torleta, miten vaikea on kasitella
alkoholiongelmaa ja alkoholismia. Rankai-
sujen koventanrinen tiukemmilla promillera-
joilla, isomrnilla sakoilla tai lisääntyneillä
vankeustuonrioiIla ei näytä luottavan haluttua
pürannuslx. Tietvsli roi toivoa. etti toleule-
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taan viisaita toimenpiteitä, joiden avulla ylei-
nen alkoh<lliongelnra pienentyisi. Tässä voi
kuitenkin ridotus venya pitkäksi ja silla valin
meirlän pitliisi ehka keskittya enemmän mui-
[rin rankaisumuotoihin. Jollei juomista saada

vähentymään, voitaisiin tutkia, miten tiukern-
pi ajosäännöstelytuomio vaikuttaisi. Usein
kylla kuulee sanottavan, ettei ajokortin mene-
tys takaa sitä, ettei asianomainen taas jossa-

kin tilanteessa ajaisi autoa humalassa. Näin
tietysti on joissakin tapauksissa, rnutta kaik-
kiaan uskon tällaisen ratkaisun voivan huo-
mattavasti vähentää uusiutuvia ttirkeitä juo-
pumustapauksia. Taytyisi myös tutkia, johtai-
siko auton hallussapito-oikeuden helpompi ja
pitempi menetys haluttuun tulokseen. Nykyi-
sin tilanne on se, että jos esimerkiksi ensim-
mäistä kertaa kärähtää vaikka kahdesta pro-
millesta, siita ei välttämättä seuraa muuta
kuin puolen vuoden ajokielto, pari tonnia sak-
koa ja hieman ehdollista vankeutta, vaikka
juuri tällaisessa tapauksessa on enemmän
kuin todennäköistä, että liikennejuopumus
tulee toistumaan. Tässä yhteiskunnalla pitäisi
olla suurempi vastuu.

En voi ymmärtää, että vankeusrangaistus
kuuluisi niin usein kuvaan kuin nykyisin
kuuluu. Mielestäni vankeustuomioon pitäisi
aina sisältyä jonkinlainen hoitoyritys, koska
useimmiten rikoksena on juuri alkoholiongel-
ma, jonka parantamiseksi pitaisi tehrlä enem-
män, ettei kierre jatkuisi. On tietysti vaikea
sanoa, mitkä ne hoitotoimenpiteet olisivat,
mutta jos yhteiskunta yritteisi ja panostaisi
tähän aspektiin, matkan varrella voitaisiinkin
saavuttaa jotakin krdellista hyötyä ja paran-
nusta.
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ENGLISH SUMMARY
Peter Eriksson: Traffic tlrunkenness arud its
preaention (Lükennejuopumus jo. sen ehkäi-
§v)

In Finland 20 000-ll0 000 cases oftraffic drunk-
enness are registere<l annually. ln nrost countries
traffic drunkenness is assessetl lry blotxl or breath
alcohol determinations. The legal lirnits vary from
country to country owing to sotriological factors.
This is illogical sincre the etiology of impairment hy

alcohol involves biological rather than sosiologicral

factors. It is suggested for the future that the legal

limits should be unified and be basetl upon the

critical alcohol r:oncentration, whit:h in population
studies can be demonstrated to impair driving per-
forrnance. The cunent legal limit in Finland lbr
clrunkenness in road, trail and air traffirr is 0,5 Voo

alcohol in hlood (0,25mg/l in breath) and 7,0 Voa

(0,5 mg/l in breath) in water traffic. These statutory
limits are suggested to be reexamined with a view
to the dilferent demands and responsibilities in the

diflerent lirrms o[ I ransportation.
The bl<xxl alr:ohol cleterminations have long tra-

tlitions and are well organized. However, there are

some proLrlents concerning the use of back-extra-
polations, the <:riteria of which needs to be

changed. Basically, it is required that back-extra-
polation shoukl not be t:arrietl out until the blood
alcohol curve reaches its linear phase, i.e., after
the absorption and initial distribution ol alcohol
are complete. It is suggestetl that four hours (the

time from the end of drinking to the traffitr incident)
should be used as a sale criteria to ensure suillcient
Iegal securitv. 'Ihe directives for the police forces
should also to be improved so that better informa-

tion lbr Accident and Traffic Medicine, Singapore,

August 20-23,1995
Wallgren, H. & Barry H.: Actions of alr:ohol, Vrl.

1. Amsteldam: Elsevier, 1970.

tion is obtainerl t:ont:erning the time factors of the
drinking event.'l'he possil,rilities ol' after-drinking
should also be r:onsitlererl more t:otnprehensively
and investigated on the spot.

A new legal system based on t:entralized sophis-
ticated breath-analyser tlevices is t'urrently being
considered. This idea rloes not seem to provide any

major advantage ovel' the t:urrent hlood-alt'ohol
cleterminations ancl the cost-investnrent is not ret:-

ommended. Instead, the efficat'y o[ the screening
instruments already in current use, antl o{ those

that are under developrnent, should be investi-
gated with regards to their possible use as evident-
ial instruments. The evidential status of these in-
stnrments would. at least until further technical
development, require new formulations of the law.

Accordingly, the uncertainty inherent in these in-
truments should be allowed for befcrre drunk driv-
ers are proset:uted.

Changing the legal limits for drunken driving
tlties not seem to corret:t the problem sufficiently.
In fact, the prisons are too over-crowded with peo-

ple su{Ieling Ircm alcohol and drug problems
rather than with "r:lassic r:riminals". The higher
the blood alcohol, the more severe punishment is
given, which is c«rrrer:t r:oncerning potential r:onse-

quences, but problematic in the sense that the cog-

nitive control over intlividual actions is dilnin-
ished. It is suggestetl that the prevenlion of traffic
drunkenness should include more rigorous meas-

ures concerning the withdrawal of driving licenses
and car holdings. In the case of prison senten(:es,

there should always be some form of treatnrent Iirr
the real problem, i.e., the excessive use ol alt:«rhol.
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