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LAKIALOITE 137/2000 vp
Laki rikoslain 23 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Rattijuopot aiheuttavat vuosittain suuren määrän liikenneonnettomuuksia, kuolonuhreja, vammautuneita sekä suurta murhetta ja tuskaa. Rangaistukset teon laatuun nähden ovat tuomioistuimissa varsin lieviä.
Suomen laki sallii juopuneena ajamisen, sillä
0,5 promillen alkoholimäärään saakka rangaistusta ei anneta lainkaan ja törkeän rattijuopumuksen raja täyttyy vasta 1,2 promillessa. Vaikka alkoholi vaikuttaa eri tavalla eri ihmisten suorituskykyyn, yleisesti ottaen on niin, että puolen
promillen humalassa oleva ei ole kelvollinen
kuljettamaan moottoriajoneuvoa liikenteessä.
Tuon asteinen humala on jo silmin havaittavissa. 1,2 promillen humalatila aiheuttaa taas monenkin osalta tilanteen, jossa ajoneuvon hallitseminen ei enää ole riittävässä määrin mahdollista.

Juopotella voi muuallakin kuin auton tai
muun moottoriajoneuvon ratissa. Sen vuoksi rattijuopumuksen raja tulisi alentaa 0,2 promilleen
ja törkeän rattijuopumuksen raja 0,8 promilleen.
Samalla kertaa on perusteltua korottaa rattijuopumuksen enimmäisrangaistus nykyisestä kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen ja törkeän rattijuopumuksen osalta korottaa vähimmäisrangaistus nykyisen sakon sijasta kolmeen
kuukauteen vankeutta ja enimmäisrangaistus
kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen vankeutta.
Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
rikoslain 23 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänäjoulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 23 luvun 3 ja 4 §,sellaisina
kuin ne ovat laissa 545/1999, seuraavasti:
3§

Rattijuopumus
Joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa
nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä al-

koholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen on
vähintään 0,2 promillea tai että hänellä tällöin on
vähintään 0,10 milligrammaa alkoholia litrassa
uloshengitysilmaa, on tuomittava rattijuopu-
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muksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

4§
Törkeä rattijuopumus

Jos rattijuopumuksessa
1) rikoksentekijän veren alkoholipitoisuus on
vähintään 0,8 promillea tai hänellä on vähintään
0,40 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, tai
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2) rikoksentekijän kyky virheettömiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut,
ja olosuhteet ovat sellaiset, että rikos on
omiaan vaaraotamaan toisten turvallisuutta, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rattijuopumuksesta vankeuteen vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta

