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Rikostekninen laboratorio
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Liikennejuopumustutkimukset (kpl) verinäytteistä ja 
hengitysilmasta v. 2011–2020 (alkoholi + muut 
huumaavat aineet) 

29.03.2021
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Alkoholi-,  huumaus/lääkeaine- ja 
sekakäyttö 2011–2020 (kpl)

29.03.2021
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Tutkimuspyyntöjen lukumäärä 2020 eri 
liikennemuodoissa (kpl)

Ajoneuvo Verenalkoholi Huume/lääke YHTEENSÄ

Henkilöauto 10 386 10 783 21 169

Pakettiauto 741 546 1287

Mopo 414 213 627

Vesiliikenne 265 24 289

Moottoripyörä 152 192 344

Kuorma-auto 184 68 252

Muu ajoneuvo 86 58 144

Ei liikennejuopumus 100 104 204

Traktori 110 21 131

Moottorikelkka 28 4 32

Jalankulkija 13 13 26

Linja-auto 3 2 5

Polkupyörä 1 2 3

Erikoisauto 7 1 8

Ilmaliikenne 2 1 3

YHTEENSÄ 12 501 12 032 24 533

29.03.2021
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Naisten ja miesten osuus alkoholi- ja 
huumerattijuopumus tapauksista

29.03.2021
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Alkoholitutkimustulosten pitoisuusjakaumat 
rangaistavuuden mukaan

29.03.2021
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Positiiviset alkoholi- (> 0,5 ‰), huume- ja lääkeaine-
tapaukset (kpl) poliisilaitoksittain suhteutettuna väkilukuun

29.03.2021



Törkeiden tapausten osuus kaikista alkoholiratti-
juopumuksista (%) poliisilaitoksittain 
(Ahvenmaa ei ole mukana tilastossa,  koska siellä on eri raja törkeälle rattijuopumukselle) 

8 29.03.2021
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Törkeiden tapausten osuus kaikista huumeratti-
juopumuksista (%) poliisilaitoksittain
Luvut perustuvat Patja-tilastoihin poliisin tutkimista rikosnimikkeistä. 
Käytettävissä ei ole ollut tietoja toteutuneista tuomioista.

29.03.2021
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Alkoholi- ja huumerattijuopumustutkimukset 
kuukausittain

29.03.2021
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Yleisimmin todetut varsinaiset huumausaineet (kpl 
positiivisia löydöksiä) vuosina 2016–2020

29.03.2021
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Yleisimmin todetut huumaus-
ja lääkeaineet sekä 
aineenvaihduntatuotteet (kpl) 
vuonna 2020

Löydös Vuosi 2020

amfetamiini 7 913

klonatsepaami 3 485

7-aminoklonatsepaami 3 372

nordiatsepaami 2 863

diatsepaami 2 560

alpratsolaami 2 424

tetrahydrokannabinoli (THC) 2 228

buprenorfiini 2 151

norbuprenorfiini 1 078

pregabaliini 1 052

oksatsepaami 978

metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA) 746

gabapentiini 700

tematsepaami 504

kokaiini 416

metyleenidioksiamfetamiini (MDA) 403

tramadoli 389

metyylifenidaatti 262

oksikodoni 262

alfa-pyrrolidiinivalerofenoni (alfa-PVP) 254

metadoni 211

metamfetamiini 211

kodeiini 171

sitalopraami 137

venlafaksiini 125

ketiapiini 121

olantsapiini 109

orfenadriini 77

gamma-hydroksivoihappo (GHB) 68

Muut yhteensä 782

Yhteensä 36052

29.03.2021
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Huumaus- ja lääkeainetutkimuspyynnöt (kpl) 2011–2020 
ikäryhmittäin 

29.03.2021
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Verenalkoholi (>0,5 ‰) ikäryhmittäin (kpl) 2011–2020

29.03.2021
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Verenalkoholi 0,5–1, 2 ‰ ja yli 1, 2 ‰
ikäryhmittäin (kpl) 2011–2020

29.03.2021
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Verenalkoholi alle 0,5 ‰ ikäryhmittäin (kpl) 2011–2020

29.03.2021
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