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Alkoholituoterekisterin käyttöohje
1. Yleistä
Valviran sähköinen tuoterekisteri on tarkoitettu yli 2,8 til-% etyylialkoholia
sisältävien alkoholijuomien ja väkiviinan sekä tiettyjen alkoholivalmisteiden
ilmoituskanavaksi em. tuotteiden valmistajien, maahantuojien, pullottajien
ja valmistuttajien käyttöön. Tuotteen myynti on sallittu vasta tuotteen rekisteröimisen jälkeen. Palvelun avulla voidaan myös ilmoittaa rekisteritietojen
muutoksista, liittää analyysitodistuksia tuotteille sekä selailla tuotetietoja.
Sähköinen tuoteilmoitus toimii internet-selaimen kautta ja sen käyttö on
maksutonta.
Linkki palveluun on osoitteessa https://alpo.valvira.fi/asiointi/fi-FI/
2. Rekisteriin kirjautuminen
Rekisteriin kirjaudutaan Valviran myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tunnusten myöntäminen edellyttää, että asiakkaalla on Valviran
myöntämä alkoholin valmistus- tai tukkumyyntilupa tai asiakas on tehnyt
ilmoituksen Valviraan toimimisestaan maahantuojana kaupallisessa tarkoituksessa.
Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja sitä haetaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: alkoholi@valvira.fi. Sähköpostissa asiakkaan tulee
ilmoittaa tarpeensa sähköisen tuoterekisterin käyttöön, yrityksen y-tunnus
ja nimi sekä käyttäjätunnusta hakevan henkilön nimi ja sähköpostiosoite.
Mikäli sähköisen tuoterekisterin käyttö ei ole mahdollista, voi ilmoituslomakkeen ja tuotteen analyysitodistuksen lähettää myös liitetiedostona
edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai postitse osoitteeseen: Valvira, Alkoholielinkeinoryhmä PL 210, 00531 Helsinki.
3. Rekisterin esittely
Valviran alkoholirekisteri on jaettu kolmeen osaan: Omat tuotteet, Lisää
tuote, Hae tuotteita. Rekisteriin kirjautumisen voi tehdä minkä osion kautta
tahansa. Asiointipalvelun kielen voi halutessaan muuttaa ruotsinkieliseksi.

Näytöt toimivat periaatteiltaan samalla tavalla. Huomioitavaa kuitenkin on,
että rekisteritietojen muutoksia, tuotteiden lopetuksia ja analyysilisäyksiä
voi tehdä ainoastaan yrityksen itsensä ilmoittamille tuotteille, eli sellaisille,
joita yritys valmistaa, maahantuo, valmistuttaa tai pullottaa.
Uudet tuotekoodilliset tuotteet näkyvät rekisterissä heti lisäyksen jälkeen.
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Tuotetietoihin tehdyt muutokset näkyvät rekisterissä sitten, kun Valvira on
ne hyväksynyt. Erikoismerkkien käyttöä, kuten ’ ’ ” ~ pyydetään välttämään tuotetietojen, kuten tuotteen ja valmistajan nimen rekisteröinnissä.
4. Yhteystiedot ja salasana
Omat tiedot näytön kautta, käyttäjä voi halutessaan muuttaa yhteystietojaan ja kirjautumisessa vaadittavaa salasanaa.

5. Omien tuotteiden selailu ja muuttaminen (Omat tuotteet)
Omat tuotteet näytöllä näkyy oletusarvoisesti kaikki yrityksenne alkoholit,
jotka on Valviran tuoterekisteriin ilmoitettu. Tässä osassa rekisteriä myös
hallinnoidaan omia ilmoituksia; muutetaan rekisteröintitietoja, lisätään tuoteanalyysejä ja ilmoitetaan tuotteiden valmistamisen tai maahantuonnin
lopetuksesta. Mikäli tuote poistuu omasta valikoimasta on ensiarvoisen
tärkeää, että tuote ilmoitetaan myös Valviran rekisteriin lopetetuksi tuotteeksi.
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5.1. Hyväksyntää odottavat tuotteet
Tuote johon haetaan Valviran tuotenumeroa näkyy rekisterissä vasta sen
jälkeen, kun Valvira on käsitellyt tuotteen rekisteröinnin. Valvira käsittelee
myös tuotteisiin tehdyt muutokset, joten muutetut tiedot näkyvät rekisterissä vasta tämän jälkeen. Rekisteröintiä odottavat tuotteet näkyvät ilmoittajalle ”Hyväksyntää odottavat tuotteet” taulukossa ja siirtyvät ”Omat tuotteet” puolelle Valviran käsittelyn jälkeen.
Rekisteröidyksi hyväksyntä ei kuitenkaan merkitse tuotteen kokonaisvaltaista hyväksyntää. Tuotteessa saatetaan myöhemmin havaita jokin sellainen seikka, minkä voidaan katsoa esteeksi tuotteen myynnille. Tällaisia
ovat esim. koostumukselliset viat, epätäydelliset pakkausmerkinnät, mainonnalliset seikat yms.
5.2.

Toiminnot

5.2.1. Hae
Omia tuotteita voi selailla erilaisin hakuehdoin. Hakuehtoja voi antaa samanaikaisesti useita. Haut toimivat sanan tai numeron osalla. Ilman hakuehtoja näytetään kaikki ilmoittamanne tuotteet.
• tuotekoodi/GTIN-koodi
• tuotteen nimi
• valmistajan nimi
• alkuperämaa
• alkoholiryhmä
• luomutuote
• tilaviini
• käsityöläisolut
• nimisuojatuote (kotimainen tuote, aito perinteinen tuote)
• nimisuojatuote (kotimainen tuote, suojattu maantieteellinen merkintä)
• voimassaolevat tuotteet tai voimassaolevat sekä lopetetuiksi ilmoitetut
tuotteet
5.2.2.

Tyhjennä
Tyhjennä mitätöi edellisen rajatun haun. Uusi haku toisella hakuehdolla
suoritetaan painamalla ensin tyhjennä.

5.2.3.

Lopeta rooli (tuotteen poistaminen omasta tuotevalikoimasta)
Tuotteen poistaminen omasta tuotevalikoimasta tapahtuu siten, että haetaan näytölle poistettava tuote, laitetaan rasti tuotteen edessä olevaan
tyhjään ruutuun ja painetaan Lopeta rooli –valintaa. Voit ilmoittaa tuotteita
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lopetetuksi samalla kertaa useita. Esimerkki usean tuotteen lopettamisesta on kuvattu alla.
1. Suoritetaan tuotehaku antamalla tuotteen nimeksi ”Vinkku” 
”Vinkku” nimiset tuotteet listautuvat näytölle
2. Painetaan Tuote/GTIN-koodi otsikon edessä olevaa tyhjää ruutua,
jolloin kaikki näytöllä olevat tuotteet tulevat samanaikaisesti valituiksi
3. painetaan Lopeta rooli.
4. Vahvistetaan lopetusilmoitus vastaamalla kysymykseen ”Haluatko
varmasti ilmoittaa tuotteet lopetetuksi?” Kyllä
5.2.4.

Aktivoi rooli (lopetetun tuotteen palauttaminen omaan valikoimaan)
Lopetetuksi ilmoitetun tuotteen palauttaminen omaan tuotevalikoimaan tapahtuu siten, että vaihdetaan tuotteen voimassaolo kentän arvoksi ”Voimassaolevat ja lopetetut”. Haetaan näytölle lopetetuksi ilmoitettu aktivoitava tuote, laitetaan rasti tuotteen edessä olevaan tyhjään ruutuun ja painetaan Aktivoi rooli. Voit aktivoida tuotteita samalla kertaa useita ks. esimerkki kohdasta Lopeta rooli tai Lisää analyysi.

5.2.5.

Lisää analyysi
Tuote, jolle analyysi liitetään haetaan näytölle suorittamalla tuotehaku. Tämän jälkeen laitetaan rasti tuotteen edessä olevaan tyhjään ruutuun, valitaan liitettävä analyysi Selaa- näppäimellä, jolloin liitettävä analyysitiedosto näkyy Lisää analyysi-näppäimen edessä. Lopuksi painetaan Lisää
analyysi ja varmistetaan analyysin lisäys vastaamalla varmistuskysymykseen kyllä. Analyysin voi liittää usealle tuotteelle samanaikaisesti esim.
saman tuotteen eri pakkausmuodoille.
Esimerkki analyysin lisäämisestä usealle tuotteelle samanaikaisesti on kuvattu alla.
1. suoritetaan tuotehaku antamalla tuotteen nimeksi ”Punkku”  ”
Punkku” nimiset tuotteet listautuvat näytölle
2. Painetaan Tuote/GTIN-koodi otsikon edessä olevaa tyhjää ruutua, jolloin kaikki näytöllä olevat tuotteet tulevat samanaikaisesti valituiksi
3. painetaan Valitse liite –kohdasta Selaa…
4. haetaan tuotteisiin liitettävä analyysi (punkku.pdf)
5. Painetaan Lisää analyysi
6. Vastataan kysymykseen ”Haluatko varmasti lisätä analyysin?” Kyllä
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5.3.

Tuotteen tietojen muuttaminen
Tuotteen tietoja voi katsella tarkemmin ja muokata siirtymällä listattujen
tuotteiden Tuote/GTIN-koodi-sarakkeen yhdelle yksittäiselle riville. Tuotenumero alleviivautuu ja tuplaklikkaamalla alleviivattua tuotenumeroa avautuu tuote tarkempaan katseluun. Muokkaa toiminne avaa tuotteen tiedot
muutettavaksi. Muutettuasi tuotteen tiedot ja liitettyäsi mahdollinen analyysitodistus tuotteeseen paina Esikatsele. Valviran rekisteriin tuote siirtyy
Lähetä-painikkeella. Tuotteeseen tehdyt muutokset tulevat voimaan vasta,
kun Valvira on käsitellyt muutoksen.

6. Uuden tuotteen lisääminen (Lisää tuote)
Lisää tuote -osiossa tehdään uudet rekisteri-ilmoitukset. Varmista aluksi,
onko tuotteella GTIN-koodia (ent. EAN) etiketissä tai päällysmerkintätiedoissa, sillä tuote rekisteröidään ensisijaisesti etiketissä olevalla tuotenumerolla.
6.1.

Tuotekoodi = GTIN (ent. EAN)
Tuotekoodi on tuotteen etiketissä viivakoodin alla oleva 13- tai 8- merkkinen numerosarja esim. 6408430000134. Valviran tuoterekisteriin tuote rekisteröityy etunollallisena 14-merkkiä pitkänä tuotekoodina, sillä rekisteröinnissä on otettu huomioon usein monipakkauksissa käytettävät 14merkkiset tuotenumerot.

6.2.

Valviran tuotenumero
Olemme tarkistaneet, että tuotteella ei ole GTIN koodia etiketissä. Haluamme Valviran tuotenumeron tuotteelle:

Rekisteriin voi ilmoittaa myös tuotekoodittomia tuotteita eli sellaisia, joissa
ei ole GTIN-koodia päällysmerkinnöissä. Tällöin Valvira antaa tuotteelle
tuotenumeron, jota tulee käyttää Valviralle lähetettävissä raportointi-ilmoituksissa. Valviran antamaa tuotenumeroa ei saa painattaa tuotteen
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etikettiin, vaan tuotenumero on tarkoitettu ainoastaan Valviran ja asiakkaan väliseen tiedonvaihtoon.
6.3.

Rahtityötuote/puolivalmiste
Rahtityötuote/puolivalmiste siirtyy Valviran rekisteriin, mutta tuotteen tietoja ei näytetä muille sähköisen tuoterekisterin käyttäjille.

Valmistajan tulee rekisteröidä esim. rahtityönä valmistamansa tuotteet ja
puolivalmisteet Valviran alkoholirekisteriin, mutta niitä ei näytetä tarpeettomasti rekisterin muille käyttäjille. Tällaiset tuotteet eivät koskaan päädy
sellaisenaan kulutukseen tai toisten tukkumyyjien kautta jälleenmyytäviksi.
Esim. rahtityötuotteesta: Panimo valmistaa kotimaiselle kauppaketjulle
räätälöityä tuotetta kauppaketjun tilaamana. Kauppaketju haluaa taata itselleen valmistajariippumattomuuden ja haluaa itse myös määritellä tuotteen nimikkeen ja etiketin ulkoasun ja avaa tuotteelle valmistajan tuotenumerosta eriävän oman tuotekoodin ja painattaa tuotekoodin myös tuotteen
etikettiin. Kauppaketju ilmoittaa tuotteen Valviran rekisteriin valmistuttamanaan tuotteena ja tuotetta myydään kulutukseen kauppaketjun tuotteelle
avaamalla tuotekoodilla. Panimon tuoteilmoitus Valviraan kauppaketjulle
valmistetusta tuotteesta ilmoitetaan yllä mainitun kaltaisessa tilanteessa
rahtityötuotteena. Tällöin panimon ilmoitus ei näy muille sähköisen rekisterin käyttäjille.
6.4.

Esitäytä tuotteen tiedot
Aiemmin ilmoitetun tuotteen rekisteröintietoja voi hyödyntää käyttämällä
näytön esitäyttö-toiminnetta, jolloin rekisterissä olevan tuotteen tiedot tulevat muokattavaksi näytölle. Toiminteesta on hyötyä erityisesti silloin, kun
rekisteröidään saman tuotteen eri pakkauksia, jolloin ainoastaan tuotenumero ja nettosisältö tuotteissa eroavat. Esitäyttö toimii siten, että
Tuote/GTIN-koodi kenttään laitetaan ilmoitettavan uuden tuotteen koodi
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(tai rastitaan Haluamme Valviran tuotenumero tuotteelle) ja alempaan tuotenumerokenttään täytetään rekisteriin aiemmin ilmoitetun tuotteen tuotekoodi. Lopuksi painetaan Seuraava, jolloin saat tuotetiedot muokattavaksi.
6.5.

Rekisteröitävät tiedot

Tuotteesta rekisteröitävät tiedot ovat:
1. Rooli
Olemme tuotteen:
valmistaja,maahantuoja,pullottaja tai valmistuttaja.
2. Alkuperämaa
Valitse pudotusvalikosta tuotteen alkuperämaa. Alkuperämaa on tuotteen valmistusmaa mikä ei välttämättä ole sama maa, mistä tuote on
ostettu tai pullotettu.
3. Valmistajan y-tunnus
Valmistajan y-tunnus täyttyy automaattisesti, jos rooliksi on valittu valmistaja. Kotimaiselle tuotteelle y-tunnus on syötettävä, jos rooliksi on
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valittu pullottaja tai valmistuttaja. Maahantuodulle ulkomaiselle tuotteelle y-tunnusta ei syötetä.
4. Valmistajan nimi
Valmistajan nimi täyttyy automaattisesti, jos rooliksi on valittu valmistaja tai kotimaiselle tuotteelle on syötetty valmistajan y-tunnus.
Syötä maahantuodun tuotteen osalta valmistaja, niin kuin se on etiketissä.
5. Näytä valmistuttaja/pullottaja/maahantuoja valmistaja-tiedon sijaan
Tuotteen etikettimerkinnöistä annettujen ohjeiden mukaisesti vodaan
tuotteesta vastuussa oleva toimija näyttää muille käyttäjille valmistajatiedon sijaan. Valmistaja-tieto tulee kuitenkin Valviralle ilmoittaa tuotevalvonnallisista syistä. Vastuussa olevalla toimijalla tarkoitetaan lähinnä tuotteen valmistuttajaa, pullottajaa tai maahantuojaa. Jos kenttä
”Näytä valmistuttaja/pullottaja/maahantuoja rastitaan, ei valmistaja-tietoa näytetä sähköisessä tuoterekisterissä muille käyttäjille.
6. Tuotteen nimi
Syötä tuotteen nimi niin kuin se on etiketissä. Vältä kuitenkin käyttämästä erikoismerkkejä tuotteen nimen kirjoittamisessa.
7. Tuoteryhmä
Tuoteryhmäkoodi voidaan syöttää kenttään suoraan numerosarana, tai
se voidaan hakea Hae-näppäimellä seuraavien otsikoiden alta:

Tuoteryhmä
Olut
12000
12010
12600
12700
12900

olut, pohjahiiva
olut, pintahiiva
olut, spontaani käyminen
olut, kansalliset erikoisuudet (sahti)
muu olut tai oluttuote

Viini
22000
22010
22020
22030
22080
24000
24010
24020
24030
24040
24140
24800
31010
31020
31030
31040
31050

punaviinijuoma
rosé/blush-viinijuoma
valkoviinijuoma
kuohuviinijuoma
maustettu viini ja maustettu viinipohjainen juoma (esim. Sangria)
punaviini
rosé-/blushviini
valkoviini
kuohuviini
hiilihapotettu/helmeilevä viini
samppanja
muu viini
vermutti
portviini
madeira
sherry
muu väkevä viini

Hedelmäviini
Valvira
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

PL 210, 00281 Helsinki
Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Puhelin 0295 209 111
Faksi 0295 209 700

www.valvira.fi
kirjaamo@valvira.fi

Käyttöohje

19/2018

9 (13)

V/17377/2018
8.5.2018

22040
22050
22060
22070
22100
22110
22120
22130
24090
24900
31060
31070

siideri
hedelmävalkoviini
helmeilevä hedelmäviini
hedelmäkuohuviini
hedelmäpunaviini
hedelmäroséviini
sima
käymisteitse valmistettu long drink
saké (enint. 18 t-%)
muu hedelmäviini
hedelmätyyppiviini
muu väkevä hedelmäviini

Tislatut alkoholijuomat
43010
43020
43030
43040
43050
43060
43070
43080
43090
43091
43092
43100
43200

maustamaton viina
maustettu viina (mm. akvaviitti, anis)
hedelmäviina
konjakki ja brandy
viski
rommi, taffia, cachaca
likööri
katkero
juomasekoitus ≥15%
verotuksessa viineinä pidettävät long drink -juomat, enint. 8,5 til%
mieto juomasekoitus, esim. long drink, breezerit alle 15 til%
gini ja genever
muu viinapohjainen alkoholijuoma esim. grappa, raki, tequila

Väkiviina
43300

väkiviina

Alkoholivalmiste
43370
43820
43840
43910
44000
44100

nautittavaksi tarkoitettu alkoholivalmiste
elintarvike, yli 5 l etanolia
elintarvike aromit
muut kuin edellä main. alkoholivalmisteet
teollisuus/keittiöalkoholi
alkoholijuomamaiset valmisteet

8. Astiointi
Valitse jokin seuraavista:
a. kotimainen tuote- kotimaassa astioitu
b. kotimainen tuote- ulkomailla astioitu
c. kotimainen lisenssituote
d. ulkomainen tuote- kotimaassa astioitu
e. ulkomainen tuote- ulkomailla astioitu
9. Pakkaustyyppi
Valitse jokin seuraavista:
a. Bag-in-box
b. Irtotavara
c. Kanisteri
d. Kartonkipakkaus
e. Keg
f. Lasipullo
Valvira
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g.
h.
i.
j.

Muovipullo
Muu
Tynnyri
Tölkki

10. Nettosisältö
Nettosisällöksi ilmoitetaan yksittäisen tuotteen litramääräinen nettosisältö 0,33 L tai 0,75 L eikä esim. pakkauksen yhteenlaskettua nettosisältöä (6 x 0,33 = 1,98 L tai 24 x 0,33 L = 7,92 L). Tuotteen nimen perään voi laittaa pakkaustiedon 6 x 0,33. Nettosisältökentän desimaalierottimena on pilkku esim. 0,75 L.Irtotuotteen eli yli 100 L:n säiliössä
kuljetettavan/ myytävän tuotteen nettosisällöksi ilmoitetaan 1 L.
11. Til-%
Tuotteen alkoholipitoisuus ilmoitetaan etikettimerkinnän mukaisesti eikä
esim. tuoteanalyysin mukaan. Alkoholipitoisuus ilmoitetaan desimaalin
tarkkuudella. Desimaalierottimena on pilkku esim. 5,3 til-%, 12,5 til-%.
12. Luomu
Mikäli tuote on luonnonmukaisesti tuotettu laitetaan tähän kenttään
rasti.
13. Tilaviini
Alkoholilain 3§:n mukainen määritelmä: Kotimainen hedelmäviini, yksinomaan käymisen avulla marjoista, hedelmistä ja muista kasvinosista
paitsi rypäleistä ja viljatuotteista valmistettua enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävä alkoholijuoma. Oikeudellisesti ja taloudellisesti muista alkoholijuomien valmistajista riippumattomassa valmistuspaikassa, jossa kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä on enintään 100 000 litraa ja joka toimii maatalouden
harjoittamisen yhteydessä ja fyysisesti erillään muista alkoholijuomien
valmistuspaikoista eikä harjoita lisenssivalmistusta, yksinomaan käymisen avulla marjoista, hedelmistä ja muista kasvinosista paitsi rypäleistä
ja viljatuotteista valmistettua enintään 13 tilavuusprosenttiaetyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa.
14. Käsityöläisolut
Alkoholilain 3:n mukainen määritelmä: Kotimainen olut, yksinomaan
käymisen avulla valmistettua enintään 12 tilavuusprosenttia
etyylialkoholia sisältävä alkoholijuoma, joka on valmistettu mallastetuista
tai mallastamattomista viljatuotteista ja jonka valmistuksessa ei ole
käytetty muita valmistusaineita kuin muiden kasvien jyviä, sokeria,
humalaa ja muita käymiseen osallistuvia kasvinosia ja mausteita. Oikeudellisesti ja taloudellisesti muista alkoholijuomien valmistajista riippumattomassa panimossa, jossa kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä on enintään 500 000 litraa ja joka toimii fyysisesti erillään
muista alkoholijuomien valmistajista eikä harjoita lisenssivalmistusta, yksinomaan käymisen avulla valmistettua enintään 12 tilavuusprosenttia
etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa, joka on valmistettu mallastetuista tai mallastamattomista viljatuotteista ja jonka valmistuksessa ei ole
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käytetty muita valmistusaineita kuin muiden kasvien jyviä, sokeria, humalaa ja muita käymiseen osallistuvia kasvinosia ja mausteita, ja joka
voi olla tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 säädettyyn erityisluonnetta koskevien
todistusten rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2301/97 liitteen täydentämisestä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 244/2002 tarkoitettua sahtia.
15. Nimisuojatuote (aito perinteinen tuote)
Kotimainen tuote (APT), Sahti
16. Nimisuojatuote (suojattu maantieteellinen merkintä)
Kotimainen tuote (SMM). Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka ofFinland, Suomalainen Marjalikööri/Finsk Bärlikör/Finnish berry liquer
tai Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Fruktlikör/Finnish fruit liquer.
Vähintään yhden seuraavista vaiheista: tuotanto, jalostus, käsittely,
pitää tapahtua tietyllä maantieteellisellä alueella, josta johtuvat tuotteen
laatu, maine tai muut ominaisuudet. Osa tuotteen raaka-aineesta voidaan tuoda alueen ulkopuolelta. Tarkempi kuvaus on asetuksessa alkoholijuomista ja väkiviinasta 1344/1994.
17. Laatuluokka
Laatuluokka syötetään vain rypäleviineille valitsemalla jokin seuraavista:
a. EU:n ulkopuolelta tuleva viini (3.- maa tuote)
b. Pöytäviini (Table wine, Vin de table, Tafelwein, Vinho de
Mesa)
c. Maaviini eli määrätyn alueen pöytäviini (Landwein, Vin de
pays, I.G.T., Vino de la Tierra, Vinho de Mesa Regionale)
d. Määrätyn alueen laatuviini (AC, A.O.C, D.O.C., D.O.C.G.,
Qualitätäswein mit Prädikat)
e. Muu viini
18. Analyysi
Hyväksytyn laboratorion suorittama analyysi tuotteesta on lähetettävä
jokaiselle Suomessa valmistetulle tai Suomessa pullotetulle tuotteelle,
sekä alkuperältään 3.-maa tuotteelle (ei rypäleviineille)*. Analyysia ei
tarvitse kuitenkaan lähettää, mikäli maahantuotu määrä on alle sata litraa tai 3. maa –tuote on jo tullattu EU:n alueelle ennen Suomeen tuloa
ja tuodaan myös maahan kyseisestä maasta.
*poikkeus: Eta-maat (Islanti, Liechtenstein, Norja)
Analyysi (Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista):
a. liitteenä
b. toimitetaan myöhemmin viimeistään kuukauden sisällä
c. tuote on tuotu Suomeen toisen EU-maan kautta ja tullaus on
suoritettu kyseisessä maassa
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d. tuotteen kokonaismaahantuonti alle 100 litraa

Liitettävä tiedosto haetaan Selaa-painikkeella, muista painaa Lisää
liite

Paina Esikatselu

Paina lopuksi Lähetä, jolloin tieto siirtyy Valviran rekisteriin.
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7. Rekisteröityjen tuotteiden selailu (Hae tuotteita)
Hae tuotteita -osio on tarkoitettu rekisterissä olevien tuotteiden selaamiseen. Täältä tuotteen jälleenmyyjä voi tarkistaa millä tuotenumerolla tuote
on Valviran tuoterekisteriin ilmoitettu. Haun kautta yksittäisiä tuotteita voi
siirtää myös omaan tuotevalikoimaan. Analyysin liittämisen tuotteeseen
voi tehdä omaan valikoimaan siirron yhteydessä, mutta tuotteen tietoja on
mahdollista muuttaa ainoastaan Omat tuotteet -osiossa.
Tuotteita voi selailla erilaisin hakuehdoin. Hakuehtoja tulee antaa ainakin
yksi tai niitä voi antaa samanaikaisesti useita. Haut toimivat sanan tai numeron osalla. Ainoastaan y-tunnus on annettava kokonaan. Esimerkki:
belgialaista alkuperää olevat luomu-oluet, joiden nimessä esiintyy ”BIOL”.

Tuotehakuja koko tuoterekisteristä voidaan tehdä seuraavien kenttien mukaan:
• Tuote/GTIN-koodi
• Ilmoittajan nimi
• Tuotteen nimi
• Tilaviini
• Valmistajan nimi
• Käsityöläisolut
• Alkuperämaa
• Nimisuojatuote (APT)
• Alkoholiryhmä
• Nimisuojatuote (SMM)
• Luomutuote
• Tuotteen voimassaolo
• Ilmoittajan y-tunnus
Yksittäisen tuotteen tietoja voi katsella siirtymällä haetun tuotteen tuotenumeron kohdalle, jolloin tuotenumero alleviivautuu. Tuplaklikkaamalla alleviivattua tuotenumeroa avautuu tuote tarkempaan katseluun. Tätä kautta
tuote voidaan siirtää myös omiin tuotteisiin vastaamalla järjestelmän esittämiin kysymyksiin roolista (valmistaja, maahantuoja, pullottaja, valmistuttaja) ja analyysistä. Mikäli tuotteen tiedoissa on jotakin korjattavaa, tehdään korjaukset Omat tuotteet –osassa.
8. Lähetä tuotetiedot sähköpostina
Kuittauksen tuoterekisteröinnistä saa halutessaan itselleen sähköpostilla.
Lisätiedot

alkoholi@valvira.fi
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