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Användarmanual för registret över alkoholprodukter
1.

Allmänt
Valviras elektroniska produktregister används för anmälan av alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent ethylalkohol och sprit och
vissa alkoholpreparat. Registret är avsett för tillverkare, importörer, buteljerare och legotillverkare av ovan nämnda produkter. Det är inte tillåtet att
sälja en produkt innan den har registrerats. Via tjänsten kan man också
anmäla ändringar i registeruppgifterna, bifoga analysintyg för produkterna
och bläddra bland produktuppgifterna. Den elektroniska produktanmälan
är en avgiftsfri, webbläsarbaserad tjänst.
Länken till tjänsten finns på adressen https://alpo.valvira.fi/asiointi/sv-FI/

2.

Inloggning
Inloggningen till registret sker med hjälp av ett användarnamn och ett lösenord som beviljas av Valvira. En förutsättning för att användar-ID ska
beviljas är att Valvira har beviljat kunden tillstånd för tillverkning eller partihandel av alkoholdrycker eller att kunden verkar som importör i kommersiellt syfte och har anmält detta till Valvira.
Användarnamnet är personligt och beviljas på basis av ansökan som
skickas per e-post till: alkoholi@valvira.fi. I e-postmeddelandet ska kunden
anmäla sitt behov av det elektroniska produktregistret, företagets FO-nummer och namn samt namn och e-postadress till den person som ansöker
om användarnamn.
Om kunden inte kan anmäla produkter på elektronisk väg kan anmälningsblanketten och analysintyget för produkten också skickas som bilaga till
ovan nämnda e-postadress eller per post till adressen Valvira, Alkohol/Produktanmälan PB 210, 00531 Helsingfors.

3.

Presentation av registret
Valviras register över alkoholprodukter är indelat i tre delar: Egna produkter, Tillägg produkt, Sök produkt. Man kan logga in i registret via vilken del
som helst. Språket i tjänsten kan vid behov bytas till finska/svenska.

Alla tre vyer fungerar enligt samma princip. Det bör dock noteras att ändringar i registeruppgifter, avslutande av produkter och analystillägg kan
göras endast för produkter som företaget har anmält, dvs. för sådana produkter som företaget tillverkar, importerar, låter tillverka eller buteljerar.
Nya produkter som har en produktkod syns i registret genast efter att de
har lagts till. Det rekommenderas att inga specialtecken såsom ’ ’ ” ~ används vid registrering av produktinformation, till exempel produktens och
tillverkarens namn.
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4.

Kontaktuppgifter och lösenord
Under Egna uppgifter kan användaren vid behov ändra sina kontaktuppgifter och det lösenord som behövs för inloggningen.

5.

Bläddra bland och ändra egna produkter (Egna produkter)
Bakom fliken Egna produkter visas som standard alla alkoholprodukter
som företaget har anmält till Valviras produktregister. I denna del av registret kan man också administrera egna anmälningar; ändra registeruppgifter, lägga till produktanalyser och anmäla att produkter avslutas. Om en
produkt tas bort från det egna sortimentet är det ytterst viktigt att produkten också anmäls till Valviras register som avslutad produkt.

5.1. Produkter som inväntar godkännande
En produkt för vilken ett produktnummer har ansökts från Valvira syns i
registret först efter att Valvira har behandlat registreringen av produkten.
Valvira behandlar också ändringar som görs i produkterna, vilket innebär
att de ändrade uppgifterna syns i registret först efter detta. Anmälaren ser
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

PB 210, 00281 Helsingfors
Mannerheimvägen 4, 00280 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700

www.valvira.fi
kirjaamo@valvira.fi

Användarmanual

19/2018

3 (13)

V/17377/2018
8.5.2018

de produkter som inväntar registrering i tabellen ”Produkter som inväntar
godkännande” och överförs till sidan Egna produkter efter att Valvira har
behandlat anmälan.
Godkännande för registrering innebär inget övergripande godkännande av
produkten. Det kan i ett senare skede uppdagas någon sådan detalj i produkten som kan betraktas som ett hinder för saluföring av produkten, t.ex.
fel i sammansättningen, ofullständiga förpackningspåskrifter, reklammässiga detaljer m.m.
5.2. Funktioner

5.2.1. Sök
Du kan bläddra bland företagets egna produkter med olika sökkriterier,
och du kan använda flera sökkriterier samtidigt. Sökningarna fungerar
med en del av ett ord eller en sifferserie. Utan sökkriterier visas alla produkter som företaget har anmält.
• produktkod/GTIN-kod
• produktens namn
• tillverkarens namn
• ursprungsland
• alkoholgrupp
• ekologisk produkt
• gårdsvin
• hantverksöl
• namnskydd (garanterad traditionell specialitet)
• namskydd (skyddad geografisk beteckning)
• i kraftvarande produkter eller i kraftvarande produkter och produkter
som anmälts som avslutade
5.2.2.

Töm
Kommandot Töm raderar den föregående specifika sökningen. För att
göra en ny sökning med ett annat sökkriterium, klicka först på Töm.

5.2.3.

Avsluta verksamhetsform (ta bort en produkt ur det egna produktsortimentet)
Du tar bort en produkt ur det egna produktsortimentet genom att söka
fram produkten i fråga, kryssa för den tomma rutan framför produkten och
välja Avsluta verksamhetsform. Du kan anmäla flera produkter som avslutade på en gång. Nedan beskrivs ett exempelfall där flera produkter avslutas.
1.
2.
3.

Gör en produktsökning på produktnamnet ”Vinkku”  systemet visar en lista över alla produkter med namnet ”Vinkku”.
Klicka på den tomma rutan framför rubriken Produkt/GTIN-kod,
varvid alla produkter i vyn blir valda på samma gång.
Klicka på Avsluta roll.
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4.

5.2.4.

Bekräfta anmälan om avslutande genom att svara på frågan ”Är du
säker på att du vill anmäla produkterna som avslutade?” Ja

Aktivera verksamhetsform (återinför en avslutad produkt i det egna sortimentet)
För att återinföra en produkt som anmälts som avslutad i det egna produktsortimentet ska du ändra värdet i fältet för produkternas giltighet till
”Gällande och avslutade”. Sök fram den produkt som anmälts som avslutad och som nu ska aktiveras, kryssa för den tomma rutan framför produkten och klicka på Aktivera verksamhetsform. Du kan aktivera flera produkter på en gång; se exemplet under punkten Avsluta verksamhetsform eller
Lägg till analys.

5.2.5.

Lägg till analys
Sök fram den produkt till vilken analysen ska fogas genom att göra en produktsökning. Kryssa sedan för den tomma rutan framför produkten och
välj den analys som ska läggas till med knappen Bläddra. Då syns rätt
analysfil framför knappen Lägg till analys. Klicka till sist på Lägg till analys
och säkerställ att analysen läggs till genom att svara ”ja” på verifieringsfrågan. Du kan lägga till en analys för flera produkter samtidigt, t.ex. för
olika förpackningsstorlekar av en och samma produkt.
Nedan beskrivs ett exempelfall där en analys fogas till flera produkter på
en gång.
1. Gör en produktsökning på produktnamnet ”Punkku”  systemet
visar en lista över alla produkter med namnet ”Punkku”
2. Klicka på den tomma rutan framför rubriken Produkt/GTIN-kod,
varvid alla produkter i vyn blir valda på samma gång.
3. Klicka på Bläddra under punkten Välj bilaga
4. Sök den analys som ska fogas till produkterna (punkku.pdf).
5. Klicka på Lägg till analys.
6. Svara på frågan ”Är du säker på att du vill lägga till en analys?” Ja

5.3. Ändra uppgifterna om en produkt
Du kan studera uppgifterna om en produkt närmare och ändra dem genom att i listan över produkterna gå till en specifik rad i kolumnen Produkt/GTIN-kod. Produktnumret understreckas, och genom att dubbelklicka
på det öppnas produktnumret för en mer detaljerad granskning. Kommandot Ändra öppnar produktuppgifterna så att de kan ändras. Efter att du
ändrat produktuppgifterna och fogat ett eventuellt analysintyg till produkten, klicka på Förhandsgranska. Produkten överförs till Valviras register
när du klickar på Sänd. De ändringar som gjorts i produkten träder i kraft
först efter att Valvira har behandlat ändringarna.
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6.

Lägg till en ny produkt (Tillägg produkt)
Bakom fliken Tillägg produkt gör du nya anmälningar till registret. Kontrollera först om produkten har en GTIN-kod (tidigare EAN) på etiketten eller
påskriften, eftersom produkten i första hand registreras med det produktnummer som finns på etiketten.

6.1. Produktkod = GTIN (tidigare EAN)
Med produktkod avses den serie på 13 eller 8 siffror som finns nedanför
streckkoden, t.ex. 6408430000134. I Valviras produktregister registreras
produkten som en produktkod på 14 siffror med nollor i början, eftersom
man i registreringen har beaktat att produktnummer på 14 siffror ofta används på flerpack.

6.2. Valviras produktnummer
Vi har kontrollerat att det inte finns någon GTIN-kod på produktetiketten.
Vi vill ha ett produktnummer från Valvira för produkten:

Man kan också anmäla produkter som saknar produktkod till registret, dvs.
produkter som inte har någon GTIN-kod på förpackningen. Då ger Valvira
produkten ett produktnummer, som ska användas i rapporteringarna till
Valvira. Det produktnummer som beviljas av Valvira får inte tryckas på etiketten, utan det är endast avsett för informationsutbytet mellan Valvira och
kunden.
6.3. Frakttillverkad produkt/halvfabrikat
En frakttillverkad produkt/ett halvfabrikat överförs till Valviras register, men
uppgifterna om produkten visas inte för de övriga användarna av det
elektroniska produktregistret.
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Tillverkare ska införa till exempel sina frakttillverkade produkter och halvfabrikat i Valviras alkoholregister, men dessa visas inte i onödan för de övriga användarna av registret. Denna typ av produkter blir aldrig som sådana konsumtionsvaror eller produkter för återförsäljning via andra partiförsäljare.
Exempel på en frakttillverkad produkt: Ett bryggeri tillverkar en skräddarsydd produkt för en inhemsk affärskedja på affärskedjans beställning. Affärskedjan vill vara garanterat oberoende av tillverkaren och vill också
själv bestämma produktnamnet och hur etiketten ska se ut. Den öppnar
därför en egen produktkod som skiljer sig från tillverkarens produktnummer och låter också trycka denna produktkod på produktens etikett. Affärskedjan anmäler produkten till Valviras register som en produkt som
den låtit tillverka, och produkten säljs till konsumenterna med den produktkod som affärskedjan har öppnat för produkten. Bryggeriets produktanmälan till Valvira om en produkt som tillverkas för affärskedjan blir i ovan
nämnda situationer en anmälan om frakttillverkad produkt. Då ser de övriga användarna av det elektroniska registret inte bryggeriets anmälan.
6.4. Fyll i produktens uppgifterna på förhand
Du kan utnyttja registreringsuppgifterna för en tidigare anmäld produkt genom att klicka på Förhandsifyllning, varvid uppgifterna för den registrerade
produkten visas på skärmen och kan ändras. Denna funktion är till nytta
särskilt om du registrerar olika förpackningar för en och samma produkt,
då endast produkternas produktnummer och nettoinnehåll varierar. Förhandsifyllningen fungerar så att du i fältet Produkt/GTIN-kod anger koden
för den nya produkten som ska anmälas (eller kryssar för Vi vill ha ett produktnummer från Valvira för produkten) och i det nedre produktnummerfältet fyller du i produktkoden för den produkt som tidigare anmälts till registret. Klicka till sist på Följande, så kommer du åt att ändra produktuppgifterna.

Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

PB 210, 00281 Helsingfors
Mannerheimvägen 4, 00280 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700

www.valvira.fi
kirjaamo@valvira.fi

Användarmanual

19/2018

7 (13)

V/17377/2018
8.5.2018

6.5. Uppgifter som ska registreras

Följande produktuppgifter ska registreras:
1. Verksamhetsform
Vi är: tillverkare, importör, buteljerare eller frakttillverkare av
produkten.
2. Ursprungsland
Välj produktens ursprungsland i menyn. Med ursprungsland
avses det land där produkten tillverkats, vilket inte nödvändigtvis är samma land där produkten har köpts.
3. Tillverkarens FO-nummer
Automatisk uppfyllning för tillverkare. FO-nummer måste fyllas
i om ursprungslandet är Finland och intappare eller tillverkas
för har väljat.
4. Tillverkarens namn
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Skriv tillverkarens namn i den form som det står på etiketten.
5. Visa tillverkas för/frakttillverkare/buteljerare/importör i stället
för tillverkare
I enlighet med anvisningarna om etikettpåskrifter på produkter
kan man ange den ansvariga aktören för produkten i stället för
tillverkaren på påskriften. Uppgifterna om tillverkaren ska
ändå anmälas till Val-vira av produkttillsynsskäl. Med ansvarig
aktör avses främst produktens frakttillverkare, buteljerare eller
importör. Om du kryssar för fältet Visa legotillverkare/buteljerare/importör visas inte tillverkaruppgifterna i det elektroniska
produktregistret för de övriga användarna.
6. Produktnamn
Skriv produktnamnet i den form som det står på etiketten.
Undvik dock att använda specialtecken i produktnamnet.
7. Produktgrupp
Produktgruppskoden kan matas in i fältet direkt som en sifferserie el-ler sökas fram via knappen Sök under följande rubriker:
Alkoholgrupp

Öl
12000
12010
12600
12700
12900

öl, bottenjäst
öl, ytjäst
öl, spontan jäsning
öl, nationella specialiteter
annat öl eller annan ölprodukt

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

rödvinsdryck
rosé/blush-vindryck
vitvinsdryck
skummande vindryck
smaksatt vin och smaksatt vinbaserad dryck (t.ex. sangria)
rödvin
rosé/blush-vin
vitvin
skumvin
vin med kolsyra/mousserande vin
champagne
annat vin
vermut
portvin
madeira
sherry
annat starkt vin

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

skummande fruktvin
fruktrödvin
fruktrosévin
mjöd
genom jäsning tillverkad long drink
saké (högst 18 volymprocent)
annat fruktvin
frukttypiskt vin
annat starkt fruktvin

Destillerade alkoholdrycker
43010
43020
43030
43040
43050
43060
43070
43080
43090
43091
43092
43100
43200

osmaksatt brännvin
smaksatt brännvin (bl.a. akvavit, anis)
fruktbrännvin
konjak och brandy
whisky
rom, taffia, cachaca
likör
bitter
dryckesblandning ≥15 %
long drink-drycker som i beskattningen betraktas som viner
(högst 8,5 volymprocent)
mild dryckesblandning, t.ex. long drink, breezer, under 15
volymprocent
gin och genever
annan brännvinsbaserad alkoholdryck, t.ex. grappa, raki,
tequila

Sprit
43300

sprit

Alkoholpreparat
43370
43820
43840
43910
44000
44100

alkoholpreparat som är avsett att förtäras
livsmedel, över 5 l etanol
livsmedelsaromerna
andra än ovan nämnda alkoholpreparat
industri/köksalkohol
alkoholdrycklika preparat

8. Intappning
Välj något av följande:
a. inhemsk produkt – intappad i hemlandet
b. inhemsk produkt - intappad utomlands
c. inhemsk licensprodukt
d. utländsk produkt - intappad i hemlandet
e. utländsk produkt - intappad utomlands

9. Förpackningstyp
Välj något av följande:
a. Bag-in-box
b. Bulk (lösgods)
c. Kanister
d. Kartongförpackning
e. Keg
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f. Glasflaska
g. Plastflaska
h. Annat
i. Tunna
j. Burk ( av metall)
10. Nettoinnehåll
Nettoinnehåll av en enskild produkt i liter i en förpackning
(0,33 L, 0,75 L) inte sampackningens nettoinnehåll 1,98 L eller 7,92 L. Som decimalavskiljare används kommatecken,
t.ex. 0,33 L, 0,75 L. Netto-innehållet för en bulkprodukt som
transporteras/säljs i container upp-ges som 1 L.
11. Volymprocent
Produktens alkoholhalt anges enligt etikettpåskriften och inte
till exempel enligt en produktanalys. Alkoholhalten ska anges
med en decimal. Som decimalavskiljare används kommatecken, t.ex. 5,3 volym-procent, 12,5 volymprocent.
12. Ekologisk
Om produkten är ekologiskt producerad ska du kryssa för
detta fält.
13. Gårdsvin
Alkohollag 3§:
Gårdsvin en alkoholdryck som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol och har framställts enbart genom jäsning av
bär, frukter eller andra växtdelar, med undantag för druvor och
spannmålsprodukter, och som har tillverkats på ett sådant tillverkningsställe som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är
oberoende av andra tillverkare av alkoholdrycker, som utövar
sin verksamhet i samband med jordbruk och fysiskt åtskilt från
andra tillverkningsställen för alkoholdrycker, som inte tillverkar
på licens och som per kalenderår producerar högst 100 000
liter alkoholdrycker
14. Hantverksöl
Alkohollag 3§:
Hantverksöl en alkoholdryck som innehåller högst 12 volymprocent etylalkohol och har framställts enbart genom jäsning
av mältade eller omältade spannmålsprodukter, och där det
vid tillverkningen inte har använts andra tillverkningsämnen än
korn av andra växter, socker, humle och andra i jäsningen inbegripna växtdelar och kryddor, och som har tillverkats i ett
sådant bryggeri som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är
oberoende av andra tillverkare av alkoholdrycker, som utövar
sin verksamhet fysiskt åtskilt från andra tillverkare av alkoholdrycker, som inte tillverkar på licens och som per kalenderår
producerar högst 500 000 liter alkoholdrycker; hantverksöl
kan också vara sådan sahti som avses i kommissionens förordning (EG) nr 244/2002 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 om att införa vissa benämningar i det
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register över skyddade särarter som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel
15. Namnskydd (garanterad traditionell specialitet)
Inhemska alkoholdryck, garanterad traditionell specialitet
(GTS), Sahti
16. Namskydd (skyddad geografisk beteckning)
Inhemska alkoholdryck (SGB). Suomalainen Vodka/Finsk
Vodka/Vodka of Finland, Suomalainen Marjalikööri/Finsk Bärlikör/Finnish berry liquer tai Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk
Fruktlikör/Finnish fruit liquer.
Antingen produktion, bearbetning eller beredning av produkten skall ske inom ett visst geografiskt område, som ger produkten dess kvalitet, rykte eller andra egenskaper. En del av
råvarorna till produkten kan införas från områden utanför detta
område. Se också på förordning om alkoholdrycker och sprit
1344/1994.
17. Kvalitetsklass
Ange kvalitetsklass endast för druvviner genom att välja något
av följande:
a. Vin importerat från land utanför EU
(3:e lands produkt)
b. Bordsvin (Table wine, Vin de table, Tafelwein, Vinho
de Mesa)
c. Landsvin, dvs. bordsvin som kommer från ett bestämt
område (Landwein, Vin de pays, I.G.T., Vino de la Tierra, Vinho de Mesa Regionale)
d. Kvalitetsvin från ett bestämt område
(AC, A.O.C, D.O.C., D.O.C.G., Qualitätäswein mit
Prädikat)
e. Annat vin
18. Analys
En analys utförd av ett godkänt laboratorium ska lämnas in för
varje inhemsk produkt och för produkter som har buteljerad i
Finland samt för produkter som kommer från ett tredje land
(inte druvviner). Ingen analys behöver dock lämnas in, om
den importerade mängden är mindre än hundra liter eller 3:e
lands-produkten redan har förtullats in till EU-området innan
den kommit till Finland och också importeras från landet i
fråga.
* förutom: EES-länder (Island, Liechtenstein, Norge)
Analysen (välj något av följande alternativ):
a. följer som bilaga
b. lämnas in senare, senast inom en månad
c. Produkten har importerats till Finland via ett annat EUland och förtullats i landet i fråga.
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d.

Den importerade mängden är mindre än 100 liter.

Sök fram den fil som ska bifogas med knappen Bläddra. Kom ihåg att
klicka på Tillägg bilaga.

Klicka på Förhandsgranskning.

Klicka till sist på Sänd, varvid informationen överförs till Valviras register.
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7.

Bläddra bland registrerade produkter (Sök produkter)
Vyn Sök produkter kan användas för att bläddra bland produkterna i registret. Här kan återförsäljaren granska under vilket produktnummer en
produkt har anmälts till Valviras produktregister. Via sökningen kan enskilda produkter också överföras till det egna produktsortimentet. En analys kan fogas till produkten i samband med att produkten överförs till det
egna sortimentet, men ändringar i produktuppgifterna kan endast göras i
vyn Egna produkter.
Du kan bläddra bland produkterna med olika sökkriterier. Ange åtminstone
ett sökkriterium. Du kan också använda flera sökkriterier samtidigt. Sökingar görs med en del av ett ord eller en sifferserie. Endast FO-numret
måste anges som helhet. Exempel: ekologiska öl av belgiskt ursprung, vilkas namn innehåller ”BIOL”.

Du kan söka produkter i hela produktregistret enligt följande fält:
•
•
•
•
•
•
•

Produkt/GTIN-kod
Produktens namn
Tillverkarens namn
Ursprungsland
Alkoholgrupp
Ekologisk produkt
Annonsörs FO-nummer

•
•
•
•
•
•

Annonsörs namn
Gårdsvin
Hantverksöl
Namnskydd (GTS)
Namnskydd (SGB)
Produktens giltighet

Du kan granska uppgifterna om en enskild produkt genom att gå till produktnumret för produkten i fråga, varvid produktnumret blir understreckat.
Genom att dubbelklicka på det understreckade produktnumret öppnas
produkten för en mer detaljerad granskning. Via denna funktion kan du
också överföra produkten till de egna produkterna genom att besvara
några frågor som systemet ställer om rollen (tillverkare, importör, buteljerare, legotillverkare) och analysen. Om något behöver korrigeras i produktuppgifterna ska korrigeringarna göras i vyn Egna produkter.
8.

Skicka produktuppgifterna per e-post
Du kan begära en kvittering per e-post över att produkten registrerats.

Närmare upplysningar

alkoholi@valvira.fi
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