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Valvira.fi, @ValviraViestii
Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin
elinehtoihin.

Alkoholiluvat 11.11.2019
• Alkoholijuomien + väkiviinan valmistajat

177

• Alkoholijuomien tukkumyyjät

347

• Panimo 115, viini/siideri 37, tislatut juomat 20, väkiviina 5

• Joista 6 väkiviinan tukkumyyjää

• Luomujärjestelmässä 30 valmistajaa, 143 tukkua
https://www.valvira.fi/documents/14444/189219/Luomuhyvaksytyt.
pdf/5cc629f1-36d6-467d-ba6f-8d66cd7d3999

• Valviran avoin data

• Valmistus
• Tukkumyynti
• Anniskelu ja vähittäismyynti
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/alkoholielinkeinorekisteri
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Alkoholielinkeinoryhmä
• Merja Heino, assistentti

Lupa-asioiden kirjaaminen, päätösten
postitus ja arkistointi

• Merja Nousiainen, osastosihteeri
• Nina Pitkämäki, rekisterisihteeri
• Noora Suomi, rekisterisihteeri

Rekisteritiedot (tuotteet, toimitukset ja
valmistus)

• Laura Anttila, tarkastaja
• Anu Karinen, tarkastaja
• Silja Särkijärvi, tarkastaja

Allu-uudistus
Alkoholijuomien tukkumyynti ja
tuotevalvonta

• Markku Keskimäki, ylitarkastaja
• Timo Rokka, ylitarkastaja

Alkoholijuomien valmistus ja tuotevalvonta

• Kristiina Meriläinen, lakimies

oikeudelliset tehtävät, alkoholijuomien
tukkumyynti, ulkomaan liikenteen
ilmoitukset, Alkon monopolivalvonta

• Eeva Saari, ryhmäpäällikkö
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1.Lainsäädännön muutokset

• tislatut alkoholijuomat 787/2019
• elintarviketietoasetus
•ainesosaluettelo ja

ravintoarvomerkinnät
•pääainesosan ilmoittaminen
775/2018

2.Ajankohtaista valvonnassa
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Tislatut alkoholijuomat 1/6
Yleistä
• Asetuksen säännöt koskevat tislattujen alkoholijuomien
määritelmiä, kuvausta, esittelyä, merkintöjä ja tislattujen
alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa
• Alkoholijuomien valmistuksessa käytettyä etyylialkoholia ja
tisleitä
• Tislattujen alkoholijuomien virallisten nimien käyttöä
muiden elintarvikkeiden kuin tislattujen alkoholijuomien
esittelyssä ja merkinnöissä
• Sovelletaan tuotteisiin, jotka saatetaan markkinoille
unionissa (tuotettu unionissa/kolmansissa maissa,
tuotetaan uniolissa vientiä varten)
• Ennallaan myös tislattujen alkoholijuomien luokat
Tekijän nimi
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Tislatut alkoholijuomat 2/6
• Esittely ja merkinnät: tislattujen alkoholijuomien on oltava
asetuksen 1169/2011 esittämis- ja merkintävaatimuksien
mukaisia
• Tislattujen alkoholijuoman nimenä on sen virallinen nimi
• Virallinen nimi on oltava selkeästi ja näkyvästi
• Jos tuote ei täytä 1-44 luokkien vaatimuksia mutta on
tislattu alkoholijuoma, virallinen nimi on viina
• Virallista nimeä voidaan täydentää tai se voidaan korvata
maantieteellisellä merkinnällä
• Virallinen nimi voidaan korvata yhdistetyllä ilmaisulla, joka
sisältää ilmaisun ’likööri’ tai ’cream’ jos lopputuote on
likööri-luokan vaatimusten mukainen

Tekijän nimi
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Tislatut alkoholijuomat 3/6
Yhdistetty ilmaisu
• Yhdistetyssä ilmaisussa voidaan käyttää luokkien virallista
nimeä tai maantieteellistä merkintää

• Jos alkoholi on yksinomaan peräisin mainitusta tislatusta
•

alkoholijuomasta
Tislattu alkoholijuoma ei ole laimennettu pelkästään vettä lisäämällä
luokan vähimmäisalkoholipitoisuutta pienemmäksi

• Alkoholi, viina, juoma, tislattu alkoholijuoma ja vesi ei voi olla
osa yhdistettyä ilmaisua
• Yhdistetyn ilmaisun merkintä:

• se on esitettävä samanlaisin ja samanvärisin kirjaimin käyttäen
•
•

samaa kirjasinlajia ja -kokoa;
sen keskelle ei saa lisätä siihen kuulumattomia teksti- tai
kuvaelementtejä; ja
se ei saa olla merkitty alkoholijuoman nimessä käytettyä
kirjasinkokoa suuremmalla kirjasinkoolla.

Tekijän nimi
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Tislatut alkoholijuomat 4/6
Muuta

• Maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen
•
•
•
•

valmistuksessa käytetty raaka-aine ja sen mainitseminen
Viittaukset
Sekoitukset (mixture) ja sekoitteet (blend)
Kypsytysaika tai ikä
Lähtöpaikan ilmoittaminen

•

•

Jos tislatun alkoholijuoman kuvauksessa, esittelyssä tai merkinnöissä
ilmoitetaan lähtöpaikka, joka ei ole maantieteellinen merkintä tai
tavaramerkki, sen on vastattava paikkaa tai seutua, jossa toteutettiin se
tuotantoprosessin vaihe, joka antoi valmiille tislatulle alkoholijuomalle
sen ominaispiirteet ja olennaiset määräävät laatuominaisuudet.
tislatun alkoholijuoman pääainesosan alkuperämaata tai lähtöpaikkaa ei
ole pakko ilmoittaa (1169/2011).

• Suojattua maantieteellisiä merkintöjä koskevaa unionin tunnusta saa
käyttää

Tekijän nimi
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Tislatut alkoholijuomat 5/6
Luokkien makeuttamien ja sokeripitoisuudet:
• Rommi 20 g/l
• Whisky ei saa makeuttaa
• Brandy 35 g/l
• Hedelmistä tislattu alkoholijuoma 18 g/l
• Omena- tai päärynäsiideristä tislattu alkoholijuoma 15 g/l
• Vodka 8 g/l
• Maustettu vodka 100 g/l
• Likööri minimi 100 g/l

Tekijän nimi
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Tislatut alkoholijuomat 6/6
Maantieteelliset merkinnät:
• Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland
• Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk
Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

• Komission maatalousosasto on hyväksynyt tekniset asiakirjat, kaikki hyväksytyt tullaan
julkaisemaan samanaikaisesti

• eAmbrosia – the EU geographical indications register:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safetyand-quality/certification/quality-labels/geographical-indicationsregister/#
Asetusta sovelletaan merkintöjen osalta 25.5.2021 lähtien!

Tekijän nimi
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Elintarviketietoasetus 1/3
1.

Ainesosaluettelo ja ravintoarvoilmoitus

• Asetusta säätäessä alkoholijuomat vapautettiin merkinnöistä
• Oluen ja tislattujen alkoholijuomien valmistajat ovat esittäneet vapaaehtoisesti
•
•

2.

toteuttamansa toimenpiteet komissiolle ainesosaluettelon ja energiasisällön osalta
Viinin osalta merkinnät uudessa markkinajärjestelyasetuksessa
Komissio seuraa itsesääntelyn toimivuutta

Pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen

• Alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen on pakollista, jos sen ilmoittamatta

•

jättäminen voisi johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen todellisesta
alkuperämaasta tai lähtöpaikasta erityisesti siinä tapauksessa että elintarvikkeen
mukana seuraavista tiedoista tai etiketistä voisi saada sen käsityksen että
elintarvikkeella on eri alkuperämaa tai lähtöpaikka (artikla 26(2))
Kun elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka ilmoitetaan eikä se ole sama kuin
pääainesosan:
a) kyseisen pääainesosan alkuperämaa tai lähtöpaikka on myös
ilmoitettava; tai
b) on mainittava, että pääainesosan alkuperämaa ja lähtöpaikka on eri kuin
elintarvikkeen alkuperämaa tai lähtöpaikka
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Elintarviketietoasetus 2/3
Komission täytäntöönpanoasetus 775/2018
pääainesosan ilmoittamisesta (1169/2011 artikla 26(3))

1.
2.
3.

Pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen
Tietojen esittäminen

Soveltaminen 1.4.2020 (ennen 1.4.2020 markkinoille
saatettuja tai merkittyjä elintarvikkeita saa pitää kaupan
varastojen loppumiseen asti)
Komissio julkaissut luonnoksen soveltamisohjeesta
- Mitkä merkinnät voidaan katsoa sisältävän tiedon alkuperämaasta,
jonka seurauksena myös pääainesosan alkuperä tulee merkitä
- Pääainesosan tulkinta
- Tietojen esittäminen
- Marraskuussa komission lopullinen tulkinta
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Luvanhaltijan velvollisuudet ja vastuut
• Alkoholijuoman valmistaja ja maahantuoja vastaavat

kulutukseen luovuttamansa alkoholijuoman laadusta ja
koostumuksesta sekä siitä, että tuote ja sen
päällysmerkinnät ja muu esittely ovat säännösten ja
määräysten mukaisia.

• Elintarviketietojen antamisella on pyrittävä kuluttajien

terveyden ja etujen suojelun korkeaan tasoon antamalla
loppukuluttajille perusta tietoon perustuvien valintojen
tekemistä ja elintarvikkeiden turvallista käyttöä varten

• Elintarvikkeista annettavat tiedot eivät saa johtaa

kuluttajaa harhaan, tiedot pitää olla selkeästi esitetty ja
kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävissä
Eeva Saari
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