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Alkoholijuoman valmistuksen raportointiohje
Alkoholijuomien valmistuspaikalla tulee pitää tuotekohtaista kirjanpitoa,
josta käy ilmi alkoholijuomien valmistukseen käytettyjen valmistusaineiden
määrä, niistä valmistetun alkoholijuoman määrä varastosäiliöittäin,
säiliöiden väliset siirrot ja siirtohäviöt sekä astiointiin otetun ja astioinnista
saadun tuotteen määrä. Astioinnista varastoon siirrettyjen alkoholijuomien
määrän tulee olla todennettavissa varastokirjanpidosta.
Valmistetut alkoholijuomat eli astointi raportoidaan Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirastoon Valviraan kolme kertaa vuodessa. Astioinnilla
tarkoitetaan pulloon, tölkkiin, tynnyriin tai vastaavaan myyntiastiaan
pakkaamista. Raportointivelvollisuus koskee myös myyntiin tarkoitettua
irtotuotetta esimerkiksi suurtankkiolut tai Suomessa pullotettua
rypäleviiniä.
Rahtityön raportointi
Rahtityö eli toisen luvanhaltijan lukuun tehtävä valmistus voi kattaa
tuotteen koko valmistusprosessin raaka-aineista pullotetuksi tuotteeksi tai
vain esimerkiksi pelkän pullotuksen. Jos kyseessä on toisen toimijan
valmistaman tuotteen pullotus tai muu vastaava astiointi, hoitaa tuotteen
valmistuksen raportoinnin tuotteen varsinainen valmistaja.
Esimerkkejä siitä kuka raportoi erilaisissa rahtityötilanteissa:
•
•
•

Valmistaja 1 valmistaa oluen ja pullottaa sen valmistajallle 2.
Raportoinnin hoitaa valmistaja 1.
Valmistaja 2 valmistaa oluen, mutta valmistaja 1 pullottaa sen.
Raportoinnin hoitaa valmistaja 2.
Huom! Valmistaja vastaa aina tukkumyyjälle, anniskeluluvanhaltijalle
tai vähittäismyyjälle valmistetun alkoholijuoman raportoinnista.

Astiointi-ilmoitus
Ilmoitus tehdään jokaiselta valmistajan toimipaikalta erikseen
kolmannesvuosittain, tuotteittain, ilmoitusjaksoa seuraavan kuukauden 18.
päivään mennessä.
Ilmoitusjaksot: 01 tammi – huhtikuu, 02 touko – elokuu, 03 syys –
joulukuu
Astiointi-ilmoituksen tiedostomalli on liitteesä 1.
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Valmistajan muut ilmoitukset
Tuoteilmoitus
Valmistajan on ilmoitettava kaikki valmistamansa tuotteet Valviran
tuoterekisteriin ennen kuin tuotteen astiointiraportti voidaan tehdä. Osana
alkoholijuomien valvontaa Valvira ylläpitää kaikista Suomessa myytävistä
alkoholijuomista tuoterekisteriä. Tuoterekisteri sisältää perustiedot
markkinoilla olevista juomista sekä niistä vastuussa olevista
elinkeinonharjoittajista.
Tuotteiden rekisteröinti tehdään sähköisen asioinnin kautta.
Käyttöoikeuden sähköiseen asiointiin voi hakea sähköpostitse osoitteesta
alkoholiraportointi@valvira.fi
Ensivalvonta-analyysi
Tuoteilmoitukseen liitetään hyväksytyn laboratorion antama
ensivalvontatodistus tuotteen koostumuksesta ja laadusta.
Analyysitodistus toimitetaan kaikista valmistetuista ja pullotetuista
tuotteista.
Toimitusilmoitus
Alkoholijuomien toimitukset raportoidaan Valviraan kuukausittain aina
seuraavan kuukauden 18. päivä mennessä. Toimitukset sisältävät myynnit
anniskeluun ja vähittäismyyntiin sekä toimitukset verottomiin
käyttötarkoituksiin.
Toimitusilmoitukset raportoidaan Valviraan joko ftp-palvelimen kautta
massailmoituksena tai Valviran sähköisen asioinnin kautta
verkkolomakkeella.
Valviran sähköinen asiointi on ensisijaisesti tarkoitettu pienten
toimitusrivimäärien (alle 1000 riviä) ilmoittamiseen. Tätä suuremmissa
rivimäärissä suositus on käyttää massailmoittamista ftp-palvelimen kautta.
Tarkempaa tietoa tuoteilmoituksesta, ensivalvonta-analyysin
vaatimuksista sekä toimitusilmoituksesta on saatavissa alkoholijuomien
tukkumyynnin raporotintiohjeessa.
Valviran kotisivuilla osoitteessa www.valvira.fi on
alkoholielinkeinotoimintaan liittyviä ohjeita ja lomakkeita.

Lisätiedot

alkoholi@valvira.fi
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Liite 1. Astiointi-ilmoituksen tiedostomalli

Tiedosto/tietue
Tietueen pituus on kiinteä, 39 merkkiä.
Tiedosto nimetään seuraavasti:
VALM1801.TXT(VALM1801.PRN), valmistettu tammi – huhtikuussa 2018.

Tieto
Toimipaikkanumero
Kausi
Tuotenumero

Pituus
9
6
14

Kuvaus
9 (9)
vvvvkk

Selitys
esim. 201801, 201802 tai 201803
Jos tuotteella on EAN-koodi, käytetään
sitä. Muussa tapauksessa käytetään
Valviran antamaa numeroa.

Astioitu määrä
10
9(10)
litroina
39 Tietueen pituus

Valmistusilmoitus peräkkäistiedostona/ ascii-tiedostona
00123400120180100101
0000001200
001234001201801064123456789120000000800
001234002201801064123456123450000000290
00123400220180100023
0000000895
Kausi 201801 käsittää tammi-huhtikuun,
Kausi 201802 käsittää touko-elokuun,
Kausi 201803 käsittää syys-joulukuun astioinnin yhteensä, ei kuukausittain
ilmoitettuna
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