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Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistus opetus- ja
tutkimustarkoituksessa
Alkoholilain (1102/2017) mukaan alkoholijuoman tai väkiviinan
valmistusta opetus- tai tutkimustarkoitukseen saa harjoittaa ainoastaan
se, jolle on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on
myöntänyt valmistusluvan. Lupa alkoholijuoman tai väkiviinan
valmistusta opetus- tai tutkimustarkoitusta varten voidaan myöntää:
1) yliopistolaissa (558/2009), ammattikorkeakoululaissa (932/2014),
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998)
sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa
(631/1998) tarkoitetussa koulutuksessa tapahtuvaan
opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai tutkimukseen
2) sekä muuhun tutkimukseen tai tuotekehitykseen
Valvira voi rajoittaa valmistusluvan koskemaan vain tiettyjä
alkoholijuomia, jos hakijan käytössä oleva osaaminen tai laitteet eivät
ole soveltuvia kaikkien alkoholijuomien valmistamiseksi. Opetus- ja
tutkimustarkoituksessa valmistettua väkiviinaa ja alkoholijuomaa saa
käyttää ainoastaan tuotteen analysointiin ja laaduntarkkailuun.
Luvan ehdot
Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistuslupa opetus- ja
tutkimustarkoituksessa hakevan hakijan ja sen vastuuhenkilöiden tulee
täyttää alkoholilain 13 § yleiset edellytykset, joihin kuuluu yleinen
luotettavuus, verojen ja velvoitteiden hoito. Alkoholijuoman ja
väkiviinan valmistusta opetus- ja tutkimustarkoituksessa eivät koske
alkoholilain 14 § 1 momentin vaatimukset.
Luvanhaltijan velvollisuudet ja vastuu sekä seuraamukset rikkomuksista
Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan Valviralle luvanhaltijan
tiedoissa ja toiminnassa tapahtuneista muutoksista (mm. nimi,
osakkaat, omistusosuudet, osoite tai valmistuspaikan tai varaston
sijainti). Luvanhaltijan on myös ilmoitettava toiminnan loppumisesta
Valviralle.
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Valviran tehtävänä on mm. valvoa valmistusluvanhaltijan vastuun
toteutumista. Lisäksi Valvira voi asettaa lupiin valvonnan kannalta
tarpeellisia toimintaa ohjaavia tai rajoittavia ehtoja.
Tarvittaessa Valvira voi peruuttaa alkoholilain mukaisen luvan
määräajaksi tai pysyvästi, jos toiminnanharjoittaja huomautuksen
antamisen tai seuraamusmaksun määräämisen jälkeen jatkaa
velvollisuutensa rikkomista tai laiminlyöntiä ja menettelyä on pidettävä
olennaisena.
Kirjanpitovelvollisuus
Opetus- ja tutkimustarkoituksessa tapahtuvassa alkoholijuomien tai
väkiviinan valmistuksessa on noudatettava seuraavia ehtoja:
•

Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistuksesta ja varastoinnista on
pidettävä pysyvällä tavalla numeroiduin sivuin varustettua kirjanpitoa
tai vastaavat ehdot täyttävää sähköistä kirjanpitoa

•

Valmistuskirjanpidon tulee olla tuoteryhmittäistä ja panoskohtaista,
josta ilmenee vähintään:
o tapahtumapäivä
o valmistukseen käytetyn käymiskykyisen raaka-aineen, marjaja hedelmäraaka-aineen sekä alkoholipitoisen raaka-aineen
määrä
o valmistetun alkoholijuoman tai väkiviinan määrä
o tuoteryhmälle kuuluvat pakolliset analyysitulokset
(tuoteryhmiä ovat olut, hedelmäviini, tislattu alkoholijuoma,
väkiviina)

•

Tuotekohtaisesta varastokirjanpidosta tulee ilmetä vähintään:
o tapahtumapäivä
o varastoon tullut määrä (=astioitu määrä)
o laboratorioanalyysiin otettu määrä
o muuhun tutkimukseen otettu määrä ja selitys tutkimuksesta
o hävityspöytäkirja tuotteen hävittämisestä

•

Laboratorionäytteistä on pidettävä seuraavaa kirjanpitoa:
o näytteenottopäivämäärä
o selvitys, mistä näytteet on otettu (valmistusvaihe/erä/valmis
tuote)
o näytteen määrä
o selvitys ja tulos analyysista tai muusta tutkimuksesta

Valvira
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

PL 43, 00521 Helsinki
Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Puhelin 0295 209 111
Faksi 0295 209 700

www.valvira.fi
kirjaamo@valvira.fi

Ohje

6/2020

3 (3)

V/33267/2020
24.09.2020
o selvitys näytteen mahdollisesta hävittämistä tutkimuksen
jälkeen
o näytteet ja tutkimusraportit on numeroitava yhtäpitävällä
tavalla

Lisätietoja: alkoholi@valvira.fi
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