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Alkoholijuomien tukkumyyjille
1.

Johdanto

Tähän ohjeeseen on koostettu tukkumyyntiluvanhaltijan velvollisuudet, vastuut
ja toiminnan raportointi Valviralle. Tämä on päivitetty versio 30.8.2019
annetusta alkoholijuomien tukkumyynnin ohjeesta (Dnro V/20356/2019).
Muutokset ohjeeseen on esitetty kappaleessa 7.
Alkoholilain mukaan alkoholijuomien (yli 2,8 til-% - 80 til-%) tukkumyynti on
luvanvaraista toimintaa, eli tukkumyyntiä saa harjoittaa toimija, jolle Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt alkoholijuomien
tukkumyyntiluvan. Tukkumyyntiluvanhaltija voi myydä maahantuomiaan tai
kotimaisilta valmistajilta tai tukkumyyntiluvanhaltijoilta ostettuja alkoholijuomia
Suomessa alkoholiluvanhaltijoille (2.3.). Alkoholijuomien valmistuslupa sisältää
oikeuden alkoholijuomien valmistukseen luvassa eritellyin ehdoin sekä kaikkien
alkoholijuomien maahantuontiin ja tukkumyyntiin.
Tukkumyyntilupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi, ellei hakija ole
hakenut määräaikaista lupaa taikka toiminta on luonteeltaan määräaikaista tai
Valvira katsoo perustellusta syystä, että lupa on myönnettävä enintään yhden
vuoden ajaksi hakijan tai luvanvaraisen toiminnan edellytysten tai toiminnan
vaikutusten seuraamiseksi.
Toistaiseksi voimassa oleva lupa on voimassa niin kauan, kuin luvanhaltijan
katsotaan täyttävän tukkumyyntiluvan saamisen edellytykset taikka luvanhaltija
ilmoittaa luvan/toiminnan lopetuksesta.

2.

Luvanhaltijan velvollisuudet ja vastuut

2.1.

Muutoksista ilmoittaminen

Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan Valviralle luvanhaltijan tiedoissa ja
toiminnassa tapahtuneista muutoksista (esim. yrityksen nimi, osoite,
yhteyshenkilö ja määräysvallan muutoksesta kuten hallituksen jäsenten ja
toimitusjohtajan muutos).
Jos luvanhaltija päättää muuttaa toimintansa luonnetta tai laajuutta oleellisesti
siten, että myönnetty lupa ei enää kata muuttunutta toimintaa, luvanhaltijan
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tulee hakea luvan muuttamista Valviralta ennen muutoksen toteuttamista (esim.
uuden varaston käyttöönotto, varaston muutto tai varaston laajennus).

2.2.

Tuotevastuu

Alkoholijuoman valmistaja, maahantuoja ja tukkumyyjä vastaavat kulutukseen
luovuttamansa alkoholijuoman laadusta ja koostumuksesta sekä siitä, että tuote
ja sen päällysmerkinnät ja muu esittely ovat siitä annettujen säännösten ja
määräysten mukaisia. Valvira valvoo tämän vastuun toteutumista.
Valvira voi kieltää alkoholijuoman luovuttamisen markkinoille tai korvauksetta
velvoittaa poistamaan alkoholijuoma markkinoilta, jos tuote tai sen esittely ovat
siitä annettujen säännösten ja määräysten vastaisia tai jos juoman laatua tai
siitä mahdollisesti aiheutuvia terveydellisiä haittoja ja vaaroja ei ole
asianmukaisesti valvottu tai jos kielto on muutoin perusteltu ihmisten terveyden
suojelemiseksi. Valviran tuotteisiin liittyviä ohjeita ovat:
•

Alkoholijuomien pakkausmerkinnät

•

Viinien pakkausmerkinnät

•

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

•

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta

•

Ohje alkoholin markkinoinnista

•

Alkoholituoterekisterin käyttöohje

Mikäli alkoholijuomien koostumukseen ja päällysmerkintöihin liittyvistä asioista
ei ole säädelty erikseen alkoholilainsäädännössä, noudatetaan
elintarvikelainsäädännön vaatimuksia.

2.3.

Tukkumyynti ja asiakkaan osto-oikeuden varmistaminen

Alkoholijuoman tukkumyyjä saa myydä alkoholijuomia vain alkoholiyhtiölle,
valmistus-, tukkumyynti-, vähittäismyynti- ja anniskeluluvanhaltijoille luvan
mukaiseen tarkoitukseen. Tukkumyyjän on tarkistettava ostavan asiakkaan lupa
ja osto-oikeus alkoholiluparekisteristä (2.4.). Myynti tulee kirjata ostaja- ja
lupakohtaisesti. Alkoholiluvan kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisee luvan
tyypin. Liitteessä Valviran palvelimelta kopioitavat lupatiedostot ja
toimitustietojen lähetys Valviran palvelimelle (FTP).
Mikäli luvanhaltijalla on Verohallinnon myöntämä verottoman varaston lupa,
verotonta alkoholijuomaa voi myydä valmisteverotuslaissa ja alkoholi- ja
alkoholijuomaverosta annetun lain 8 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohdassa
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verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen sekä verottoman alkoholijuoman
käyttöluvan haltijalle luvassa mainittuun tarkoitukseen (3.8.1.)
Jos alkoholijuoman ostajalla on useita alkoholilupia, on ostohetkellä
varmistettava, mihin tarkoitukseen ostot tehdään (esim. ravintolalla voi olla
anniskelupa anniskeluun tarkoitettujen alkoholijuomien ostoon ja käyttölupa
verottomien keittiöalkoholien ostoon ruoan valmistuksessa käytettäväksi).
Käyttölupa-asiakkaiden kohdalla on myös valvottava, ettei lupaan kirjoitettu
ostokiintiö vuoden aikana ylity.
Myynti käyttölupa-asiakkaille on mahdollista ainoastaan verottomasta
varastosta ja esim. verottomaan käyttöön ruoan valmistuksessa tarkoitetut
alkoholijuomat on myös etiketöitävä poikkeavasti tavallisesta anniskeltavasta tai
vähittäismyytävästä alkoholijuomasta.
Valviran ohje:
•

Keittiöalkoholin käyttö anniskeluravintolassa

•

Keittiöalkoholietiketti, esimerkki

2.4.

Luparekisteri

Ennen alkoholijuomien toimituksia on varmistettava, että asiakkaalla on
kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva alkoholilupa tilaamilleen tuotteille.
Tukkumyyjä saa myydä ja toimittaa alkoholijuomia ostavalle
alkoholiluvanhaltijalle heti lupapäätöksen myöntämisen jälkeen ts. kun
asiakkaan lupanumero näkyy voimassaolevien alkoholilupien rekisterissä,
vaikka luvan alkamispäivä olisikin vasta myöhemmin. Alkoholijuomat
toimitetaan pääsääntöisesti luvanhaltijan toimipaikan osoitteeseen.
Tukkumyyjä voi poikkeuksena toimittaa anniskeluluvanhaltijan tilaamat
alkoholijuomat myös osoitteeseen, joka näkyy ennakkoon hyväksyttynä
anniskelualueena alkoholiluparekisterissä. Tapahtuma-, kokous- ja juhlatila tai
vastaava alue voidaan tilan tai alueen omistajan tai haltijan hakemuksesta
hyväksyä anniskelualueeksi. Tällaisella ennakkoon hyväksytyllä
anniskelualueella voi anniskelutoimintaa harjoittaa toimija, jolle on aikaisemmin
myönnetty anniskelulupa ja joka on tehnyt asiasta ilmoituksen
lupaviranomaiselle.
Luvanvaraisia ovat:
•

anniskeluluvat
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•

vähittäismyyntiluvat

•

valmistus- ja tukkumyyntiluvat

•

teollisuusalkoholin käyttöluvat

Voimassa olevat lupatiedot tulee tarkistaa Valviran luparekisteristä, johon
kirjaudutaan http://www.valvira.fi/alkoholi sivulta.
Luparekisteriin kirjautuminen vaatii yrityskohtaisen käyttäjätunnuksen ja
salasanan, jotka toimitetaan luvanhaltijalle luvan myöntämisen jälkeen.
Myöhemmin tunnuksen saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:
alkoholiraportointi@valvira.fi.
Lupien voimassaolotarkistuksen voi myös ohjelmallisesti automatisoida, sillä
luparekisteri on kopioitavissa Valviran palvelimelta FTP-tiedonsiirron avulla.
Tiedonsiirtoyhteyden luonti edellyttää yhteyden hakua lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen: alkoholiraportointi@valvira.fi. Sähköpostista tulee ilmetä yrityksen
nimi, y-tunnus, lupanumero, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, IPosoite/osoitteet, josta tietoja haetaan. Yhteyttä voidaan hakea myös
molemminpuoliseksi, jolloin yritys voi lähettää Valviran palvelimelle mm.
kuukausittain lähetettävät toimitustiedot.
Tukkumyyjä voi toimittaa alkoholijuomia luvanhaltijalle myös toimipaikkaan,
josta on tullut viranomaiselle ilmoitus toiminnan väliaikaisesta keskeytyksestä
tai johon on asetettu viranomaisen toimesta sanktiona määräaikainen
myyntikielto. Ainoastaan itse luvanhaltija, jolle sanktio on asetettu vastaa siitä,
että ei harjoita luvanvaraista toimintaansa myyntikiellon aikana.
Valviraan tulee tehdä kirjallinen lupamuutoshakemus toiminnan
keskeyttämisestä, jos toiminnalle ei keskeytyksen aikana ole osoitettavissa
olevaa varastointipaikkaa ja lupa halutaan edelleen pitää voimassa. Valvira voi
tällöin kirjoittaa luvanhaltijalle ehdollisen lupapäätöksen, joka edellyttää, että
luvanhaltija toimittaa kaikki tiedot ja vaaditut selvitykset varastointipaikasta
toiminnan uudelleen käynnistyessä. Tukkumyyntilupa rekisteröidään tällöin
myös keskeytyneeksi Valviran luparekisteriin. Toiminnan keskeytys näkyy
rekisterissä keskeytyskoodilla K. Vuosittainen valvontamaksu peritään kaikilta
tukkumyyntiluvanhaltijoilta, joiden lupa on voimassa kyseessä olevan
valvontamaksukauden aikana. Toiminnan keskeyttäminen ei poista
luvanhaltijan maksuvelvoitetta.
Tukkumyyjän tulee huomioida, että lupanumero muuttuu esim. tilanteissa, joissa
määräaikainen anniskelulupa muutetaan pysyväksi toistaiseksi voimassa
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olevaksi luvaksi tai jos luvanhaltija vaihtuu. Asiakkaalla saattaa olla samassa
osoitteessa monta erilaista alkoholilupaa esim. huoltoasemilla on usein sekä
anniskelulupa, että vähittäismyyntilupa. Ehdottoman tärkeää on, että
tukkumyyjä kohdistaa toimitukset asiakkaan oikealle lupanumerolle.
Valviran ohje:
•

Luparekisterin käyttöohje

2.5.

Varastointi

Alkoholijuomien varastointi on järjestettävä niin, että sen tehokas valvonta on
mahdollista. Luvanhaltijan tulee varmistaa mm. varaston lukitus, henkilökulku,
vartiointi, inventointi, kirjanpito ja raportointi. Valvira tekee tarvittaessa luvan
käsittelyn yhteydessä tarkastuksen varastotilaan arvioidakseen, täyttääkö
varasto sille asetetut vaatimukset riittävän tuoteturvallisuuden ja laadun
varmistamisen osalta.
Elintarvikelain mukaan kaikkien elintarvikkeita, myös alkoholijuomia,
varastoivien, kuljettavien ja myyvien yritysten tulee tehdä ilmoitus
elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaisille. Alkoholijuoman (yli 2,8til%80til%) tukkumyyjän on tehtävä alkoholivaraston osalta rekisteröinti-ilmoitus
elintarvikehuoneistosta Valviralle ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.
Valviraan lähetetään lupahakemuksen yhteydessä myös varaston pohjapiirros,
vuokrasopimus ja valokuvat. Tämä menettely koskee sekä verollista että
verotonta alkoholijuomavarastoa. Rekisteröinti-Ilmoitus elintarvikehuoneistosta
tehdään Varasto/valmistuspaikka -lomakkeella ja samassa yhteydessä
Valviralle on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma.
Alkoholijuomavaraston tilavaatimuksissa sovelletaan elintarvikelain perusteella
maa- ja metsätalousministeriön asetusta elintarvikehygieniasta.
Varastoa koskeviin muutoksiin, esimerkiksi sijainti tai laajennus, on aina
haettava lupaa Valviralta. Jos luvanhaltijalla on sekä verollinen että veroton
varasto, tulee alueiden olla selvästi toisistaan erilleen rajatut ja niillä on oltava
erillinen tuotekirjanpito. Jos verollinen alkoholijuomavarasto halutaan
myöhemmin muuttaa verottomaksi varastoksi, tulee muutoshakemus lähettää
Valviraan ja samalla tulee hakea verottoman varaston lupaa Verohallinnosta.
Valviran ohje:
•

Alkoholijuomien varaston ja valmistustilan vaatimukset

•

Varasto-/valmistuspaikkalomake
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2.6.

Omavalvonta

Tukkumyyntiä valvotaan mm. valvontatarkastuksilla, markkinavalvontana,
näytteidenotolla sekä asiakirja- ja rekisterivalvontana. Valvontaa tehdään sekä
suunnitelmaperusteisesti riskinarviointiin perustuen että reaktiivisesti.
Luvanhaltijoiden omavalvonnan merkitystä painotetaan ja yrityksen tulee
omavalvontasuunnitelmassaan kuvata toimenpiteet alkoholijuomien
tuoteturvallisuuden takaamiseksi.
Omavalvonta on osa yrityksen toimintaa, jolla se valvoo toimintaansa
varmistaakseen lainsäädännön asettamat vaatimukset. Elintarvikelain
mukaisella omavalvonnalla varmistetaan mm. se, että tuotteet ovat turvallisia ja
alkoholilain mukaisella omavalvonnalla varmistutaan toiminnan
lainmukaisuudesta alkoholilain näkökulmasta. Tukkumyyntiluvanhaltijan on
laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jossa on huomioitu elintarvikelain
ja alkoholilain vaatimukset.
Valviran ohje:
•

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi – alkoholijuomien tukkumyynti

•

Alkoholijuomien tukkumyynnin omavalvontasuunnitelma (lomake)

2.7.

Kirjanpito

Luvanhaltijan kirjanpito ja raportointi on järjestettävä niin, että valvonta ja
tarkastus on aina mahdollista. Kirjanpito sisältää varasto- ja myyntikirjanpidon.
Varastokirjanpidon on pohjauduttava tuotekohtaiseen ja reaaliaikaiseen tietoon.
Myyntikirjanpidossa tulee yhdistyä asiakas- ja tuoterekisterin tiedot. Kirjanpito
voi olla esim. asiakkaan kannettavalla tietokoneella, kunhan se on varastossa
nähtävänä viranomaisen suorittaman tarkastuksen aikana.

2.8.

Edustuskäyttö ja tuotemaistiaiset

Edustuskäytön on oltava tuoteinformaatiota alkoholimainontasäännöksiä
noudattaen, eikä se saa olla vähittäismyynnin luonteista. Edustuskäytöstä
/muusta omasta käytöstä esim. laadunvalvontaan otetuista alkoholijuomista on
pidettävä erillistä kirjanpitoa ja myös tämä kirjanpito tulee olla
alkoholitarkastajan nähtävissä tarkastuksen yhteydessä. Edustuskäyttöä ei
raportoida Valviraan toimitustietojen raportoinnin yhteydessä. Edustuskäyttöön
otetuista alkoholijuomista on aina myös maksettava alkoholijuomavero.
Tukkumyyjä ei saa maistattaa alkoholijuomia suoraan kuluttajille tai tarjota
alkoholijuomia yrityksille, joilla ei ole asianmukaista alkoholilupaa. Jos
tukkumyyjä haluaa järjestää kuluttajille tai em. yrityksille suunnattuja

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira I Ohje 3/2019

8 (25)

promoamistilaisuuksia, on ne järjestettävä anniskeluravintolassa. Tällöin
tuotteet myydään anniskeluluvanhaltijalle, joka myy ja anniskelee tuotteet
kuluttajalle.
Valviran ohje:
•

Ohje alkoholin markkinoinnista

2.9.

Alkoholijuomien hävittäminen

Tuotteet, jotka ovat myyntikelvottomia, on hävitettävä tullivalvonnassa ennen
kuin niistä voidaan tehdä verovähennyksiä. Hävittäminen tulee kyseeseen siis
tilanteissa, kun tuotteita ei voida tai haluta myydä, palauttaa valmistajalle eikä
lähettää edelleen. Syitä tuotteiden hävitystarpeeseen voi olla monia, mutta
oleellista on, että tulli/verohallinto hyväksyy hävittämisen ennen kuin yritys voi
vapautua hävitettävien tuotteiden alkoholijuomaveroista. Vaikka yrityksellä on
mahdollisuus hävittää itse tuotteita, tulee hävityksistä silti ilmoittaa tullille. Tullille
on siis näissäkin tapauksissa annettava mahdollisuus valvoa hävitystä.
Hävitetyistä tuotteista ei raportoida toimitusilmoituksen yhteydessä Valviraan.

2.10. Luonnonmukaisesti tuotetut alkoholijuomat
Yrityksen tulee hakeutua Valviran luomuvalvontajärjestelmään, mikäli se
valmistaa, valmistuttaa, maahantuo, tukkumyy tai varastoi luomualkoholeja
lähettämällä allekirjoitettu hakemus Valviraan. Hakemuksen liitteenä toimitetaan
omavalvontasuunnitelma, jossa on huomioitu luomutoiminta, tai
luomusuunnitelma. Luomuvalvontajärjestelmään liittyvän toimijan tiloissa
tehdään alkutarkastus noin kolmen kuukauden kuluessa liittymisestä. Jatkossa
tarkastuksia on kahden vuoden välein.
Kolmansista maista maahantuotavien luomualkoholijuomien osalta
maahantuojan on aina tehtävä eräkohtainen ilmoitus Valviralle viimeistään siinä
vaiheessa, kun erää seuraava tarkastustodistus toimitetaan tullille.
Valviran luomuvalvontaan liittyvä ohjeistus:
•

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta

•

Raportti kolmansista maista maahantuotavista luomutuotteista
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3. Raportointi
Raportointivelvollisuus Valviralle alkaa heti luvan myöntämisen jälkeen ja
koskee toimitustietojen osalta myös luvanhaltijoita, jotka eivät ole vielä
aloittaneet luvan mukaista toimintaa. Valviralle raportoitava tieto koskee yli 2,8
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia.
Valviralle raportoitavia tietoja ovat:
•

tuoteilmoitukset

•

tuotteiden analyysitiedot

•

toimitustiedot

•

raportti kolmansista maista maahantuotavista luomutuotteista

3.1.
•

Tuoteilmoitus ja tuotetietomuutokset

ilmoitusvelvollisuus koskee alkoholijuoman kotimaista valmistajaa,
pullottajaa, valmistuttajaa sekä alkoholijuoman maahantuojaa

•

tuoteilmoitus tehdään uusista tuotteista ennen tuotteiden myyntiä

•

tuotteiden ilmoittaminen tehdään Valviran tuoterekisteriin pääsääntöisesti
sähköisen asioinnin kautta

•

tuotetietoja tulee päivittää ja pitää ajan tasalla mm. tuotteiden
maahantuonnin tai valmistuksen päättyminen tulee rekisteröidä lisäämällä
lopetuspäivämäärä tuotteille

3.2.

Tuotteen rekisteröinti

Tuoterekisteriin kirjaudutaan Valviran myöntämällä käyttäjätunnuksella ja
salasanalla https://alpo.valvira.fi/Asiointi/fi-FI/Tuoterekisteri.
Tunnukset myönnetään valmistus- ja tukkumyyntiluvan haltijalle sekä anniskelutai vähittäismyyntiluvanhaltijalle, joka on tehnyt ilmoituksen Valviraan
toimimisestaan maahantuojana.
Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja sitä haetaan lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen: alkoholiraportointi@valvira.fi. Sähköpostissa asiakkaan tulee
ilmoittaa tarpeensa sähköisen tuoterekisterin käyttöön, yrityksen nimi ja ytunnus, lupanumero, sekä käyttäjätunnusta hakevan henkilön nimi ja
sähköpostiosoite.
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Tuotteista rekisteröitäviä tietoja ovat:
•

ilmoittajan y-tunnus ja nimi

•

tuotteen alkuperämaa

•

valmistajan nimi

•

valmistajan y-tunnus, mikäli kyse on kotimaisesta tuotteesta

•

tuotteen etiketin mukainen kauppanimi

•

tuotteen numero GTIN-koodina (viivakoodin alla oleva 8- tai 13-merkkinen
numerosarja ent. EAN-koodi), mikäli tuotteella sellainen on

•

tuoteryhmäkoodi Valviran antaman ryhmittelyn mukaisesti

•

alkoholipitoisuus etikettimerkinnän mukaisesti yhdellä desimaalilla
ilmoitettuna

•

nettosisältö etikettimerkinnän mukaisesti

•

pakkaustyyppi Valviran antaman ryhmittelyn mukaisesti

•

laatuluokka rypäleviineille

•

onko tuote luonnonmukaisesti tuotettu kyllä/ei

•

onko kyseessä kotimainen tilaviini kyllä/ei

•

onko kyseessä kotimainen käsityöläisolut kyllä/ei

•

kotimainen nimisuojatuote (aito perinteinen tuote) kyllä/ei

•

kotimainen nimisuojatuote (suojattu maantieteellinen merkintä) kyllä/ei

Valviran ohje:
•

Alkoholituoterekisterin käyttöohje

3.3.
•

Tuotteen ensivalvontatodistus (tuotteen
analyysitodistus)

analyysitodistus lähetetään tuoteilmoituksen yhteydessä kotimaisista
alkoholijuomista ja kotimaassa astioiduista tuotteista

•

alkuperältään 3. - maa tuotteista eli EU:n ulkopuolelta maahantuoduista
tuotteista, mikäli maahantuonti ylittää 100 litraa, eikä kyse ole rypäleviinistä

•

analyysitodistusta ei poikkeuksena vaadita myöskään Sveitsistä eikä Etamaista maahantuotavista alkoholijuomista: Islanti, Liechtenstein, Norja
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Ensivalvontatodistus on määrämuotoinen ja sisältää tiedot tuotteen
koostumuksesta ja laadusta ja sen tulee olla luettavissa jollakin yhteisömaan
kielistä. Todistuksen antajan tulee olla hyväksytty alkoholijuomien
analyysimenetelmiä käyttävä laboratorio. Suomessa tällainen laboratorio on
Alkoholintarkastuslaboratorio ACL.
Ensivalvontatodistuksesta on selkeästi käytävä ilmi, mihin juomaan todistus
liittyy (todistuksessa on oltava tuotteen GTIN-koodi tai muu tuotenumero sekä
tuotteen nimi). Muut todistukset, esim. juoman valmistajan antama
tuotespesifikaatti/sertifikaatti tai muu tuoteseloste ei kelpaa
ensivalvontatodistukseksi.
Tuote tulee uudelleen analysoida myös, mikäli tuotteen koostumus oleellisesti
muuttuu.
Oleellisena muutoksena ei pidetä esim. seuraavia:
•

pakkauskoon muutos

•

tuotteen nimen muutos

•

oluessa käytetyn humalan muuttaminen, jollei katkeropitoisuus merkittävästi
muutu

•

siiderin maustamisen muutokset, kuten vadelman muuttuminen mansikaksi

Tarkempia ohjeita muuttuneen tuotteen analysointitarpeesta annetaan
tapauskohtaisesti, kysymyksen voi lähettää osoitteeseen alkoholi@valvira.fi.

3.4.

Kotimaiset alkoholijuomat

Kaikista Suomessa valmistetuista tai astioiduista tuotteista lähetetään Valviralle
tuoteilmoituksen liitteenä ensivalvonta-analyysitodistus ennen juoman
markkinoille tuloa.

3.5.

EU:n alueelta tuotavat alkoholijuomat

Valviraan ei lähetetä analyysitodistuksia EU-alueelta peräisin ja siellä jo
markkinoilla olevista tuotteista. EU-alkuperää olevien, mutta Suomessa
astioitujen tuotteiden kohdalla menetellään samoin, kuin kotimaisten tuotteiden
osalta.
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3.6.

Kolmansista maista peräisin olevat tai sieltä tuotavat
alkoholijuomat

Alkoholijuomista, pois lukien rypäleviinit, lähetetään tuoteilmoituksen liitteenä
ensivalvonta-analyysitodistus Valviraan. Mikäli maahantuotujen erien
yhteenlaskettu kokonaismäärä on enintään 100 litraa, ei ensivalvontatodistusta
tarvita.
Mikäli tuote tulee Suomeen kolmannesta maasta, eli EU:n ulkopuolelta, juoman
alkuperäisestä valmistusmaasta riippumatta sitä kohdellaan aina kuin
kolmannesta maasta peräisin olevaa tuotetta.
Rypäleviinin maahantuonti 3. -maista edellyttää VI1-todistusta (ks. 3.7.1.).

3.7.

Analyysitodistuksen sisältövaatimukset

Seuraavassa on esitetty eri tuoteryhmien ensivalvonta-analyysien
sisältövaatimukset.
Olut
•
•
•
•
•
•

Tiheys
Ominaispaino
Alkoholipitoisuus massaprosenttina (m-%)
Alkoholipitoisuus tilavuusprosenttina (til-%)
pH
Kantavierrepitoisuus tilavuusprosenttina (til-%)

Siideri, käymisteitse valmistetut juomasekoitukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiheys
Ominaispaino
Alkoholipitoisuus massaprosenttina (m-%)
Alkoholipitoisuus tilavuusprosenttina (til-%)
Uutos
pH
Kokonaishapot
Kokonaisrikkipitoisuus
Kokonaissokerit
Sorbiinihappo
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Marja- ja hedelmäviini, maustetut viinit, viinipohjaiset juomat (myös
korkeintaan 5,5 til-% ja glögi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiheys
Ominaispaino
Alkoholipitoisuus massaprosenttina (m-%)
Alkoholipitoisuus tilavuusprosenttina (til-%)
Uutos
pH
Kokonaishapot
Haihtuvat hapot
Kokonaisrikkipitoisuus
Kokonaissokerit
(Metanoli jos sisältää lisättyä etanolia)
Sorbiinihappo

Rypäleviini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiheys
Ominaispaino
Alkoholipitoisuus massaprosenttina (m-%)
Alkoholipitoisuus tilavuusprosenttina (til-%)
Uutos
pH
Kokonaishapot
Haihtuvat hapot
Kokonaisrikkipitoisuus
Kokonaissokerit
Sitruunahappo
Sorbiinihappo

Muut käymisteitse valmistetut juomat (mm. sake, sima)
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiheys
Ominaispaino
Alkoholipitoisuus massaprosenttina (m-%)
Alkoholipitoisuus tilavuusprosenttina (til-%)
Uutos
pH
Haihtuvat hapot
Kokonaissokerit
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Tislattu alkoholijuoma -sekoitukset (esim. long drink)
•
•
•
•
•
•

Tiheys
Ominaispaino
Alkoholipitoisuus massaprosenttina (m-%)
Alkoholipitoisuus tilavuusprosenttina (til-%)
Uutos
Metanoli

Vodka/rommi/likööri
•
•
•
•
•
•
•

Tiheys
Ominaispaino
Alkoholipitoisuus massaprosenttina (m-%)
Alkoholipitoisuus tilavuusprosenttina (til-%)
Uutos
Kokonaissokerit
Metanoli

Muut tislatut juomat
•
•
•
•
•
•

Tiheys
Ominaispaino
Alkoholipitoisuus massaprosenttina (m-%)
Alkoholipitoisuus tilavuusprosenttina (til-%)
Uutos
Metanoli

3.7.1.

VI1 -asiakirja (VI2-ote)

Kolmansista maista peräisin oleville viineille tulee olla VI1-asiakirja, joka
koostuu todistuksesta ja määritysselosteesta. Luvanhaltijalla tulee olla VI1asiakirja kirjanpidossaan, mutta VI1-asiakirjaa ei tarvitse Valviralle toimittaa
tuotteen rekisteröinnin yhteydessä. Viiniä ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen
yhteisön alueella ilman VI1 –asiakirjaa.
VI1-asiakirjan todistusosan laatii virallinen laitos siinä maassa, josta tuotteet
ovat peräisin ja määritysosan (vastaa ensivalvontatodistusta) laboratorio, jonka
kyseinen maa on ilmoittanut EU:lle viinianalyysejä tekeväksi laboratorioksi.
Luettelo kolmansien maiden hyväksytyistä laboratorioista on saatavana
verkkosivulta https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farmingfisheries/farming/documents/wine-list-06-third-countries-competentbodies_en.pdf tai Valvirasta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira I Ohje 3/2019

15 (25)

VI1 -asiakirjan määritysosan tulee sisältää tiedot viinin
•

kokonaisalkoholipitoisuudesta tilavuusprosentteina

•

todellisesta alkoholipitoisuudesta tilavuusprosentteina

•

kuiva-aineen kokonaismäärästä

•

kokonaishappopitoisuudesta (viinihappona ilmoitettuna)

•

haihtuvien happojen enimmäispitoisuudesta (etikkahappona ilmoitettuna)

•

sitruunahappopitoisuudesta

•

rikkidioksidin kokonaispitoisuudesta

Australiasta ja Chilestä peräisin olevien viinien VI1 –asiakirjan määritysosaan
riittää tiedot viinin todellisesta alkoholipitoisuudesta,
kokonaishappopitoisuudesta sekä rikkidioksidin kokonaispitoisuudesta.
VI1 -asiakirjan esittämisestä vapautetaan mikäli
•

kuljetettu kokonaismäärä on enintään 100 litraa (voi muodostua useasta eri
erästä eli maahantuotujen erien yhteenlaskettu määrä)

•

viini on tarkoitettu messuille tai tieteellisiä tai teknisiä kokeiluja varten

•

viini myydään/tarjoillaan kansainvälisessä liikenteessä tai

•

viini on tuotu diplomaattisiin edustustoihin, konsulaatteihin tai vastaaville
elimille niille myönnetyn tullittomuuden mukaisesti

3.8.
•

Toimitusilmoitus

ilmoitusvelvollisuus koskee luvanhaltijoita, joille Valvira on myöntänyt
alkoholijuomien valmistus- tai tukkumyyntiluvan

•

toimitusilmoitus tehdään kuukausittain 18. päivään mennessä koskien
edellisen kuukauden alkoholimyyntiä

•

mikäli myyntiä ei edellisen kuukauden aikana ole ollut, tulee luvanhaltijan
kuitenkin tehdä sähköisen toimitusilmoituksen ns. nollailmoitus

•

toimitusilmoitus tehdään Valviraan sähköisen asioinnin kautta tai lähetetään
tiedostona Valviran palvelimelle FTP-tiedonsiirtoyhteyden kautta
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•

sähköisen asioinnin kautta laaditut toimitusilmoitukset tai Valviran
palvelimelle kuukausittain lähetetyt toimitusaineistot oikeuttavat tukkumyyjää
-15% valvontamaksualennukseen, mikäli tiedot toimitetaan virheettömästi
noudattaen määräaikaa.

Kerran kuukaudessa Valviraan lähetettävissä toimitustiedoissa tukkumyyjän
tulee ilmoittaa toimitusta edeltävän kuukauden alkoholijuomien myyntitiedot
ostajakohtaisesti lupanumeroittain, tuotenumeroittain ja litroittain eli myynti
ilmoitetaan kohdistettuna ostajan toimitushetkellä voimassa olevalle
alkoholilupanumerolle. Jos kyse on kulutusmyyntiin toimitetusta
alkoholijuomasta eli anniskelu- tai vähittäismyyntiluvalle myydystä tuotteesta on
myös myyntihinta ilmoitettava. Myyntihinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.
Toimitusilmoitus voidaan lähettää Valviraan:
1. Valviran sähköisen asioinnin kautta
https://alpo.valvira.fi/Asiointi/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAsiointi%2ffiFI%2fToimitusilmoitus.
Rekisteriin kirjaudutaan Valviran myöntämällä käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja se toimitetaan luvan
myöntämisen jälkeen. Käyttöoikeutta voi myöhemmin hakea lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen: alkoholiraportointi@valvira.fi. Sähköpostista tulee
ilmetä yrityksen nimi, yhteyshenkilö (puhelinnumero) ja sähköpostiosoite.
2. Tiedostona Valviran palvelimelle
Edellyttäen, että FTP-yhteys on luotu asiakkaan ja Valviran palvelimen
välille.
Valviran ohje:
•

Käyttöohje - Tukkumyynnin sähköinen toimitusilmoitus

•

Liitteessä Valviran palvelimelta kopioitavat lupatiedostot ja toimitustietojen
lähetys Valviran palvelimelle (FTP)
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3.8.1.

Veroton erityismyynti

Valviralle lähetettyjen toimitustietojen yhteydessä raportoidaan myös
kuukausittainen veroton erityismyynti tunnuskoodein 01-06. Verottoman
varaston omaava tukkumyyjä voi toimittaa alkoholijuomia myös:
01= lääkinnälliseen käyttöön
02= diplomaattiseen edustustoon, myynti Euroopan unionin laitokseen
03= vientiin
04= tax-free -myyntiin
05= alusmuonitukseen
06= verottomaan tullivarastoon
Erityismyynnistä ei tarvitse ilmoittaa hintatietoa Valviraan.
Lääkinnällinen käyttö
Lääkinnällinen käyttö tarkoittaa verottoman alkoholin myyntiä lääkinnälliseen
käyttöön apteekkeihin, sairaaloihin tai terveyskeskuksiin. Lääkinnälliseen
käyttöön toimitettavia tuotteita ovat väkiviina ja lääkekonjakki.
Diplomaattimyynti
Diplomaattimyynti tarkoittaa alkoholin myyntiä diplomaatti- tai konsulisuhteen
perusteella taikka kansainväliselle järjestölle. Diplomaattimyynti edellyttää
ostajalta Suomen ulkoasiainministeriön protokollapalveluiden myöntämän
vahvistuksen nk. ”ranskalaisen asiakirjan” esittämistä (Franchise douanière)
myyjälle.
Asiakirja kirjoitetaan tietylle ajanjaksolle (vuosi, puoli vuotta tai lyhyemmälle
ajanjaksolle) ja siitä ilmenee:
•

ostaja

•

myyjä

•

voimassaoloaika

•

mitä tuotteita koskee

•

määrät litroittain/koreittain/pulloittain
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Myynti Euroopan unionin laitokseen
Verohallinto voi myöntää valtuutetulle varastonpitäjälle vapautuksen
valmisteverosta, jos alkoholijuomat toimitetaan viralliseen käyttöön Suomessa
sijaitsevaan Euroopan unionin laitokseen edellyttäen, että näiden tuotteiden
hankintahinta verot mukaan lukien on vähintään 80 euroa tai toiseen Euroopan
valtiossa sijaitsevaan Euroopan unionin toimielimeen. Tällöin kullekin
tavaraerälle ja varastonpitäjälle annetaan erillinen todistus ”Excise duty
exemption certificate”, joka valtuutetun varastonpitäjän tulee säilyttää.
Vienti
Alkoholijuomien vienti ulkomaille tarkoittaa vientiä joko toiseen EU-maahan tai
EU:n ulkopuoliseen maahan. Vienti raportoidaan Valviraan ilmoittamalla
tunnuskoodin 03 lisäksi myös vientimaa kolmikirjaimisella maatunnuksella.
Tax-free –myynti
Lentokenttien ja raja-alueiden tax-free myymälät, joista alkoholi päätyy
matkustajaviemisenä EU:n ulkopuolelle.
Alusmuonitus
Muonituksella tarkoitetaan ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä
olevien vesi- ja ilma-alusten poltto- ja voiteluaineiden ja muiden
tavaravarastojen täydentämistä. Tällaiset tavarat voidaan toimittaa aluksille
verotta.
Muonitukseen kuuluvat kaikki tavanomaiset tavarat, jotka on tarkoitettu joko
aluksen tai sen miehistön tai matkustajien välittömiin tarpeisiin matkan aikana.
Matkustajien välittömiin tarpeisiin voidaan lukea myös ne tavarat, jotka on
tarkoitettu myytäviksi matkustajille matkatavaroissa kulkuneuvosta pois
vietäviksi.
Vapaa-alue/tullivarasto
Vapaa-alue tai vapaavarasto on muusta EU:n tullialueesta erotettu osa tai tila.
Vapaa-alueella tai varastossa voidaan säilyttää sekä yhteisötavaroita että
tullaamattomia EU:n ulkopuolisen maan tavaroita.
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Sen, joka harjoittaa varsinaista tavaroiden varastointia, käsittelyä, valmistusta,
ostamista tai myyntiä vapaa-alueella tai vapaavarastossa, on haettava siihen
lupa Tullilta.
Tulli- tai vapaavarastossa varastoitaessa alkoholia ei katsota maahantuoduksi.
3.8.2.

Hyvitykset ja palautukset

Tukkumyyjän on toimituksissaan huomioitava myös ostaneen asiakkaan
tuotepalautukset. Jos asiakas on palauttanut hänelle toimitetut alkoholijuomat
takaisin saman kuukauden aikana ja toimitus on yksittäisen tuotteen osalta +- 0,
ei tällaista toimitusta tarvitse Valviraan lainkaan ilmoittaa. Jos asiakaspalautus
on tapahtunut toimituskuukauden jälkeen esim. seuraavan kuukauden aikana,
on se ilmoitettava miinusmerkkisenä tuotekohtaisena toimituksena ko.
lupanumerolle tai verottoman erityismyynnin tunnuskoodille kohdistettuna.
3.8.3.

Seka- ja monipakkausten hinnoittelu ja rekisteröinti Valviraan

Tukkumyynnin tuotehinnoitteluun ei ole määräyksiä, sen sijaan
paljousalennukset anniskelu- ja vähittäismyynnissä ovat kiellettyjä.
Kahta tai useampaa alkoholijuomapakkausta tai -annosta ei saa tarjota
paljousalennuksella kuluttajalle eli alennettuun yhteiseen hintaan siten, että
erikseen ostettuna samojen hyödykkeiden yksikköhinta on kalliimpi.
Alkoholijuoma ei saa olla kalliimpi yksittäin ostettuna kuin mitä sen hinta on
samankokoisena monipakkauksessa. Säännös ei koske tilannetta, jossa samaa
alkoholijuomaa myydään erikokoisissa yksittäispakkauksissa.
•

alkoholijuoman hinta yksittäin myytynä ei saa olla korkeampi kuin yksittäisen
juoman hinta samaa tuotetta sisältävässä seka- tai monipakkauksessa.
Esimerkiksi, jos olutta myydään 12 pullon monipakkauksessa hintaan 12
euroa, niin olutpullon hinta ei silloin yksittäin myytynä saa ylittää yhtä euroa.
Seka- tai monipakkauksessa olevat alkoholijuomat voivat kuitenkin olla
kalliimpia kuin yksittäin myydyt.

•

myyntipaikka ei saa kieltäytyä myymästä seka- ja monipakkauksessa
myytävinä olevia tuotteita yksittäin. Tämän vuoksi seka- ja monipakkausten
läheisyydessä olisi hyvä olla saatavana myös yksittäisiä pulloja/tölkkejä.
Myös yksittäisten tuotteiden hintojen tulisi olla asiakkaiden nähtävillä.
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•

seka-monipakkausten päällysmerkinnöistä tulee käydä esiin vastaavat tiedot
kuin yksittäistuotteista

•

jokainen seka-monipakkauksen erillinen tuotemerkki tulee rekisteröidä
omana tuotteenaan Valviran tuoterekisteriin

•

sekapakkausta, joka sisältää monta eri tuotemerkkiä ei rekisteröidä Valviran
tuoterekisteriin sekapakkauksen koodilla

•

sekapakkausten myynti ja palautukset raportoidaan Valviraan yksittäisten
tuotemerkkien koodeilla

Valviran ohje:
•

Ohje alkoholin markkinoinnista

•

Alkoholijuomien vähittäismyynti

3.8.4.

Raportointitietojen hyödyntäminen

Alkoholielinkeinossa toimivilta luvanhaltijoilta kerättäviä tuote- ja
raportointitietoja käytetään Valvirassa ja aluehallintovirastoissa
alkoholituotteiden laadun- ja säännöstenmukaisuuden valvonnassa sekä
alkoholin valmistuksen, tukkumyynnin, anniskelun, vähittäismyynnin ja
maahantuonnin valvonnassa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL muodostaa Valviran koostamista tiedoista
valtakunnallisia alkoholitilastoja, joita käytetään päätöksenteossa,
tutkimuksessa ja kansanvälisessä vertailussa. Alkoholielinkeinolta kerättäviä
tietoja hyödynnetään myös Euroopan unionin ja muussa kansainvälisessä
tilastoinnissa.

4. Valvonta ja seuraamukset rikkomuksista
Valvira valvoo luvanhaltijoita mm. edellä kuvattujen velvollisuuksien osalta.
Valviralla on oikeus tarkastaa luvanhaltijoiden tiloja, toimintaa,
alkoholitoimintoihin liittyviä asiakirjoja sekä alkoholipitoisen aineen kuljetuksia ja
esim. varastossa olevien juomien määrä on voitava selvittää milloin tahansa.
Markkinoilla oleviin tuotteisiin kohdistuu jatkuvaa valvontaa niiden laadun ja
koostumuksen sekä päällysmerkintöjen osalta. Lisäksi Valviralla on oikeus ottaa
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ja saada korvauksetta valvontaa varten tarvittavat näytteet luvanhaltijan
varastosta.
Osana valvontaa on myös Valviran ylläpitämä rekisteri luvanhaltijoista sekä
Suomessa markkinoilla olevista tuotteista ja niiden myyntimääristä
jakelukanavittain. Tukkumyyjien ilmoittamia toimitustietoja käytetään mm.
valvottaessa toiminnan lainmukaisuutta.
Alkoholilain säännösten perusteella Valvira ei voi antaa tuotteista ennakolta
hyväksyntäänsä. Mikäli alkoholijuoma tai sen esittely ovat siitä annettujen
säännösten ja määräysten vastaisia, Valvira voi kieltää alkoholijuoman
luovuttamisen markkinoille tai korvauksetta velvoittaa poistamaan alkoholijuoma
markkinoilta.
Tukkumyynnin valvonta kohdennetaan sekä luvanhaltijaan että luvanvaraiseen
toimintaan. Valvonta toteutetaan mm. asiakirja- ja rekisterivalvontana,
valvontatarkastuksina, markkinavalvontana sekä näytteidenotolla. Valvontaa
tehdään sekä suunnitelmaperusteisesti riskinarviointiin perustuen että
reaktiivisesti. Luvanhaltijoiden omavalvonnan merkitystä painotetaan ja
yrityksen tulee omavalvontasuunnitelmassaan kuvata toimenpiteet
alkoholijuomien tuoteturvallisuuden takaamiseksi. Valvira valvoo tukkumyyjien
alkoholijuomavarastoja elintarvikelainsäädännön mukaisesti sekä suorittaa yli
2.8 til-% etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien tuotevalvontaa.
Valvira voi kieltää alkoholijuoman luovuttamisen markkinoille tai korvauksetta
velvoittaa poistamaan alkoholijuoma markkinoilta, jos tuote tai sen esittely ovat
siitä annettujen säännösten ja määräysten vastaisia tai jos juoman laatua tai
siitä mahdollisesti aiheutuvia terveydellisiä haittoja ja vaaroja ei ole
asianmukaisesti valvottu tai jos kielto on muutoin perusteltu ihmisten terveyden
suojelemiseksi.
Valvira voi kieltää luvanhaltijaa jatkamasta alkoholilaissa tarkoitettua
elinkeinotoimintaa siltä osin kuin se on olennaisesti hyvän tavan vastaista eikä
kyseistä toimintaa ole korjattu tai lopetettu kohtuullisessa määräajassa
kehotuksesta huolimatta.
Valvira voi määrätä luvanhaltijan maksamaan vähintään 300 euron ja enintään
1 000 euron seuraamusmaksun, jos tukkumyynnissä on rikottu sitä koskevia
säännöksiä tai lupamääräyksiä taikka laiminlyöty säädettyjä velvollisuuksia.
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Valvira voi peruuttaa tämän lain mukaisen luvan tai hyväksymisen määräajaksi
tai pysyvästi, jos toiminnanharjoittaja huomautuksen antamisen tai
seuraamusmaksun määräämisen jälkeen jatkaa velvollisuutensa rikkomista tai
laiminlyöntiä ja menettelyä on pidettävä olennaisena. Määräajan pituudesta
määrättäessä otetaan huomioon erityisesti peruuttamisen perusteena olevan
toiminnan vakavuus ja teko-olosuhteet. Lupa tai hyväksyminen voidaan
peruuttaa pysyvästi vain, jos menettelyä jatketaan seuraamusmaksun
määräämisen tai määräaikaisen luvan peruuttamisen jälkeen tahallisesti ja se
on myös kokonaisuutena arvostellen törkeää.

5. Maksut
Alkoholijuomien tukkumyyntilupapäätöksen maksu (2000 €) sekä
lupamuutoksista perittävä maksu (150/500 €) määräytyy Sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen mukaisesti
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191498.
Päätösmaksun lisäksi alkoholijuomien tukkumyyntiluvanhaltijalta peritään
vuotuinen valvontamaksu 1.9.-31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta.
Valvontamaksua on velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija, jolla on
valvontamaksukaudella ollut voimassa oleva tukkumyyntilupa, huolimatta siitä
onko luvanmukaista toimintaa harjoitettu. Valvontamaksu määräytyy alkoholilain
liitteen mukaisesti.
Tukkumyynnin valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta 250 € ja
toiminnan laajuuteen perustuvasta lisämaksusta. Jos luvanhaltijalla on
enemmän kuin yksi varastointipaikka, valvontamaksua peritään kultakin
lisävarastointipaikalta 95 euroa. Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan
ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena (1.9.-31.8.), vaan maksu
peritään tällöin yksinomaan todellisten toimitustietojen perusteella. Alle 10
euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä. Luvanhaltijakohtainen
enimmäismaksu on 26 500 €.

6. Muutoksenhaku
Valviran päätöksiin voi hakea muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka
tuomiopiirissä luvanhaltijan kotipaikka on. Poikkeuksena tästä ovat ne
päätökset, joista alkoholilain 68 §:ssä on säädetty valituskielto, joihin haetaan
muutosta Markkinaoikeudelta.
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7. Ohjeen päivitykset
• kpl

• muutos

• pvm

• 2.2

• ohjeiden nimet päivitetty

• 14.10.2021

• 2.4

• luparekisterin käyttäjätunnusten
toimittaminen täsmennetty

• 14.10.2021

• 2.5

• elintarvikehuoneistoa koskeva ilmoitus • 14.10.2021
muutettu elintarviketoiminnan
rekisteröinniksi

• 2.10

• ohjeen nimi päivitetty

• 14.10.2021

• 3.3

• lisätty Sveitsi

• 14.10.2021

• 3.7

• analyysitodistusten sisältövaatimukset • 14.10.2021
päivitetty

• 3.7.1 • linkki koskien luetteloa kolmansien
maiden hyväksytyistä laboratorioista
päivitetty

Lisätiedot

• 14.10.2021

alkoholi@valvira.fi

Johtaja

Jussi Holmalahti
Jussi Holmalahti

Tarkastaja

Laura Anttila
Laura Anttila
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Valviran palvelimelta kopioitavat lupatiedostot (FTP)
Lupien voimassaolo tarkistuksen voi ohjelmallisesti automatisoida, sillä luparekisterit ovat kopioitavissa Valviran palvelimelta FTP-tiedonsiirron avulla, jonne
luparekisteri päivittyy kerran vuorokaudessa yöllä.
Tiedonsiirtoyhteyden luonti edellyttää yhteyden hakua lähettämällä sähköposti
osoitteeseen: alkoholiraportointi@valvira.fi. Sähköpostista tulee ilmetä yrityksen
nimi, yhteyshenkilö ja puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite/osoitteet,
josta tietoja haetaan. Yhteyttä voidaan hakea myös molemminpuoliseksi, jolloin
yritys voi lähettää Valviran palvelimelle esim. kuukausittain lähetettävät toimitustiedot.
Anniskeluluvat
Anniskeluluvalla saa anniskella kaikkia alkoholijuomia maks. 80 til-%. Alkoholiluparekisterissä nämä luvat näkyvät A-lupina.
LUPATYYPPI:

OSTO-/MYYNTIOIKEUS

01

Anniskelu, kaikki alkoholijuomat

A

kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%

05

Määräaikainen anniskelu, kaikki alkoholijuomat
Anniskelu sisältäen vähittäismyynnin 5,5
til-% tuotteille
Anniskelu ilman toimipaikkaa (catering)
Määräaikainen anniskelu sisältäen vähittäismyynnin 5,5 til-% tuotteille
Määräaikainen anniskelu ilman toimipaikkaa (catering)
Anniskelu kansainvälisellä lentokentällä

A

kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%

A

kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%

A
A

kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%
kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%

A

kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%

A

kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%

30
31
32
33
53

Vähittäismyyntiluvat
Vähittäismyynnin vähittäismyyntirajat ovat:
•
•
•
•

Vähittäismyyntilupa maks. 5,5 til-% C
Käsityöläisoluen vähittäismyynti maks. 12 til-% (koskee vain valmistajaa)
Tilaviinin vähittäismyynti maks. 13 til-% (koskee vain valmistajaa)
Alkon vähittäismyynti maks. 80 til-% A

Tukkumyyntiluvanhaltijat voivat toimittaa tilaviinin ja käsityöläisoluen vähittäismyymälään maks. 5,5 til-% tuotteita (lupatyypit 14,15,16,17). Ainoastaan tilaviinin valmistaja itse voi toimittaa omaan tilaviinin vähittäismyymälään valmistamiaan maks. 13 til-% tilaviinejä. Samalla tavoin käsityöläisoluen valmistaja voi toimittaa omaan käsityöläisoluen vähittäismyymälään maks.12 til-% käsityöläisoluita.
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LUPATYYPPI:

OSTO-/MYYNTIOIKEUS:

12
14

Alkon myymälä
Tilaviinin vähittäismyynti

A
C

15

Käsityöläisoluen vähittäismyynti

C

16

Tilaviinin vähittäismyynti, määräaikainen
Käsityöläisoluen vähittäismyynti,
määräaikainen
Alkon kiertomyymälä
Vähittäismyyntilupa, maks. 5,5
til-%
Kiertomyymälä, maks. 5,5 til-%
Vähittäismyyntilupa, maks. 5,5
til-%, määräaikainen
Kiertomyymälä, maks. 5,5 til-%,
määräaikainen
Valmistuspaikan vähittäismyyntilupa, maks. 5,5 til-%
Valmistuspaikan vähittäismyyntilupa, maks. 5,5 til-%, määräaikainen

C

17
18
24
25
26
27
28
29

A
C

kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%
maks. 5,5 til-%, itse valmistettu tilaviini maks. 13 til%
maks. 5,5 til-%, itse valmistettu käsityöläisolut maks.
12 til-%
maks. 5,5 til-%, itse valmistettu tilaviini maks. 13 til%
maks. 5,5 til-%, itse valmistettu käsityöläisolut maks.
12 til-%
kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%
maks. 5,5 til-%

C
C

maks. 5,5 til-%
maks. 5,5 til-%

C

maks. 5,5 til-%

C

maks. 5,5 til-%

C

maks. 5,5 til-%

C

Valmistus- ja tukkumyyntiluvat
LUPATYYPPI:
43 Valmistuslupa
45
47

Tukkumyyntilupa
Määräaikainen tukkumyyntilupa

OSTO-/MYYNTIOIKEUS:
kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%, valmistuslupa luvan mukaisesti
kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%
kaikki alkoholijuomat maks. 80 til-%

Teollisuusalkoholin käyttöluvat
LUPATYYPPI:
41 Teollisuusalkoholin verollinen käyttölupa
42 Teollisuusalkoholin veroton käyttölupa

OSTO-OIKEUS:
luvan mukaisesti: verollinen väkiviina
luvan mukaisesti: veroton teollisuusalkoholi ja/tai
väkiviina

Ennakkoon hyväksytyt anniskelualueet
Tukkumyyjä voi toimittaa anniskeluluvanhaltijan tilaamat alkoholijuomat myös
osoitteeseen, joka näkyy ennakkoon hyväksyttynä anniskelualueena alkoholiluparekisterissä. Tapahtuma-, kokous- ja juhlatila ja vastaava alue voidaan tilan
tai alueen omistajan tai haltijan hakemuksesta hyväksyä anniskelualueeksi. Tällaisella ennakkoon hyväksytyllä anniskelualueella voi anniskelutoimintaa harjoittaa toimija, jolla on voimassaoleva anniskelulupa. Anniskelulupa esim. voidaan
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myöntää toimijalle, jolla ei ole pysyvää fyysistä toimipaikkaa anniskeluun (catering-luvat). Tukkumyyjän myynti ja laskutus kohdennetaan ostajan anniskeluluvalle, vaikka toimitusosoite olisi jokin ennakkoon hyväksytyistä anniskelualueista.
Alkoholilupatiedostot FTP Valviran palvelimella (tietuekuvaukset)
Tiedostokuvaus
Kuvaus 1.

LUVATALAN.TXT

Kuvaus 1.

VAHMY.TXT

Kuvaus 2.

TUVA.TXT

Kuvaus 3.

KAYTTO.TXT

Kuvaus 4.

LOANVA.TXT

Kuvaus 5.

LOTUVA.TXT

Kuvaus 6.

LOKAYTTO.TXT

Kuvaus 7.

Tiedoston nimi

Tiedoston sisältö
Anniskeluluvat ja Alkon
myymälät

Vähittäismyyntiluvat
maks. 5,5 til-%
Valmistus- ja tukkumyyntiluvat
Teollisuusalkoholin käyttöluvat
Päättyneet anniskelu- ja
vähittäismyyntiluvat

Päättyneet valmistus- ja
tukkumyyntiluvat
Päättyneet teollisuusalkoholin käyttöluvat

ANNISKELUALUEET.TXT Ennakkoon hyväksytyt
anniskelualueet

•
•
•
•
•
•
•

Tiedostossa olevat lupatyypit
(lupanumerot alkaen)
01, 05
12, 18
30, 31, 32, 33
53
14, 15, 16, 17
24, 25, 26, 27, 28, 29
43, 45, 47

•

41, 42

•
•
•
•
•

01, 02, 03, 04, 05, 06
12, 14, 15, 16, 17, 18
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
30, 31, 32, 33, 53
43, 45, 47

•

41, 42

•

poikkeukselliset toimitusosoitteet
anniskeluluvalle

Kuvaus 1.
Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat
LUVATALAN.TXT JA VAHMY.TXT
Tieto
Asiakasnumero
Toimipaikka

Pituus
12
9

Lupanumero

8

Toimipaikan virallinen nimi
Toimipaikan aakkostusnimi
Toimipaikan käyntiosoite
Toimipaikan postinumero
Toimipaikan postitoimipaikka

35
35
30
5
25

PL 43, 00521 Helsinki
Y-tunnus 1567057-6

Kuvaus
Selitys
char(12) Y-tunnus
9(9) Toimipaikan numero
Lupanumero, jonne toimitus koh9(8)
dennetaan
char(35)
char(35)
char(30)
char(5)
char(25)
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Asiakkaan nimi1
Asiakkaan nimi2
Toimipaikan kunta
Luvan alkamispvm
Luvan lopettamispvm

35
35
20
10
10

Anniskelu- tai
vähittäismyyntioikeus

1

Keskeytyskoodi
Keskeytyksen aloituspvm
Keskeytyksen lopetuspvm

1
10
10
291

char(35)
char(35) jatkokenttä
char(20)
char(10)
char(10)
A TAI C
(LUPATYYPIN MUKAAN)
o A= 01, 05, 12, 18, 30, 31,
char(1)
32, 33, 53
o C = 14, 15, 16, 17, 24, 25,
26, 27, 28, 29
char(1) K=yrittäjän ilmoittama keskeytys
char(10)
char(10)
Tietueen pituus

Kuvaus 2.
Valmistus- ja tukkumyyntiluvanhaltijat
TUVA.TXT
Tieto
Asiakasnumero

Pituus
12

Lupanumero

8

Asiakkaan nimi1
Asiakkaan nimi2
Asiakkaan postiosoite
Asiakkaan postinumero
Asiakkaan postitoimipaikka
Luvan alkamispvm
Luvan lopettamispvm
Alkoholiryhmän nimi

35
35
30
5
25
10
10
30

Keskeytyskoodi

1

Keskeytyksen aloituspvm
Keskeytyksen lopetuspvm

PL 43, 00521 Helsinki
Y-tunnus 1567057-6

10
10
221

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Puhelin 0295 209 111

Kuvaus
Selitys
char(12) Y-tunnus
Lupanumero, jonne toimitus
9(8)
kohdennetaan
char(35)
char(35) jatkokenttä
char(30)
char(5)
char(25)
char(10)
char(10)
char(30) *
K=yrittäjän ilmoittama keskeychar(1)
tys
char(10)
char(10)
Tietueen pituus
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Kuvaus 3.
Teollisuusalkoholin käyttöluvat
KAYTTO.TXT
Tieto
Asiakasnumero
Toimipaikka

Pituus
12
9

Lupanumero

8

Toimipaikan virallinen nimi

35

Toimipaikan aakkostusnimi
Toimipaikan käyntiosoite
Toimipaikan postinumero
Toimipaikan postitoimipaikka
Asiakkaan nimi1
Asiakkaan nimi2
Toimipaikan kunta
Luvan alkamispvm
Luvan lopettamispvm
Tuoteryhmän nimi
Käyttöarvio/vuosi

35
30
5
25
35
35
20
10
10
30
9

Keskeytyskoodi

1

Keskeytyksen aloituspvm
Keskeytyksen lopetuspvm

10
10
329

Kuvaus
Selitys
char(12) Y-tunnus
9(9) Toimipaikan numero
Lupanumero, jonne toimitus
9(8)
kohdennetaan
Toimipaikat, joihin liittyy lupa 41
char(35)
tai 42
char(35)
char(30)
char(5)
char(25)
char(35)
char(35) jatkokenttä
char(20)
char(10)
char(10)
char(30) *
9(9) Määrä litroina *
K=yrittäjän ilmoittama keskeychar(1)
tys
char(10)
char(10)
Tietueen pituus

Kuvaus 4.
Päättyneet anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat
LOANVA.TXT

Toimipaikka

Tieto

Pituus
9

Lupanumero

8

Toimipaikan virallinen nimi
Toimipaikan aakkostusnimi
Toimipaikan käyntiosoite
Toimipaikan postinumero
Toimipaikan postitoimipaikka
Toimipaikan kunta
Luvan alkamispvm
Luvan lopettamispvm

PL 43, 00521 Helsinki
Y-tunnus 1567057-6

35
35
30
5
25
20
10
10
187

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Puhelin 0295 209 111

Kuvaus
Selitys
9(9) Toimipaikan numero
9(8)
char(35)
char(35)
char(30)
char(5)
char(25)
char(20)
char(10)
char(10)
Tietueen pituus
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Kuvaus 5.
Päättyneet valmistus- ja tukkumyyntiluvat
LOTUVA.TXT
Tieto
Asiakasnumero
Lupanumero

Pituus
12
8

Asiakkaan nimi1
Asiakkaan nimi2
Asiakkaan postiosoite
Asiakkaan postinumero
Asiakkaan postitoimipaikka
Luvan alkamispvm
Luvan lopettamispvm

35
35
30
5
25
10
10
170

Kuvaus
char(12) Y-tunnus
9(8)

Selitys

char(35)
char(35) jatkokenttä
char(30)
char(5)
char(25)
char(10)
char(10)
Tietueen pituus

Kuvaus 6.
Päättyneet Teollisuusalkoholin ja väkiviinan käyttöluvat
LOKAYTTO.TXT
Tieto

Pituus
9
8

Toimipaikka
Lupanumero

Kuvaus
Selitys
9(9) toimipaikan numero
9(8)

Toimipaikan virallinen nimi
Toimipaikan aakkostusnimi
Toimipaikan käyntiosoite
Toimipaikan postinumero
Toimipaikan postitoimipaikka

35
35
30
5
25

char(35)
char(35) jatkokenttä
char(30)
char(5)
char(25)

Toimipaikan kunta

20

char(20)

Luvan alkamispvm
Luvan lopettamispvm
Tuoteryhmän nimi

10
10
30
217

char(10)
char(10)
char(30)

PL 43, 00521 Helsinki
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Kuvaus 7.
Ennakkoon hyväksytyt anniskelualueet
ANNISKELUALUEET.TXT
Tieto
Toimipaikan virallinen nimi
Toimipaikan käyntiosoite
Toimipaikan postinumero
Toimipaikan postitoimipaikka

Pituus
35
30
5
20
90

Kuvaus
char(35)
char(30)
char(5)
char(20)

Selitys

Tietueen pituus

Toimitustiedoston kuvaus:
Tieto
Asiakasnumero
Kausi
Lupanumero

Pituus
12
6
8

Kuvaus
Selite
char(12) Tukkumyyjän Y-tunnus
num(6) vvvvkk (toimituksen ajankohta)
char(8) Ostavan asiakkaan lupanumero.
Jätetään tyhjäksi, jos myynti on verotonta erityismyyntiä ja täytetään seuraava kenttä tunnuskoodi.

Tunnuskoodi

2

char(2)

Maakoodi

3

Tuotenumero
(EAN, UPC,
GTIN)
Etumerkki
Määrä litroina

14

Etumerkki
Eurot
Valuutta
Tukkumyyjän
oma tieto, vapaaehtoinen

1
10
1
6

1
9

Veroton erityismyynti (tunnuskoodi 01-06)
Arvoksi 00 tai tyhjä, jos toimitus on kohdistettu lupanumerolle (edellinen kenttä).
char(3) Kolmikirjaiminen maakoodi, jos tunnuskoodi on
03=vienti
char(14) Tuotteen rekisteröintikoodi

char (1) +/- (toimitus tai palautus)
char(12) Ei desimaaleja. Mikäli toimitettu määrä on alle litra,
pyöristetään määrä yhdeksi litraksi.
char(1) + / - (toimitus tai hyvitys)
num(10) Ei desimaaleja, ilman ALV:a
char(1) arvoksi vakio E
char(6) Oma asiakasnumero /-nimi tms., tulostuu ainoastaan
Valviralta palautuvalle virhelistalle, tieto ei siirry Valviran tietokantaan.

Mikäli tiedoston luontia ei ole automatisoitu omasta varasto-/myyntijärjestelmästä, voi Valviralle lähetettävän tiedoston laatia myös itse käyttäen apuna
esim. Excel- taulukkolaskentaohjelmaa. Silloin on tärkeää, että jokainen tieto on
omassa sarakkeessaan ja sarakkeiden pituudet ovat tietuekuvauksen mukaiset.
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Malli Excelillä tehdystä tiedostosta:

Ennen Valviraan lähettämistä tallenna Excel-tiedosto (.xls) .PRN –muotoon
eli valitse tiedostomuodoksi Muotoiltu teksti (välilyöntierotin) (*.prn).

Malli xls-tiedostosta, joka on tallennettu prn-muotoon:

Tarkempia ohjeita tiedoston täyttämiseen ja lähettämiseen sekä xls-pohjan saa
Valvirasta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen alkoholiraportointi@valvira.fi.
Lähetettävän tiedoston kentät:
Tukkumyyjän y-tunnus
Yritys- ja yhteisötunnus
(Sarake A, leveys = 12)
Kausi
Toimituskausi muodossa vvvvkk, esim. toukokuu 2018 -> 201805
(Sarake B, leveys = 6)
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Lupanumero
Ostavan asiakkaan alkoholilupanumero; Alkon myymälä, valmistus, tukkumyynti-, vähittäismyynti-, anniskelu- tai käyttöluvan lupanumero.
(Sarake C, leveys = 8)
Tunnuskoodi
00 tai tyhjä, jos on toimitettu alkoholilupanumerolle
01 = lääkinnälliseen käyttöön
02 = diplomaattiseen edustustoon
yms., edellyttää ns. ranskalaista asiakirjaa
03 = vientiin
04 = tax free -myyntiin esim. lentokenttien tax-free myymälät
05 = alukselle muonitukseen (laivat, lentokoneet ym.)
06 = vapaa-alueelle, tullivarastoon
(Sarake D, leveys = 2)
Etunollat saa näkymään taulukossa aloittamalla täyttö lainaus-merkillä (’)
Maakoodi
Kolmekirjaiminen maakoodi, kun toimitus on vientiä ulkomaille.
Maakoodi kertoo mihin maahan tuotteita on viety esim. EST = vienti
Viroon.
(Sarake E, leveys = 3)
Tuotenumero (EAN, UPC,GTIN)
Toimitetun tuotteen GTIN –koodi, mikäli tuotteella sellainen on,
muuten käytetään Valviran tuotteelle antamaa numeroa. Etunollatäyttö, jolloin 13- ja 8- merkkisen GTIN -koodin eteen lisätään nollia
siten, että 14-merkkiä tulee täyteen. Etunollat saa näkymään taulukossa aloittamalla täyttö lainaus-merkillä (’) ’064…
(Sarake F, leveys = 14)
Etumerkki
Jos kyseessä normaali toimitus +, jos palautus -.
(Sarake G, leveys = 1)
Määrä litroina
Toimitusmäärä litroina ilman desimaaleja. Jos toimitettu määrä on
alle litra, esim. 0,2 l, pyöristetään se yhdeksi litraksi, yli litran toimitus pyöristetään normaalin pyöristyssäännön mukaisesti esim. 1,4
litraa pyöristetään alaspäin, jolloin toimitukseksi merkitään yksi litra.
1,6 litraa pyöristetään kahdeksi litraksi.
(Sarake H, leveys = 9)
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Etumerkki
Jos kyseessä normaali toimitus +, hyvitys -.
(Sarake I, leveys = 1)
Eurot
Myyntihinta euroina ilman arvonlisäveroa ja desimaaleja. Sentit
pyöristetään normaalin pyöristyssäännön mukaan lähimpään euroon. Lupatyypit, joille eurot tulee ilmottaa on luetteloitu alla. Muissa
tapauksessa kenttä täytettään nollilla.
(Sarake J, leveys = 10)
Valuutta
Vakioarvo E
(Sarake K, leveys =1)
Tukkumyyjän oma tieto
Ei pakollinen kenttä. Kenttää voi käyttää esim. omaa asiakasnumeroa tai tuotenumeroa varten. Tieto tulostuu Valviran suorittaman
tarkistusajon myötä syntyvälle, tukkumyyjälle selvitettäväksi lähetettävälle virhelistalle. Tämä tieto ei siirry Valviran tietokantaan.
(Sarake L, leveys = 6)
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Lupatyypit, joille toimitettaessa myyntihinta on ilmoitettava:
LUPATYYPPI
01
05
12

LUPATYYPIN_KUVAUS

HINTATIETO ILMOITETTAVA

Anniskelu A, kaikki alkoholijuomat
Määräaikainen A, kaikki alkoholijuomat
Alko Oy:n vähittäismyyntilupa

13

Alko Oy:n luovutuspaikka

14
15
16
17
18
24
25
26

Tilaviinin vähittäismyynti
Käsityöläisoluen vähittäismyynti/maks 12 til-%
Tilaviinin vähittäismyynti, määräaikainen
Käsityöläisoluen vähittäismyynti, määräaikainen
Alkon kiertomyymälä
Vähittäismyyntilupa/maks. 5,5 til-%
Kiertomyymäläkauppa/maks. 5,5 til-%
Vähittäismyyntilupa/maks. 5,5 til-%, määräaikainen
Kiertomyymäläkauppa/maks. 5,5 til-%, määräaikainen
Valmistuspaikan väh.my/maks. 5,5 til-%
Valmistuspaikan väh.my/maks. 5,5 til-%, määräaikainen
Anniskelulupa sis. vähittäismyynnin
Anniskelulupa ilman toimipaikkaa
Määräaikainen anniskelu sisältäen vähittäismyynnin
Määräaikainen anniskelu ilman toimipaikkaa
Anniskelu kansainvälisellä lentokentällä

KYLLÄ
KYLLÄ
VAIN ALKO OY:N ITSE ILMOITETTAVA
VAIN ALKO OY:N ITSE ILMOITETTAVA
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ

27
28
29
30
31
32
33
53

Lisätiedot

KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ

alkoholiraportointi@valvira.fi
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