Teollisuus- ja/tai keittiöalkoholin käyttölupa
Lupahakemus
Viranomainen täyttää
Hakemus saapunut käsiteltäväksi

Diaarinumero

Lupanumero

1. Asia ?
Hakemus koskee:
Verottoman alkoholijuoman käyttölupa
Väkiviinan käyttölupa
Luvanhaltijan/elinkeinonharjoittajan vaihdos ?
Vanha y-tunnus (mikäli luvanhaltijan/elinkeinonharjoittajan vaihdos)

Vanha lupanumero (mikäli luvanhaltijan/elinkeinonharjoittajan vaihdos)

Toiminnan arvioitu aloittamispäivä

2. Hakija ?
Hakijan nimi (yksityisen liikkeenharjoittajan täydellinen nimi, yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Y-tunnus (pakollinen)

Käyntiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitusosoite (jos eri kuin käyntiosoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

Laskutusosoite / Verkkolaskutuksen OVT-tunnus

Postinumero ja -toimipaikka / Verkkolaskutuksen välittäjätunnus

Luvanhaltijan yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Hakijan www-osoite

3. Käyttöpaikan tiedot ?
Toimipaikan nimi

Käyntiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitusosoite (jos eri kuin käyntiosoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

Vastuuhenkilö 1

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Vastuuhenkiö 2

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

4. Haettavat tuoteryhmät, käyttötarkoitus ja vuositarve
Tuoteryhmä

Käyttötarkoitus

Vuositarve (litroina)

Väkiviina
Keittiöalkoholi
Teollisuusalkoholi
Muu:
Tuoteryhmät:

Väkiviina: puhdistettu ja tekninen
Alkoholijuomat: keittiöalkoholit, teollisuusalkoholi (esim. puolivalmiste, bulkki, alkoholijuomamainen valmiste),
lääkekonjakki
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5. Lisätietoja väkiviinan tai verottoman alkoholijuoman varastosta ja käyttötarkoituksesta ?
Alkoholin varaston tarkempi sijainti käyttöpaikassa:

Lisätiedot käyttötarkoituksesta:

6. Hakijan valtuuttama asiamies (jos asiamies hakee lupaa asiakkaan puolesta valtakirjalla) ?
Asiamiehen nimi

Postitusosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

7. Päätös lähetetään (valitse vain yksi)
Sähköpostitse osoitteeseen:
_________________________________________________________
Kirjeitse
Hakijalle

Toimipaikkaan

Asiamiehelle

8. Hakemuksen liitteet (myös jäljennökset riittävät)
Selvitys alkoholivarastojen ja käyttöpaikkojen sijainnista (esim. pohjapiirustus)
Ruokareseptit, kuvaus analyysimenetelmistä tai muu tarkempi selvitys alkoholin käyttötarpeesta
Muut liitteet
Asiamiehen valtakirja (paitsi jos asiamiehenä on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja)
Muu, mikä?

9. Allekirjoitus

Allekirjoituksen tulee olla virallinen. Yhteisöjen (yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset) ja säätiöiden puolesta nimen
kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet käyvät ilmi ao. rekisteristä

Virallinen allekirjoitus

Nimenselvennys

Päivämäärä

Paikka

Väärien tietojen antaminen voi johtaa rikoslain (39/1889) 16 luvun 5 §:n tai 7–8 §:ien nojalla tuomittavaan rangaistukseen.

Valviran merkinnät
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Tätä sivua ei tarvitse toimittaa hakemuksen yhteydessä Valviraan.
Hakemuksen käsittely
Hakemus toimitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valviraan).
Käyttölupa voidaan myöntää vasta, kun hakijayhteisö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja on merkitty kauppa-, yhdistys- tai
säätiörekisteristä (y-tunnus). Hakija vastaa edellä mainittujen rekisteritietojen ajantasaisuudesta.
Hakemusten ja hakijoiden rekisteröinti
Lupa-asioiden käsittelyä ja valvontaa sekä alkoholitilastointia varten pidetään alkoholielinkeinorekisteriä elinkeinonharjoittajista,
joille on myönnetty alkoholilaissa tarkoitettu lupa tai jotka ovat lupaa hakeneet. Rekisteriseloste ja lisätietoja rekisteristä on
saatavissa Valvirasta.
Päätös ja maksut
Hakemuksen perusteella tehdään päätös, josta peritään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukainen päätösmaksu. Jos
hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin
päätöksestä peritty. Käyttöluvan haltijalta peritään vuosittainen valvontamaksu siten kuin alkoholilain (1102/2017) liitteessä
säädetään.

Valviran yhteystiedot (www.valvira.fi)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Alkoholielinkeino
PL 210
00281 Helsinki
tai sähköpostilla alkoholi@valvira.fi
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