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Anniskelu-/vähittäismyyntiluvanhaltijan maahantuomien alkoholijuomien
raportointi
Tämä ohje on tarkoitettu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle
(Valvira) maahantuonti-ilmoituksen tehneille alkoholijuomien anniskelu- ja
vähittäismyyntiluvanhaltijoille.
Alkoholilain (1102/2018) 30 § mukaan alkoholijuoman maahantuoja vastaa kulutukseen luovuttamansa alkoholijuoman laadusta ja koostumuksesta sekä siitä, että tuote ja sen päällysmerkinnät ja muu esittely ovat
siitä annettujen säännösten ja määräysten mukaisia.
Alkoholijuomia maahantuova anniskelu- ja vähittäismyyntiluvanhaltija on velvollinen tekemään tuoteilmoitukset sekä raportoimaan
maahantuodut litramäärät Valviraan.
Valvira toimii Suomessa alkoholijuomien elintarvikevalvontaviranomaisena
ja ylläpitää osana alkoholijuomien tuotevalvontaa alkoholijuomien tuoterekisteriä tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Rekisteri sisältää perustiedot markkinoilla olevista alkoholijuomista sekä niistä vastuussa olevista elinkeinonharjoittajista. Valvira suorittaa tuotevalvontaa
myös ottamalla näytteitä pistokoeluonteisesti ja teettää tuotteista laboratoriotutkimuksia.
Raportointitietoja käytetään Valvirassa ja aluehallintovirastoissa alkoholiluvanhaltijoiden valvonnassa. Valvirassa kerättyjä tietoja lähetetään myös
muille viranomaisille kuten Tulliin ja Verohallintoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL muodostaa Valviran keräämistä tiedoista valtakunnallisia alkoholitilastoja, joita käytetään mm. alkoholipoliittisessa päätöksenteossa ja tutkimuksessa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Raportointi käytännössä
Anniskelu-/vähittäismyyntiluvanhaltijalla, joka tuo maahan alkoholijuomia
anniskeluun/vähittäismyyntiin, on velvollisuus tehdä
• tuoteilmoitus kaikista maahantuoduista tuotteista ennen niiden
anniskelun/vähittäismyynnin aloittamista ja
• maahantuontiraportti tuonnista seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä tuotteittain/kuukausittain.
Tuoteilmoitus
Tuoteilmoitus tehdään sähköisen järjestelmän kautta. Tunnukset sähköiseen tuoteilmoitukseen voi pyytää osoitteesta alkoholi@valvira.fi. Tuoteilmoitus on tehtävä ennen tuotteen anniskelun tai vähittäismyynnin
aloittamista. Myös tuotteessa tapahtuneet muutokset on päivitettävä rekisteriin.
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Tuotteesta ilmoitetaan rekisteriin seuraavat tiedot:
Tuotekoodi
Rooli
Alkuperämaa
Valmistajan nimi

Tuotteen nimi
Tuoteryhmä
Astiointi
Pakkaustyyppi
Nettosisältö
Alkoholipitoisuus
Luomu
Laatuluokka
Analyysi

EAN-koodi tai järjestelmän antama raportointikoodi.
Anniskelu-/vähittäismyyntiluvanhaltijan rooli on aina
”maahantuoja”.
Maahantuodun tuotteen alkuperämaa.
Jos tiedossa ei ole valmistajaa, ilmoitetaan tässä kohtaa etiketissä ilmoitettu tuotteesta vastuussa oleva elinkeinonharjoittaja.
Tuotteen myyntinimi etikettimerkinnän mukaisesti.
Tuoteryhmät on listattu rekisterissä ja rekisterin käyttöohjeessa.
Astiointivaihtoehdot on listattu rekisterissä ja rekisterin
käyttöohjeessa.
Pakkaustyypit on listattu rekisterissä ja rekisterin käyttöohjeessa.
Ilmoitetaan litroina etikettimerkinnän mukaisesti.
Tilavuusprosentteina (Til-%) etikettimerkinnän mukaisesti.
Jos tuote on luonnonmukaisesti tuotettu, ilmoitetaan se
tuotetta rekisteröidessä.
Ilmoitetaan ainoastaan rypäleviineille. Laatuluokat on
listattu rekisterissä ja rekisterin käyttöohjeessa.
Täytetään ainoastaan, jos tuote on tuotu maahan EUalueen ulkopuolelta. Lisätietoja alla.

Tuotteiden rekisteröinti ja tuoterekisterin käyttö on esitelty tarkemmin erillisessä ohjeessa Alkoholituoterekisterin käyttöohje.
Jos juoma tuodaan EU:n ulkopuolelta ja kyseessä on yli 100 litran erä,
tuoteilmoitukseen liitteenä pitää toimittaa ensivalvonta-analyysi. Analyysi
voi olla tuotteen valmistajan tai myyjän hyväksytyssä laboratoriossa teetättämä analyysi. Jos valmistajan tai myyjän teettämää analyysiä ei ole saatavilla, maahantuojan on teetettävä se virallisesti hyväksytyssä laboratoriossa (Suomessa Alkoholintarkastuslaboratorio ACL, puh. 020 711 11).
Analyysia ei tarvita, jos tuote on peräisin EU-alueelta tai kyseessä on alle
100 litran erä.
Maahantuontiraportti
Maahantuodut erät ilmoitetaan maahantuontiraportti-lomakkeella.
Raportissa ilmoitetaan:
• tuotteen EAN -koodi (tai tuoterekisteristä saatu tuotenumero)
• tuotu määrä litroina sekä
• tuote-erän ostohinta euroina.
Maahantuontiraportti toimitetaan Valviraan tuotteiden maahantuonnista
seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä.
Esimerkki: Jos tuotteet on tuotu maahan 23.5, on ne raportoitava Valviraan 18.6. mennessä.
Esimerkki maahantuontiraportista liiteenä
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Raportin lähettäminen
Maahantuontirapotti löytyy Valviran verkkosivuilta (www.valvira.fi). Raportin voi lähettää Valviraan joko sähköpostilla osoitteeseen alkoholiraportointi@valvira.fi tai postitse:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Alkoholielinkeino/raportointi
PL 210
00281 HELSINKI

Lisätietoja

alkoholi@valvira.fi, alkoholiraportointi@valvira.fi
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