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Esitys on laadittu Tukkuinfo 2018 –tilaisuutta varten. Valviran
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Valvira.fi, @ValviraViestii
Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin
elinehtoihin.

Alkoholielinkeinoluvan hakeminen
• Uudistetut lupien haku- ja muutosten ilmoituslomakkeet
löytyvät Valvira.fi-sivustolta
• Lomakkeista selviävät tarvittavat liitteet
• Luvan hakuohjeet päivitetään Valvira.fi-sivustolle

• Väkiviinan ja alkoholijuomien valmistusluvan hakulomake
• Alkoholijuomien tukkumyyntiluvan hakulomake
• Väkiviinan tukkumyyntiluvan hakulomake
• Luvan muutoksen ilmoitus- ja hakulomake
• Teollisuus- ja keittiöalkoholin käyttöluvan hakulomake
• Teollisuus- ja keittiöalkoholin käyttöluvan muutoslomake
• Alkoholijuoman ja väkiviinan maahantuonti- ja maastavienti•
•

ilmoitus
Lievästi denaturoidun etanolin myynti-ilmoitus
Alkoholijuomien ulkomaanliikenteen myynti-ilmoitus
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Luvan saamisen yleiset edellytykset (13 §)
• Yleiset edellytykset koskevat kaikkia alkoholilain mukaisia
lupia (pl. Käyttölupa)

• Keskeisiä edellytyksiä:

• Hakijan oikeustoimikelpoisuus, rekisteröity yritys tai
•

•

elinkeinonharjoittaja
Hakija ei ole konkurssissa ja se kykenee varallisuutensa
puolesta huolehtimaan toiminnasta ja lakisääteisten
velvollisuuksiensa täyttämisestä sekä
Hakijan hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä
avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä
vastuunalaiset yhtiömiehet ovat luotettavia ja tehtävään sopivia.
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Hakijan taloudelliset edellytykset
• 13 :n 4 momentti sisältää 5-kohtaisen listan asioista, joita
voi ottaa huomioon hakijan tai sen vastuuhenkilöiden
taloudellisia edellytyksiä sekä sopivuutta ja luotettavuutta
arvioitaessa
• Mm. huomattavissa määrin tai toistuvasti laiminlyödyt
verojen tai muiden julkisten maksujen suorittaminen taikka
määräysvallan käyttäminen oikeushenkilössä, joka on
vastaavalla tavalla laiminlyönyt verojen tai muiden
julkisten maksujen suorittamisen
• Ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan todettu muu
kuin tilapäinen maksukyvyttömyys
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Valmistusluvan erityiset edellytykset
• Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistuslupa myönnetään
hakijalle:
• 1) jonka käytössä on tuoteturvallisuuden ja laadun
varmistamisen edellyttämä osaaminen;
• 2) jonka valmistustilat, laitteet ja valmistusmenetelmät
ovat soveltuvat valvonnan, tuote- ja
elintarviketurvallisuuden ja laadun varmistamiseksi;
• 3) joka on hyväksytty valmisteverotuslain 22 §:ssä
tarkoitetun verottoman varaston pitäjäksi;
• 4) joka on laatinut 56 §:ssä tarkoitetun
omavalvontasuunnitelman.
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Tukkumyyntiluvan erityiset edellytykset
• Alkoholijuomien tukkumyyntilupa myönnetään hakijalle:
• 1) jonka käytössä on tuoteturvallisuuden ja laadun
varmistamisen edellyttämä osaaminen;
• 2) jonka varastointitilat ovat soveltuvat tuoteturvallisuuden,
laadun ja valvonnan varmistamiseksi;
• 3) joka on laatinut 56 §:ssä tarkoitetun
omavalvontasuunnitelman.
• Sillä, jolle on myönnetty alkoholijuomien valmistuslupa, on
oikeus alkoholijuomien tukkumyyntiin ilman eri lupaa.
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Omavalvonta
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Valvira.fi, @ValviraViestii
Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin
elinehtoihin.

Omavalvonta 56 §
- Luvanhaltijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot toiminnastaan ja
siihen liittyvistä laissa säädetyistä velvoitteista sekä niiden
käytännön toteuttamiseen liittyvistä riskeistä.

- Luvanhaltijan on laadittava kirjallinen suunnitelma toimintansa
lainmukaisuuden varmistamiseksi (omavalvontasuunnitelma),
noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa.
Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.
- Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata, mitkä ovat riskit 1
§:ssä tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten
lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien
hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.

- Omavalvontasuunnitelma saadaan tarvittaessa yhdistää
elintarvikelain mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan.
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Omavalvonta StmA 158/2018
• Omavalvontasuunnitelmia koskevat yleiset säännökset:
• 1) luvanhaltijan ja suunnitelman toimipaikan tiedot;
• 2) merkintä omavalvontasuunnitelman laatimispäivästä ja

luvanhaltijan hyväksymisestä;
• 3) tieto luvanhaltijan määräämistä henkilöistä, jotka vastaavat
alkoholilain 11 §:ssä tarkoitettujen muutosten ilmoittamisesta,
alkoholilain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten ja
tietojen hallinnasta ja toimittamisesta lupaviranomaiselle sekä
omavalvontasuunnitelman yleisestä toteuttamisesta ja
noudattamisesta;
• 4) selvitys siitä, miten henkilökunnan alkoholilain 57 §:ssä
tarkoitettu osaaminen varmistetaan ja miten koulutusta ja
osaamista koskeva kirjanpito on järjestetty;
• 5) selvitys siitä, miten luvanhaltija ja omavalvontasuunnitelman
toteuttamisesta vastaava henkilö seuraavat omavalvontasuunnitelman ja henkilökunnalle annettujen määräysten
noudattamista.
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Omavalvonta StmA 158/2018
• Luvanhaltijan on myös esitettävä suunnitelma kriittisten
tilanteiden ja viranomaisten esittämien huomioiden
johdosta toteutettavista toimista, omavalvontasuunnitelman toimeenpanon vuosittaisesta arvioinnista sekä sen
ajan tasalla pitämisestä. Jos omavalvontasuunnitelmaa
muutetaan, muutoksen ajankohta on voitava jälkikäteen
selvittää.
• Omavalvontasuunnitelma ja toimipaikkaa koskeva
alkoholilaissa tarkoitettu lupa tai hyväksyminen on
pidettävä suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja
valvontaviranomaisten saatavilla.
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Omavalvonta StmA 158/2018
• Väkiviinan ja alkoholijuomien valmistuksen ja tukkumyynnin
omavalvontasuunnitelmassa on oltava:

• 1) kuvaus väkiviinan ja alkoholijuomien varastoinnista ja
varastotiloista sekä valvonnan toteuttamisesta;
• 2) kuvaus valmistukseen ja myyntiin liittyvien velvoitteiden
toteuttamisesta;

• 3) kuvaus alkoholilain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettujen
tietojen hallintaan, ilmoitusten toimittamiseen sekä virheellisten
tietojen korjaamiseen liittyvistä menettelytavoista.

• Väkiviinan denaturointia koskevassa
omavalvontasuunnitelmassa tulee esittää selvitys denaturoinnin
toteuttamisesta alkoholilain 52 §:ssä tarkoitetun nauttimistarkoitusta koskevan kiellon toteuttamiseksi sekä tiedot käytettävistä
denaturoimisaineista ja niiden määristä.
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Henkilökunnan osaaminen
• Luvanhaltijan ja alkoholiyhtiön on osana omavalvontaa
huolehdittava siitä, että henkilökunta tuntee tässä laissa
säädetyt ja omavalvontasuunnitelmassa määrätyt
velvoitteensa.
• Luvanhaltijan ja alkoholiyhtiön on pidettävä kirjaa
toimipaikassa työskentelevien henkilöiden koulutuksesta
ja osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot
valvontaviranomaiselle.
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Viranomaisvalvonta
Lakimies
Arttu Malava
Valvira.fi @ValviraAlkoholi

Valvira.fi, @ValviraViestii
Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin
elinehtoihin.

Tuotevalvonta ja kiellot
- Valvira voi kieltää alkoholipitoisen aineen luovuttamisen
markkinoille tai korvauksetta velvoittaa poistamaan
alkoholipitoisen aineen markkinoilta, jos tuote tai sen esittely
ovat siitä annettujen säännösten ja määräysten vastaisia tai jos
tuotteen laatua tai siitä mahdollisesti aiheutuvia terveydellisiä
haittoja ja vaaroja ei ole asianmukaisesti valvottu tai jos kielto
on muutoin perusteltu ihmisten terveyden suojelemiseksi.

- Valvontaviranomainen voi kieltää luvanhaltijaa jatkamasta tässä
laissa tarkoitettua elinkeinotoimintaa siltä osin kuin se on
olennaisesti 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvän tavan vastaista
eikä kyseistä toimintaa ole korjattu tai lopetettu asetetussa
kohtuullisessa määräajassa kohtuullisessa ajassa
valvontaviranomaisen kehotuksesta huolimatta.
- Kieltoa voi tehostaa uhkasakolla
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Seuraamusmaksu ja lupaan kohdistuvat
toimenpiteet
- Lupaviranomainen voi määrätä luvanhaltijan maksamaan
vähintään 300 euron ja enintään 1000 euron
seuraamusmaksun (71 §)
- Lupaviranomainen 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 (72 §)
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