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Tillverkning av alkoholdrycker och sprit i undervisnings- och
forskningssyfte
Tillverkning av alkoholdrycker och sprit i undervisnings- eller
forskningssyfte får enligt alkohollagen (1102/2017) endast idkas av den
som har beviljats tillverkningstillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården (Valvira). Tillverkningstillstånd för
alkoholdrycker eller sprit i undervisnings- eller forskningssyfte kan
beviljas:
1) för undervisning eller forskning enligt en undervisningsplan inom
utbildning enligt universitetslagen (558/2009), yrkeshögskolelagen
(932/2014), lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998)
och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
2) samt för annan forskning eller produktutveckling.
Valvira kan begränsa ett tillverkningstillstånd till att gälla bara vissa
alkoholdrycker, om det kunnande sökanden har tillgång till eller
sökandens anordningar inte är lämpliga för tillverkning av alla slags
alkoholdrycker. Sprit och alkoholdrycker som har tillverkats i
undervisnings- eller forskningssyfte får användas endast för analys av
produkten och kvalitetskontroll.
Tillståndsvillkor
Den som ansöker om tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit i
undervisnings- och forskningssyfte och de ansvariga personerna ska
uppfylla de allmänna förutsättningarna i 13 § i alkohollagen som
inkluderar allmän tillförlitlighet samt skötsel av skatter och förpliktelser.
Tillverkning av alkoholdrycker och sprit i undervisnings- och
forskningssyfte berörs inte av kraven i 14 § 1 mom. i alkohollagen.
Tillståndsinnehavarens skyldigheter och ansvar samt påföljder vid
överträdelser
Tillståndsinnehavaren är skyldig att meddela Valvira om ändringar i
tillståndsinnehavarens information och verksamhet (till exempel namn,
delägare, ägarandelar, adress eller tillverkningsställets eller lagrets
placering). Tillståndsinnehavaren ska även meddela Valvira om att
verksamheten upphör.
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Valviras uppgift är bl.a. att övervaka att innehavaren av
tillverkningstillståndet uppfyller sitt ansvar. Dessutom kan Valvira
meddela villkor som styr eller begränsar verksamheten om de är
nödvändiga med tanke på övervakningen.
Valvira kan vid behov återkalla ett tillstånd enligt alkohollagen för viss
tid eller permanent, om verksamhetsutövaren efter det att en
anmärkning getts eller påföljdsavgift påförts fortsätter att bryta mot eller
försumma sina skyldigheter och förfarandet ska betraktas som
väsentligt.
Bokföringsskyldighet
Vid tillverkning av alkoholdrycker eller sprit i undervisnings- och
forskningssyfte ska följande villkor iakttas:
•

Bokföring med permanent numrerade sidor eller elektronisk
bokföring som uppfyller motsvarande villkor ska upprättas över
tillverkningen och lagringen av alkoholdrycker och sprit.

•

Tillverkningsbokföringen ska vara indelad enligt produktgrupp och
satsspecifik och innehålla minst följande uppgifter:
o händelsedatumet
o mängden jäsbar råvara, bär- och fruktråvara och alkoholhaltig
råvara som har använts vid tillverkningen
o mängden tillverkad alkoholdryck eller sprit
o de obligatoriska analysresultaten för produktgruppen
(produktgrupperna är öl, fruktvin, destillerad alkoholdryck,
sprit)

•

Den produktspecifika lagerbokföringen ska innehålla minst följande
uppgifter:
o händelsedatumet
o den mängd som kommit in i lagret (= den mängd som tappats
på kärl)
o den mängd som tagits för laboratorieanalys
o den mängd som har tagits för annan undersökning och en
utredning över undersökningen
o ett förstöringsprotokoll över förstöring av produkten

•

Följande bokföring ska upprättas över laboratorieproverna:
o provtagningsdatum
o en utredning över varifrån proverna har tagits
(tillverkningsfas/parti/färdig produkt)
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o provmängd
o en utredning över och resultat av analysen eller annan
undersökning
o en utredning över den eventuella förstöringen av produkten
efter undersökningen
o proverna och undersökningsrapporterna ska numreras på ett
enhetligt sätt

Mer information: alkoholi@valvira.fi
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