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Alkoholiasiat Valvirassa

• Alkoholijuomien valmistus- ja tukkumyyntiluvat

• Teollisuus alkoholi, Alkon valvonta ja kansainvälinen 
liikenne

• Valvonta ja ohjaus

• Tuotevalvonta ja pakkausmerkinnät

•Mainonta-asiat

• Aluehallintovirastojen ohjaus

• Elintarvikelain ja sen säädösten valvonta ja ohjaus 
alkoholijuomien ja niiden varasto- ja valmistuspaikkojen 
osalta

• Anniskelu- ja vähittäismyynti luvat ja niiden valvonta 
aluehallintovirastoilla
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Alkoholielinkeinoryhmä

• Eeva Saari, ryhmäpäällikkö 

• Niina Elki, assistentti

• Merja Heino, rekisterisihteeri

• Merja Nousiainen, osastosihteeri

Rekisteritiedot (tuotteet, toimitukset ja valmistus)

• Laura Anttila, tarkastaja

• Anu Karinen, tarkastaja

Alkoholijuomien tukkumyyntiin ja tuotevalvontaan (ml 
pakkausmerkinnät) liittyvät tehtävät

• Markku Keskimäki, ylitarkastaja

• Timo Rokka, ylitarkastaja

Alkoholijuomien valmistukseen ja tuotevalvontaan (ml 
pakkausmerkinnät) liittyvät tehtävät

• Kristiina Meriläinen, lakimies

ryhmän (+Terve-ryhmän) oikeudelliset tehtävät, alkoholijuomien          
tukkumyynti, kansainvälinen liikenne, Alkon monopolivalvonta
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Alkoholiluvat 31.12.2017

• Alkoholijuomien + väkiviinan valmistajat 150 (138)
– Panimo 97 (4 sahti), viinitila 31, tislatut juomat 15 , väkiviina 6

– Vuonna 2016 22 uutta panimoa, 7 hedelmäviini/siiderivalmistajaa, 1 tislaamo

– Vuonna 2017 15 panimoa, 3 siideri, 3 tislattujen valmistajaa

• Alkoholijuomien tukkumyyjät 332 (310)
– Uusia lupia 39 vuonna 2017

• Luomujärjestelmässä 141 (118)
– Alkoholijuomien valmistajia 25, tukkumyyjiä 116  

• Tuotteita markkinoilla 25 107
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Avoindata.fi

- Alkoholijuomien valmistajat

- Alkoholijuomien tukkumyyjät

- Alkoholijuomien anniskelijat ja vähittäismyyjät

- https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/alkoholielinkeinorekisteri
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Avoindata.fi

2.5.2018Timo Rokka 6



Uusi alkoholilaki 1.3.2018

• Vähittäismyyntirajat ja valmistustapa rajoitukset muuttuivat jo 
1.1.2018

• Luvanvaraisuus

• Tarkennuksia määritelmiin

• Uusia määritelmiä

• Luvanmyöntämisen perusteet yhtenäistyivät

• Anniskelun ns. ABC-luvat poistuivat

• Pienpanimoiden ulosmyyntioikeus valmistamilleen tuotteille 12 til.-% 
asti

• Muutoksia etämyyntiin (kesken)

• Ravintoloille vähittäismyynnin kaltainen ulosmyyntioikeus

• Täsmennyksiä ravintoloiden anniskelualueisiin ja 
henkilöstövaatimuksiin

• Mainonta ennallaan (pl. Happy hour, verkkohinnastot väkeville)
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Uusi alkoholilaki 1.3.2018

• Alkoholilain 5 §:n mukaan alkoholijuomia ei  saa valmistaa eikä 
myydä ilman lupaa.

• Valmistuslupa voidaan myöntää sille, jolla harkitaan olevan 
tähän toimintaan tarvittavat edellytykset ja vaadittava 
luotettavuus

• Sekä, jonka käytössä on tuoteturvallisuuden ja laadun 
varmistamisen edellyttämä osaaminen. 

• Alkoholijuomien valmistusta saa harjoittaa vain 
valmistuspaikassa, jonka valmistustilat, laitteet ja 
valmistusmenetelmät ovat soveltuvat valvonnan, tuote- ja 
elintarviketurvallisuuden ja laadun varmistamiseksi. (13-14§)

• Alkoholijuoman valmistaja vastaa kulutukseen luovuttamansa 
alkoholijuoman laadusta ja koostumuksesta sekä siitä, että tuote 
ja sen päällysmerkinnät ja muu esittely ovat siitä annettujen 
säännösten ja määräysten mukaisia (alkoholilaki 30 §). 
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Alkoholilain määritelmät (1)

- Alkoholipitoinen aine, yli 1.2 til-% alkoholia
- Alkoholijuoma: juotavaksi tarkoitettu max 80 til-%

- Mieto enintään 22 til-%, väkevä enemmän kuin 22 til-%

- Väkiviina – etyylialkoholi ja etyylialkoholin vesiliuos, >80 
til-%

- Alkoholivalmiste, alkoholipitoinen aine, joka ei ole 
alkoholijuoma eikä väkiviina ja joka voi olla denaturoitu

- Valmistus: etyylialkoholin valmistusta käymisen avulla tai 
muulla tavalla sekä etyylialkoholia sisältävän liuoksen 
väkevöimistä tislaamalla tai muulla vastaavalla tavalla

- Tukkumyynti: alkoholipitoisen aineen myyntiä 
jälleenmyyntiä tai jatkokäsittelyä varten

- Tilaviini

- Käsityöläisolut
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Alkoholilain määritelmät (2)

• Tilaviini: oikeudellisesti ja taloudellisesti muista 
alkoholijuomien valmistajista riippumattomassa 
valmistuspaikassa, jossa kalenterivuoden aikana 
tuotettujen alkoholijuomien määrä on enintään 100 000 
litraa ja joka toimii maatalouden harjoittamisen yhteydessä 
ja fyysisesti erillään muista alkoholijuomien 
valmistuspaikoista eikä harjoita lisenssivalmistusta, 
yksinomaan käymisen avulla marjoista, hedelmistä ja 
muista kasvinosista paitsi rypäleistä ja viljatuotteista 
valmistettua enintään 13 til-% etyylialkoholia sisältävää 
alkoholijuomaa
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Alkoholilain määritelmät(3)

• Käsityöläisolut: oikeudellisesti ja taloudellisesti muista 
alkoholijuomien valmistajista riippumattomassa panimossa, 
jossa kalenterivuoden aikana tuotettujen alkoholijuomien määrä 
on enintään 500 000 litraa ja joka toimii fyysisesti erillään muista 
alkoholijuomien valmistajista eikä harjoita lisenssivalmistusta, 
yksinomaan käymisen avulla valmistettua enintään 12 til-% 
etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa, joka on valmistettu 
mallastetuista tai mallastamattomista viljatuotteista ja jonka 
valmistuksessa ei ole käytetty muita valmistusaineita kuin 
muiden kasvien jyviä, sokeria, humalaa ja muita käymiseen 
osallistuvia kasvinosia ja mausteita, ja joka voi olla tiettyjen 
nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
erityisluonnetta koskevista todistuksista annetussa neuvoston 
asetuksessa 2082/92 säädettyyn erityisluonnetta koskevien 
todistusten rekisteriin annetun asetuksen 2301/97 liitteen 
täydentämisestä annetussa komission asetuksessa 244/2002 
tarkoitettua sahtia
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Alkoholilain määritelmät(4)

• Jos kaksi tai useampi tilaviinin tai käsityöläisoluen 
valmistajaa harjoittaa keskenään tuotannollista tai 
toiminnallista yhteistyötä, sen ei katsota merkitsevän, että 
niiden välillä on oikeudellinen tai taloudellinen 
riippuvuussuhde. 

• Tuotannolliseksi ja toiminnalliseksi yhteistyöksi katsotaan 
alkoholijuoman valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden 
ja tarvikkeiden hankinta sekä alkoholijuoman 
pakkaaminen, markkinointi ja jakelu. Tätä momenttia 
sovellettaessa edellytyksenä kuitenkin on, että 
yhteistyössä tuotettujen alkoholijuomien yhteismäärä ei 
ylitä tilaviinin valmistajien osalta 100 000 litraa ja 
käsityöläisoluen valmistajien osalta 500 000 litraa.
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Luvanhaltijan velvollisuudet ja vastuut

• Alkoholijuoman valmistaja ja maahantuoja vastaavat 
kulutukseen luovuttamansa alkoholijuoman laadusta ja 
koostumuksesta sekä siitä, että tuote ja sen 
päällysmerkinnät ja muu esittely ovat säännösten ja 
määräysten mukaisia.

• Alkoholijuoman valmistaja ja tukkumyyjä sekä väkiviinan 
valmistaja, tukkumyyjä ja maahantuoja saavat myydä
alkoholijuomaa ja väkiviinaa vain tässä laissa tarkoitetulle 
luvanhaltijalle luvan mukaiseen tarkoitukseen. Myynnit 
tulee kirjata ostaja- ja lupakohtaisesti.
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Luvanhaltijan velvollisuudet ja vastuut

• Se, joka harjoittaa alkoholijuomien tukkumyyntiä, saa myydä 
alkoholijuomaa, josta valmisteveroa ei ole suoritettu, vain 
valmisteverotuslaissa ja alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 
annetun lain 8 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohdassa verottomaksi 
säädettyyn tarkoitukseen sekä verottoman alkoholijuoman 
käyttöluvan haltijalle luvassa mainittuun tarkoitukseen.

• Muutosten ilmoittaminen: Jos lupa on myönnetty 
oikeushenkilölle ja oikeushenkilön omistukseen, sopimukseen 
tai muuhun järjestelyyn perustuva määräysvalta siirtyy, 
luvanhaltijan on ilmoitettava siitä lupaviranomaiselle kahden 
viikon kuluessa määräysvallan siirtymisestä.

• Jos luvanhaltija päättää muuttaa toimintansa luonnetta tai 
laajuutta oleellisesti siten, että myönnetty lupa ei enää kata 
muuttunutta toimintaa, luvanhaltijan tulee hakea luvan 
muuttamista ennen muutoksen toteuttamista. Muutosta ei saa 
toteuttaa ennen kuin lupaviranomainen on hyväksynyt luvan 
muuttamisen.
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Raportointi - alkoholilaki 62 §

- Luvanhaltijan on toimitettava määräajoin 
valvontaviranomaisille myyntiään ja muuta toimintaansa 
koskevat valvonnan ja toiminnan riskien arvioimisen 
kannalta tarpeelliset ilmoitukset ja tiedot.

- Perustelut: tiedot tulee toimittaa oma-aloitteisesti 
määräajoin ilman erillistä pyyntöä
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Raportointi - StmA 158/2018

• Alkoholijuomien valmistajan, tukkumyyjän ja 
maahantuojan on tehtävä Valviralle:

• 1) perusilmoitus (tuoteilmoitus) valmistetusta tai 
maahantuodusta alkoholijuomasta ennen sen 
luovuttamista markkinoille;

• 2) kuukausittain raportti tukkumyyntinä myydyistä
alkoholijuomista;

• 3) kuukausittain raportti maahantuoduista 
alkoholijuomista, jos kyse on anniskelu- tai 
vähittäismyyntiluvanhaltijan omasta maahantuonnista;

• 4) kolme kertaa vuodessa raportti valmistetuista 
alkoholijuomista.
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Raportointi käytännössä

• Tuoteilmoitus 
• sähköinen tuoterekisteri

• ennen tuotteen myyntiä

• tuoterekisterissä perusyksikkö on tuote

• tuoterekisterin muutokset: lisätyt kentät käsityöläisolut, tilaviini, 
suojattu maantieteellinen merkintä, aito perinteinen tuote

• Toimitukset – kerran kuukaudessa 18. päivä mennessä
• sähköinen lomake (max 1000 riviä) tai Ftp

• Nollailmoitus myös tehtävä

• Sähköinen lomake otettiin käyttöön 06/2017, nyt ilmoittajia  
n. 270, ftp 32

• Virheiden käsittely työllistää (rekisteröimättömät tuotteet)
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Alkoholielinkeinoluvan hakeminen

• Lupien haku- ja muutosten ilmoituslomakkeet löytyvät 
Valvira.fi-sivustolta
• http://www.valvira.fi/alkoholi/alkoholin_valmistus

• Lomakkeista selviävät tarvittavat liitteet

• Lupiin liittyvät ohjeet

• Alkoholijuomien valmistusluvan hakulomake
• http://www.valvira.fi/alkoholi/alkoholin_valmistus/alkoholijuomien_valmist

usluvan_hakeminen

• Valmisteverotus, Verohallinto
• https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-

yritysverotuksesta/valmisteverotus/valmisteverolajit/alkoholijuomavero/

• https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-
yritysverotuksesta/valmisteverotus/valmisteveron_rekisteroinnit/valtuutettu_varasto
npitaja_ja_veroton_v/
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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

• Alkoholilain 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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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 omavalvonta-
suunnitelman 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, omavalvontasuunni-
telman 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 nauttimistarkoi-
tusta 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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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 §)

- Alkoholilain siirtymäsäännöksen (93§) mukaan ennen 
alkoholilain (1102/2017) voimaantuloa vanhan lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten nojalla myönnetyt luvat ja 
hyväksymiset jäävät voimaan siten, että niihin liittyvät oikeudet 
ja velvollisuudet määräytyvät tämän lain mukaisesti. 

- Jos luvan myöntämisen edellytykset eivät ole tämän lain 
mukaan voimassa, lupaviranomaisen tulee ilmoittaa siitä 
luvanhaltijalle vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Lupa 
saadaan peruuttaa, jos luvan myöntämisen edellytykset eivät 
täyty kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen 
vastaanottamisesta.
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Kysymyksiä ?
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