
 

Selvitys alkoholin valmistukseen liittyvistä maksuista 

30.11.2017 

Mahdollisuuksia jatkojalostukseen hanke, Anneli Salonen, Itä-Suomen yliopisto 

Alkoholin valmistukseen liittyvät maksut 

Alkoholi  

Anniskelu   

Lupa alkoholijuomien myyntiin kansainvälisessä liikenteessä 500 € 

Kansainvälisen liikenteen jatkoaikalupa 400 € 

Muu anniskelua koskeva lupa tai hyväksyminen 500 € 

Vähittäismyynti   

Vähittäismyyntiä koskeva hyväksyminen 150 € 

Valmistus   

Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa 1500 € 

Valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen 500 € 

Valmistuspaikan hyväksyminen 1150 € 

Muu valmistusta koskeva hyväksyminen 500 € 

Tukkumyynti   

Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupa 1500 € 

Enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitettu tukkumyyntilupa 250 € 

Alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa 250 € 

Muu tukkumyyntiä koskeva hyväksyminen 400 € 

Maahantuonti   

Väkiviinan maahantuontilupa 1500 € 

Maahantuonti-ilmoituksen käsittely 500 € 

Käyttölupa   

Alkoholijuoman ja väkiviinan käyttölupa 255 € 

Alkoholivalmisteen käyttölupa 255 € 

Verollisen väkiviinan käyttölupa 255 € 

Maahantuonti-ilmoituksen käsittely 60 € 

Muut alkoholilupa-asiat   

Verottoman varaston hyväksyminen 550 € 

Ammattijulkaisun tai painokirjoituksen hyväksyminen 220 € 

Valitusten käsittely 440 € 

Luvan tai hyväksymisen tai lupaehdon muutos 150 € 

Valvontamaksut   

Lupaa edellyttävän toiminnan vuotuinen valvontamaksu peritään 

STM:n asetuksen liitteen 2 mukaisesti. 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151749


 

Liite 2 

ALKOHOLILAIN 55 §:N NOJALLA PERITTÄVÄT VUOTUISET VALVON-

TAMAKSUT 

1 Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin valvontamaksu  

Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen ja tukkumyynnin valvonnasta peritään 

vuotuinen valvontamaksu erikseen valmistuksen valvonnasta ja erikseen tukkumyyn-

nin valvonnasta siten, kuin näistä maksuista on tässä asetuksessa määrätty. 

Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvontamaksu  

Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvonnasta peritään valmistusluvanhalti-

jalta vuotuinen valvontamaksu 1.9.—31.8. väliseltä valvontamaksukaudelta. Valvon-

tamaksua on velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija. Valmistuksen valvonta-

maksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuudesta riippuvasta lisä-

maksusta siten, kuin jäljempänä tarkemmin määrätään. Opetus- ja tutkimustarkoituk-

sessa valmistetun alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksen valvonnasta ei peritä 

valvontamaksua. 

Perusmaksu  

Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 390 euroa.  

Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi valmistuspaikka, kultakin lisävalmistuspai-

kalta peritään perusmaksua 190 euroa.  

Perusmaksu peritään myös niiltä luvanhaltijoilta, joilla lupa on voimassa kyseessä 

olevan valvontamaksukauden aikana. 

Lisämaksu  

Toiminnan laajuudesta riippuva lisämaksu on 2,80 euroa / valmistettu 1 000 litraa 

100-prosenttista alkoholia.  

Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 18 000 euroa.  

Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena 

(1.9.—31.8.), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten valmistustietojen 

perusteella. Alle 10 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä. 

1.2 Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvontamaksu  

Alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyynnin valvonnasta peritään valmistus- tai tuk-

kumyyntiluvanhaltijalta vuotuinen valvontamaksu 1.9.-31.8. väliseltä valvontamaksu-

kaudelta. Valvontamaksua on velvollinen suorittamaan jokainen luvanhaltija. Tukku-

myynnin valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja toiminnan laajuuteen 

perustuvasta lisämaksusta. Valvontamaksun suuruus perustuu valvontamaksukauden 



 

toimitustietoihin ja varastointipaikkojen määrään siten, kuin jäljempänä tarkemmin 

määrätään.  

Perusmaksu  

Luvanhaltijakohtainen perusmaksu on 250 euroa.  

Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi varastointipaikka, valvontamaksua peritään 

kultakin lisävarastointipaikalta 95 euroa.  

Perusmaksu peritään myös niiltä luvanhaltijoilta, joilla lupa on voimassa kyseessä 

olevan valvontamaksukauden aikana. 

Lisämaksu  

Toiminnan laajuudesta riippuvan lisämaksun suuruus määräytyy valvontamaksukau-

den aikana Sosiaali- ja terveysalan Lupa- ja valvontavirastolle kuukausittain tukku-

myynnin toimitustietoina raportoitujen tietorivien lukumäärän perusteella. Tietorivin 

muodostaa Sosiaali- ja terveysalan Lupa- ja valvontaviraston tukkumyynnin toimitus-

tietojen raportointia koskevassa ohjeessa määritelty asiakaskohtainen tuotetietorivi.  

Tietorivikohtainen valvontamaksu on 0,95 euroa / 10 riviä.  

Jos luvanhaltija toimittaa valvontaan tarvittavat tiedot Sosiaali- ja terveysalan Lupa- 

ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla tiedostomuotoisina määräajassa, näitä mak-

suja alennetaan 15 prosenttia. Perittävä valvontamaksu on kuitenkin vähintään perus-

maksun suuruinen. 

Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 26 500 euroa.  

Perusmaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena 

(1.9.—31.8.), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten toimitustietojen pe-

rusteella. Alle 10 euron valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä.  

Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitetun tukkumyyntiluvan haltijalta ei pe-

ritä vuotuista valvontamaksua.  

2 Käyttölupaan perustuvan käytön valvontamaksu  

Väkiviinan ja alkoholijuomien käytön valvonnasta peritään käyttöluvanhaltijalta vuo-

tuinen valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään luvanhaltijan 1.9.—31.8. välisellä 

valvontamaksukaudella ostaman ja omaan käyttöönsä maahantuoman väkiviinan ja 

alkoholijuomien määrän perusteella seuraavasti:  

väkiviina 19 senttiä/litra  

alkoholijuomat 9 senttiä/litra  

Edellä mainituin perustein määrätty valvontamaksu pyöristetään alaspäin lähimpään 

kymmeneen euroon.  



 

Käyttöluvanhaltijalta toimipaikkakohtaisesti perittävä vähimmäismaksu on kuitenkin 

95 euroa ja enimmäismaksu 1 900 euroa. Väkiviinan opetustarkoitukseen tapahtuvan 

käytön valvonnasta perittävä toimipaikkakohtainen vähimmäismaksu on kuitenkin 28 

euroa.  

3 Anniskelun valvontamaksu  

Kansainvälisessä liikenteessä olevan vesikulkuneuvo- tai junaliikenteen harjoittajalta, 

jolla on oikeus alkoholijuomien anniskelun tai vähittäismyynnin harjoittamiseen, peri-

tään toimipaikkakohtaisena vuotuisena valvontamaksuna 420 euroa.  

Uudelta luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuonna. 

4 Valvontamaksujen perintä  

1 ja 2 kohdissa mainitut valvontamaksut laskutetaan jälkikäteen viimeistään 30.11. si-

ten, että määriin perustuva laskenta-aika on 1.9.—31.8. Luvanhaltijalta ei peritä val-

vontamaksua, jos hänen toimintansa on loppunut viimeistään 31.3. ja jos hän on teh-

nyt siitä kirjallisen ilmoituksen säädetyssä ajassa. 

3 kohdassa mainitut valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain etukäteen, kuiten-

kin viimeistään 31.3. Luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua sen kalenterivuoden 

osalta, jolloin hänen toimintansa on loppunut viimeistään 31.3., jos hän on tehnyt siitä 

kirjallisen ilmoituksen säädetyssä ajassa. 

 
 


