Hakemus alkoholijuomien vähittäismyyntiin
Huom. Kaikki olemassa olevaan alkoholijuomien vähittäismyyntilupaan, luvanhaltijaan tai
vähittäismyyntitoimintaan liittyvät muutokset ilmoitetaan erillisellä lomakkeella
(ilmoitus/hakemus vähittäismyynnissä tapahtuvista muutoksista).

1. Asia
Luvan muoto
Lupa uuteen vähittäismyyntipaikkaan
Elinkeinonharjoittajan/luvanhaltijan vaihdos
Haettava lupa koskee
Enintään 5,5% alkoholijuomien myyntiä
Päivittäistavarakaupan elintarvikemyymälässä (kohta 3)
Myymäläautossa tai -veneessä (kohta 4)
Alkoholijuomien anniskeluluvan yhteydessä (kohta 5)
Alkoholijuomien valmistuspaikan yhteydessä (kohta 6)
Käsityöläisoluen (maks. 12 %) myyntiä valmistuspaikan yhteydessä (kohta 6)
Tilaviinin (maks. 13 %) myyntiä valmistuspaikan yhteydessä (kohta 6)
Luvan kesto
Toistaiseksi voimassa oleva

Määräaikainen

Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä
Määräaikainen vähittäismyynnin toteuttamisajankohta
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2. Hakija
Hakijan nimi (yksityisen liikkeenharjoittajan täydellinen nimi, yhteisön rekisteriotteen
mukainen nimi)

Y-tunnus (pakollinen)
Onko hakijalla voimassa oleva alkoholilain mukainen lupa?
Ei (ks. uuden hakijan liitteet)
On, mikä ja lupanumero?
Käyntiosoite (jos eri kuin vähittäismyyntipaikan osoite)
Postinumero

Postitoimipaikka

Postitusosoite (jos eri kuin käyntiosoite)
Postinumero

Postitoimipaikka

Laskutusosoite/Verkkolaskutuksen OVT-osoite
Postinumero ja -toimipaikka/Verkkolaskutuksen välittäjätunnus
Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Puhelinnumero
Hakijan www-osoite

Sähköpostiosoite/-osoitteet
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3. Selvitykset päivittäistavarakaupan elintarvikemyymälästä (5,5 %)
Toimipaikan nimi (markkinointinimi)
Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite/www-osoite

Puhelinnumero

Kuvaus elintarvikevalikoimasta ja arvio elintarvikkeiden ja alkoholijuomien myynnin
osuudesta elinkeinotoiminnassa. (tarvittaessa tarkempi erittely elintarvikevalikoimasta
liitteellä)

Selvitys liikkeen kassa- ja myyntijärjestelyistä (alkoholijuomien sijoittelu myymälässä)

4. Selvitykset myymäläautosta tai -veneestä (5,5 %)
Myymäläauton tai -veneen nimi (markkinointinimi), asemapaikka ja rekisteritunnus

Kuvaus elintarvikevalikoimasta ja arvio elintarvikkeiden ja alkoholijuomien myynnin
osuudesta elinkeinotoiminnassa. (tarkempi erittely elintarvikevalikoimasta liitteellä)

Selvitys liikkeen kassa- ja myyntijärjestelyistä (alkoholijuomien sijoittelu)

Selvitys myymäläauton tai -veneen säännöllisestä reitistä ja liikennöintiaikataulusta
(liitteeksi reitti ja liikennöintiaikataulu)
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5. Selvitykset alkoholijuomien (maks. 5,5 %) vähittäismyyntitoiminnasta
anniskelupaikoissa
Alkoholijuomien anniskeluluvan numero
Selvitys siitä, millaisilla kassa- ja myyntijärjestelyillä alkoholijuomien vähittäismyynti
järjestetään anniskelupaikassa

Jos vähittäismyynti koskee tapahtumaa tai tilaisuutta, jonne on myönnetty määräaikainen
anniskelulupa tai jossa anniskellaan erillisen ilmoituksen perusteella, lisää selvitys
tilaisuudesta (esimerkiksi tilaisuuden esite tai listaus tapahtumassa esillä olevista
alkoholijuomien valmistajista)

6. Selvitykset alkoholijuomien (maks. 5,5 %), tilaviinin* (maks. 13 %) ja
käsityöläisoluiden* (maks. 12 %) vähittäismyyntitoiminnasta valmistuspaikan
yhteydessä
Alkoholijuomien valmistusluvan numero ja valmistuspaikan nimi, jonka yhteyteen
vähittäismyyntilupaa haetaan

Toimipaikan nimi (markkinointinimi)
Selvitys myymälän ja valmistuspaikan sijainnista, mikäli ne eivät ole samassa
rakennuksessa (tarvittaessa liitteellä)

*Selvitys myymälän kassa- ja myyntijärjestelyistä (alkoholijuomien sijoittelu myymälässä)
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*Selvitys hakijan tiedossa olevista panimon omistus- ja päätöksentekojärjestelyistä muiden
alkoholijuomien valmistajien kanssa

*Harjoittaako hakija tuotannollista tai toiminnallista yhteistyötä toisen alkoholijuomien
valmistajan kanssa?
Ei
Kyllä, minkälaista ja missä laajuudessa? (liitteeksi selvitys yhteistyöstä ja yhteistyössä
tuotettujen alkoholijuomien määristä)

*Harjoittaako hakija lisenssivalmistusta?
Ei
Kyllä; minkälaista, kenen kanssa ja missä laajuudessa? (liitteeksi selvitys
lisenssivalmistuksesta, esimerkiksi jäljennös sopimuksesta)

*Tiedot tilaviinin valmistuspaikassa tai panimossa kahden edellisen kalenterivuoden aikana
tuotettujen sekä arvio panimossa kuluvan vuoden ja sitä seuraavan vuoden aikana
tuotettavien alkoholijuomien valmistusmääristä

7. Hakijan asiamies (jos asiamies hakee lupaa asiakkaan puolesta valtakirjalla)
Asiamiehen nimi
Postitusosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Päätös lähetetään
Hakijalle
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8. Hakemuksen liitteet (myös jäljennökset riittävät)
Selvitys uudesta hakijasta
Osakas- tai jäsenluettelo sekä pääosakkaiden ja hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden,
toimitusjohtajan, avoimessa yhtiössä yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiössä
vastuunalaisten yhtiömiesten nimet, henkilötunnukset ja kotikunta sekä osakkaaksi
tulopäivä
Selvitys vähittäismyyntipaikasta
Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma
Selvitys vähittäismyynnin elintarvikevalikoimasta (ei koske alkoholijuomien
vähittäismyyntiä anniskelupaikan ja valmistuspaikan yhteydestä)
Karttapiirros myymäläauton tai -veneen suunnitellusta reitistä
pysähtymisaikatauluineen (kohta 4)
Selvitys liikkeen sijainnista, esim. asemapiirros, josta ilmenee vähittäismyyntipaikan
ja valmistuspaikan sijainnit (kohta 6, tarvittaessa)
Selvitys hakijan olevista omistus- ja päätöksentekojärjestelyistä sekä yhteistyö- ja
muista sopimuksista muiden alkoholijuomien valmistajien kanssa (kohta 6,
tarvittaessa)
Selvitys hakijan tiedossa olevista lisenssisopimuksista (kohta 6, tarvittaessa)
Muut liitteet
Asiamiehen valtakirja (paitsi jos asiamiehenä on asianajaja tai julkinen
oikeusavustaja)
Muu, mikä?

9. Allekirjoitukset
Allekirjoituksen tulee olla virallinen. Yhteisöjen (yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset) ja
säätiöiden puolesta nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet käyvät ilmi ao.
rekisteristä.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitukset

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Väärien tietojen antaminen voi johtaa rikoslain (39/1889) 16 luvun 5 §:n tai 7–8 §:ien
nojalla tuomittavaan rangaistukseen.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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Tätä sivua ei tarvitse toimittaa hakemuksen yhteydessä
Hakemuksen käsittely
Hakemus toimitetaan aluehallintoviraston siihen yksikköön, jonka alueella
vähittäismyyntipaikka sijaitsee. Useamman aluehallintoviraston toimialueella kulkeva
myymäläauton tai -veneen vähittäismyyntihakemus toimitetaan aluehallintoviraston siihen
yksikköön, jonka alueella hakijan kotipaikka sijaitsee.
Aluehallintovirastolla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä valtion ja kunnan
viranomaisilta sekä Kansaneläkelaitokselta, työttömyysvakuutusrahastolta ja
Eläketurvakeskukselta tietoja, jotka ovat välttämättömiä arvioitaessa luvan saamisen
edellytyksiä hakijaa ja vastuuhenkilöitä koskevia, hakemuksen käsittelyyn ja toiminnan
valvontaan tarvittavia tietoja (alkoholilaki 63 §). Aluehallintovirasto hakee hakijaa koskevat
tiedot kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteristä. Lupa voidaan myöntää vasta, kun hakija on
merkitty asianomaiseen rekisteriin. Hakija vastaa rekisteritietojen ajantasaisuudesta.
Yksityisen hakijan ja avoimen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen osalta
aluehallintovirasto selvittää konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin sekä holhousasioiden
rekisterin tietojen perusteella, hallitseeko hakija tai yhtiömies itseään ja omaisuuttaan.
Lisäksi aluehallintovirasto pyytää hakemuksen johdosta poliisiviranomaisen lausunnon,
selvityksen hakijan ja vastuuhenkilöiden verojen maksamisesta.
Aluehallintovirasto voi vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä alkoholilain 17 §:ssä
säädettyjen vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen, mainitussa
pykälässä tarkoitettujen vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyjä koskevien
lupamääräysten sekä 22 §:n 3 momentissa tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuuden
arvioimiseksi.
Tietojen rekisteröinti
Lupa-asioiden käsittelyä ja valvontaa sekä alkoholitilastointia varten pidetään
alkoholielinkeinorekisteriä elinkeinonharjoittajista, joille on myönnetty alkoholilaissa
tarkoitettu lupa tai jotka ovat lupaa hakeneet. Rekisteriseloste ja lisätietoja rekisteristä on
saatavissa aluehallintovirastosta.
Päätös ja maksut
Hakemuksen perusteella tehdään päätös, josta peritään valtioneuvoston asetuksen
mukainen päätösmaksu. Jos aluehallintovirastolle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla
tehty hakemus tai ilmoitus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun,
käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.
Anniskeluluvan haltijalta peritään anniskelun valvontamaksu kalenterivuosittain viimeistään
30.4. lukuun ottamatta ensimmäistä kalenterivuotta.
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