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Puolivuosi-ilmoituksen täyttöohje 

1. Tiedot 

Luvanhaltijan nimi 

Anniskeluluvanhaltijan virallinen nimi. Mikäli ravintola on vaihtanut 

omistajaa ilmoituskauden aikana, on kummankin luvanhaltijan 

annettava ilmoitus toiminta-ajaltaan. Lisätiedot kohtaan merkitään 

ajanjakso, jota ilmoitus koskee. 

Y-tunnus 

Y-tunnus toimii alkoholielinkeinorekisterissä (ALLU) 

asiakasnumerona, jonka avulla asiakas eli luvanhaltija tarvittaessa 

löytyy. 

Alkoholilupanumero 

Alkoholielinkeinorekisterissä kaikki lupaa koskevat tiedot on 

rekisteröity lupanumeron perusteella, joten puolivuosi-

ilmoituksessa ilmoitettavien tietojen rekisteriin viemisen 

nopeuttamiseksi ja oikeellisuuden varmistamiseksi on 

lupanumero ehdottomasti merkittävä ilmoitukseen. 

3. Anniskelutoiminta 

Ravintolan on järjestettävä kirjanpito ja kassatoiminnot siten, että 

ilmoituksen tiedot ovat luotettavasti saatavissa. 

Alkoholimyynti 

Myyntitulot täysinä euroina arvonlisäveroineen muusta kuin 

oluesta, kuten väkevistä juomista, viineistä, siidereistä ja long 

drinkeistä sekä näistä valmistettavista cocktaileista. 

Olutmyynti 

Myyntitulot täysinä euroina arvonlisäveroineen yli 2,8 % oluet. 

Anniskelupaikassa vähittäismyyty alkoholijuoma 

Edellyttää anniskelupaikan sisätilassa tapahtuvaa erillistä lupaa 

enintään 5,5 % anniskelussa olevien alkoholijuomien 
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vähittäismyyntiin. Myynti tulee eritellä oluen ja muun kuin oluen 

osalta täysinä litroina ja euroina arvonlisäveroineen. 

Vähittäismyyntiluvanhaltijalta anniskeluun ostettu 

alkoholijuoma 

Vähittäismyynnistä voidaan ostaa enintään 5,5 % alkoholijuomia. 

Myynti tulee eritellä oluen ja muun kuin oluen osalta täysinä 

litroina ja euroina arvonlisäveroineen. 

4. Anniskelupaikan henkilökunta 

Henkilökuntalukumääriin ilmoitetaan kaikki ravintolaan 

työsuhteessa olevat ja vuokratut henkilöt sekä lisäksi ravintolassa 

työskentelevät omistajat ja perheenjäsenet, jotka eivät ole 

työsuhteessa. Hotellihenkilökuntaa ei ilmoiteta. 

Kokoaikaiset 

Kaikkien toistaiseksi voimassaolevassa tai määräaikaisessa 

työsuhteessa olevien kokoaikaisten (91–111 tuntia / 3 vko) 

lukumäärä keskimäärin ilmoituskauden viimeisen kuukauden 

aikana. 

Osa-aikaiset 

Kaikkien toistaiseksi voimassaolevassa tai määräaikaisessa 

työsuhteessa olevien osa-aikaisten (enintään 90 tuntia / 3 vko) 

lukumäärä keskimäärin ilmoituskauden viimeisen kuukauden 

aikana. 

Vuokratyövoima 

Toimipaikan työvoimanvuokrausyrityksiltä ostamien työtuntien 

lukumäärä ilmoituskauden viimeisen kuukauden aikana. 

Yrittäjä, osakas tai perheenjäsenet 

Ravintolassa työskentelevien yrittäjien, osakkaiden ja heidän 

perheenjäsentensä, jotka eivät ole työsuhteessa, lukumäärä 

keskimäärin ilmoituskauden viimeisen kuukauden aikana. 

Muuta 

Omasta alkoholijuomien maahantuontista 
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Jos ravintolalla on ollut omaa alkoholijuomien maahantuontia 

ilmoituskauden aikana, on lisäksi toimitettava Valviralle erillinen 

ilmoitus maahantuoduista tuotteista ja määristä. Ennen 

maahantuonnin aloittamista on Valviralle tehtävä ilmoitus 

toimimisesta maahantuojana. 

Palautus 

Lomakkeen tiedot voi joko täyttää sähköisesti osoitteessa 

www.valvira.fi (sähköisen ilmoituksen kirjautuminen tehdään 

lupanumerolla ja luvanhaltijan Y-tunnuksella) tai palauttaa 

paperimuodossa ilmoituskauden päättyessä puolivuosittain 31.1. ja 

31.7. mennessä aluehallintoviraston siihen yksikköön, jonka 

alueella liikepaikka sijaitsee (lomakkeen saa osoitteesta 

www.avi.fi). 

Ilmoituksen toimittamatta jättäminen määräaikaan mennessä 

saattaa johtaa alkoholitoimitusten keskeytymiseen, koska 

luparekisteriä ylläpidetään mm. näiden ilmoitusten perusteella. 

https://www.valvira.fi/
https://www.avi.fi/

