OHJE: HAKEMUS ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELUUN
1. Asia
Tällä lomakkeella haetaan lupaa alkoholijuomien anniskeluun. Anniskeluluvan myöntää kirjallisesta
hakemuksesta anniskelupaikan sijaintikunnan aluehallintovirasto (AVI).
Lupa myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi. Luvan myöntämisperusteet todetaan alkoholilaissa ja
ne koskevat myös luvanhaltijan vaihdoksia.
-

Mikäli anniskeluluvan haltijan toiminta siirtyy toiseen liikehuoneistoon, on hänen ennen
toiminnan aloittamista haettava siihen tällä lomakkeella uusi lupa. Enintään 2,8 %
etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien anniskelu ei edellytä lupaa.

-

Jos luvanhaltija luovuttaa liiketoiminnan toiselle yhtiölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle
tai toimijan y-tunnus muuttuu, on liiketoiminnan jatkajan haettava uusi anniskelulupa. Uusi
yrittäjä ei saa myydä alkoholijuomia ennen kuin hänelle on myönnetty liikkeeseen uusi lupa.

-

Anniskelulupa voidaan myöntää hakijalle, jolla ei ole anniskelupaikkaa, jos anniskelua on
tarkoitus harjoittaa aluehallintoviraston ennalta hyväksymällä anniskelualueella (mm.
tilaisuudet ja tapahtumat) taikka matkailupalvelujen yhteydessä ennalta ilmoitetuilla reiteillä.

-

Mikäli kyseessä on yksittäinen tilaisuus/tapahtuma, tulee täyttää myös liitelomake: Selvitys
määräaikaisen anniskelutoiminnan järjestämisestä. Valmis liitelomake on saatavilla avi.fi ja
Suomi.fi-palvelusta.

2. Hakija
Ilmoittakaa tässä hakijan kaupparekisterissä olevat ajantasaiset tiedot. Lupa myönnetään
osakeyhtiölle, yhdistykselle, osuuskunnalle ja säätiölle vasta, kun se on merkitty patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämään kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin ja hakijalle on myönnetty ytunnus. Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimi) on tehtävä kaupparekisterilaissa säädetty
perusilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle.
4. Anniskelualueet
Ilmoittakaa tässä kohdassa kaikki ravitsemisliikkeen anniskelualueet osastoittain sekä osastojen
asiakaspaikkamäärät ja anniskeluajat.
-

Anniskelualueeksi voidaan hyväksyä yleinen katsomotila, jos se on varattu yksinomaan 18
vuotta täyttäneille henkilöille. Aluehallintovirasto voi hyväksyä yleisen katsomotilan tai sen
osan anniskelualueeksi ja rajoittaa hyväksynnän voimassaolon lupaehdolla vain sellaisiin
aikoihin tai tapahtumiin, kun kyseinen anniskelualue on varattu vain täysi-ikäisille henkilöille.

-

Aluehallintovirasto voi anniskelualueen hyväksyessään sallia, että asiakkaat kuljettavat
alkoholijuomia saman anniskelupaikan anniskelualueelta toiselle luvanhaltijan
omavalvontasuunnitelmassa hyväksymällä tavalla. Lupaviranomaisen hyväksymisen
asiakkaiden alkoholijuomien kuljettamiselle voi hakea myös jo voimassa olevaan
anniskelulupaan

6. Hakemuksen liitteet
Tämän kohdan mukaisia selvityksiä ei tarvitse liittää hakemukseen, jos hakijalla on alkoholilaissa
tarkoitettu lupa, tiedot on toimitettu lupaviranomaiselle enintään kaksi vuotta ennen hakemuksen
jättämistä ja tiedot ovat ajantasaiset.
-

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelma on pakollinen liite.

avi21a2i

1

-

Anniskelualueen pohjapiirros. Kuvataan anniskelualueet liitteenä toimitettavassa
pohjapiirustuksessa; piirustukseen tulee selkeästi rajata ravitsemisliikkeen osastointi.

-

Selvitys määräaikaisen anniskelutoiminnan järjestämisestä. Vain jos hakemus koskee
määräaikaista anniskelulupaa yksittäiseen tilaisuuteen tai tapahtumaan. Valmis liitelomake
on saatavilla avi.fi ja Suomi.fi-palvelusta.

-

Sopimus tai muu selvitys siitä, että yksi luvanhaltija vastaa useamman luvanhaltijan
anniskelualueen valvonnasta (vain jos hakemus koskee yhteistä anniskelualuetta).
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