Anniskelupassikoulutus ja -koe
Toteutustapa: Päivä
Koulutus alkaa: 14.09.2022
Koulutus loppuu: 14.09.2022

Anniskelupassi tarvitaan alkoholilain mukaan anniskelupaikoissa, jotka ovat avoinna
asiakkaille. Anniskelupassi myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi
alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen tai saanut
vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen taikka suorittanut tutkinnon, johon vastaavat
tiedot sisältyvät. Passi ei vanhene.
Anniskelupaikassa tulee olla paikalla luvanhaltijan edustajana tämän määräämä vastaava
hoitaja tai muu luvanhaltijan tähän tehtävään nimeämä henkilö, jos paikka on avoinna
asiakkaille. Vastaavan hoitajan ja muun tehtävään nimetyn henkilön tulee olla täyttänyt 18
vuotta (AlkoL 38 §).
Koekysymykset perustuvat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran
materiaaliin Alkoholiasiat ravintolassa. Koe voidaan suorittaa suomen- tai
englanninkielisenä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos haluat suorittaa kokeen
englannin kielellä.

Kenelle tarkoitettu
Sopii kaikille työssään alkoholia käsitteleville ja näin ollen anniskelupassia tarvitseville. Mikäli
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sinulla on tarvittava osaaminen, voi osallistua pelkkään kokeeseen.
Kenelle tarkoitettu
Koulutus sopii kaikille työssään alkoholia käsitteleville ja näin ollen anniskelupassia
tarvitseville.

Toteutus
Koekysymykset perustuvat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran
materiaaliin Alkoholiasiat ravintolassa. Koe voidaan suorittaa suomen- tai
englanninkielisenä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos haluat suorittaa kokeen
englannin kielellä. Kokeeseen tullessa ota mukaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus
sekä kuulakärkikynä.

Aikataulu
Koulutus järjestetään lähiopetuksena klo 9.00-15.00.

Koulutuksen hinta
Hinta: 124 € (sis. ALV 24 %)
Hinta sisältää materiaalin, opetuksen, testin ja todistuksen. Pelkkä testi 62 EUR (sis. ALV 24
%) sisältäen testin ja todistukset.

Peruutusehdot
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Ilmoittautumisesi on sitova, mutta se voidaan peruuttaa kuluitta hakuajan loppuun
mennessä.
Veloitamme opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen ilmoittautunut jättää saapumatta ilman
peruutusilmoitusta. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen hintaa, sisältöä ja ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti:
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Antti Tuomisto
Kouluttaja
Puhelinnumero
0444386859
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Ota yhteyttä
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