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VALIKOIMAANOTTO-OHJEEN MUUTOKSET 27.9.2022 

Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 
Valikoimaanotto 
Täsmennetty: Alko ostaa tuotteet kotimaisilta ja ulkomaisilta alkoholijuomien myyjiltä. 
Tuotteiden ottamisesta valikoimaan, niiden hinnoittelusta ja valikoimasta poistami-
sesta päätetään tasapuolisin ja syrjimättömin perustein riippumatta myyjän kansalai-
suudesta tai kotipaikasta. Valikoimaanottopäätöstä tehtäessä Alko arvioi tuotetta eri-
tyisesti asiakkaan, laadun, kysynnän, valikoiman sekä vastuullisuuden näkökulmasta. 
Valinnassa huomioidaan myös lain ja asetusten vaatimukset (esim. pakkaus ja markki-
nointi). 
 
Lisätty uusi osio:  
Sääntöjen noudattaminen 
Myyjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä sekä harjoitta-
maan liiketoimintaansa eettisesti.  
 
Myyjä sitoutuu kunnioittamaan ja seuraamaan Alko Oy:n Valikoimaanotto-ohjeessa 
esitettyjä periaatteita, ohjeita ja vaatimuksia, ja toimimaan niiden mukaisesti. Myyjä 
on vastuussa siitä, että myyjän alihankkijat ja myyjän yhteistyökumppanit toimivat 
Valikoimaanotto-ohjeessa esitettyjen amfori BSCI:n Code of Conduct -periaatteiden, 
ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Amfori BSCI:n Code on Conductin rikkominen 
katsotaan aina oleelliseksi sopimusrikkomukseksi. 
 
Myyjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia EU:n ja YK:n pakotteita, ja 
toimimaan EU:n rahanpesua estävien säännösten mukaisesti ja pidättäytymään kai-
kesta lahjonnasta liiketoiminnassaan. Myyjä vahvistaa, että myyjä, myyjän vastuu-
henkilöt tai myyjän omistajat eivät ole listattuna EU:n tai YK:n pakotelistoilla, eivätkä 
he ole epäiltynä tai syyllistyneet taloudellisiin väärinkäytöksiin. Myyjä sitoutuu huoleh-
timaan siitä, että myyjän omassa hankintaketjussa ei ole pakotteiden kohteena olevia 
tahoja. Tämän kohdan mukaiset rikkomukset katsotaan aina oleellisiksi sopimusrikko-
muksiksi.  
 
Myyjän on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytöksistä, tai muusta toimin-
taohjeiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoituskanava (Whistleblowing) osoitteessa 
https://report.whistleb.com/fi/alkoexternal. Lisätietoja www.alko.fi. 
 
Vastuullinen hankinta  
Koko osio päivitetty: Alkon strateginen tahtotila on toimia vastuullisuuden edelläkävi-
jänä. Vastuullisen hankinnan tavoitteena on luoda juomahankintoihin toiminta- ja seu-
rantamallit, joilla voidaan vaikuttaa Alkon omaan, sopimuskumppaneiden ja koko toi-
mialan sosiaalisen ja ympäristövastuun edistämiseen. 
 
Alko on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeuksia (mkl. ILO:n 
kansainvälisiin työtä koskevat sopimukset, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen ju-
listus, liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n perusperiaatteisiin sekä YK:n lap-
sen oikeuksien sopimus sekä muut asiaankuuluvat kansainvälisesti tunnustetut sopi-
mukset ja toimintaohjeet). Vastuullisen hankinnan toimintamalli rakentuu OECD:n asi-
anmukaisen huolellisuuden ohjeisiin vastuullisesta liiketoiminnasta (Due Diligence 
Guidance for Responsible Business Conduct). Huolellisuus-periaate koskee sekä sosi-
aalisen että ympäristövastuun näkökulmia.  
 
Vastuullisen hankinnan työkaluna Alkossa hyödynnetään amfori BSCI-toimintamallia. 
Amfori on kansainvälinen Corporate Social Responsibility eli CSR-järjestö, jonka jäsen 
Alko on. Amforin tavoitteena on vastuullinen kaupankäynti maailmanlaajuisesti. Kaik-
kien myyjien tulee sitoutua amfori BSCI:n Code of Conduct-periaatteisiin ja niiden 
noudattamiseen. Myyjät sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan seuraavia arvoja: 
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jatkuva parantaminen, yhteistyö, sidosryhmien kuuleminen, heikoimmassa asemassa 
olevien suojeleminen ja läpinäkyvyys. Myyjän tulee huolellisuusvelvoiteperiaatteen 
mukaisesti sitoutua ihmisoikeuksien ja sosiaalisen sekä ympäristövastuun toteutumi-
seen tekemällä riski- ja vaikutusarvioita toimintansa positiivisista ja negatiivisista vai-
kutuksista, pyrkimällä aktiivisesti ennaltaehkäisemään tunnistettujen riskien toteutu-
minen, mahdollistamalla valitusmekanismien käyttö, toteuttamalla korjaavia toimenpi-
teitä tilanteessa, joissa negatiivisia vaikutuksia on syntynyt sekä viestimällä avoimesti 
huolellisuusvelvoitteen mukaisista prosesseista, toimintamalleista ja tuloksista sidos-
ryhmille. Huolellisuusvelvoitteen toteutuminen edellyttää kattavaa sidosryhmäkuule-
mista ja osallistamista.  
 
Uudessa kauppasuhteessa Alko edellyttää myyjän suorittavan Vastuullisen hankinnan -
verkkokoulutuksen, jolla varmennetaan riittävä ymmärrys vastuullisen hankinnan toi-
mintaperiaatteiden luomista velvoitteista ja käytännönvaikutuksista. Jos myyjällä on 
valtuutettu edustaja (agentti), myös agentin on suoritettava koulutus. Yksityiskohtai-
semmat ohjeet verkkokoulutuksesta ja sen suorittamisesta löytyvät alko.fi:n tavaran-
toimittajille-osiosta. Myyjän on varmistettava, että ne henkilöt, jotka työskentelevät 
Alkon valikoimassa olevien tuotteiden kanssa, ovat lukeneet ja ymmärtäneet amfori 
BSCI:n Code of Conductin. Tämän lisäksi Alkolla on oikeus velvoittaa myyjän edusta-
jaa, kauppasuhteen aikana, osallistumaan erikseen määriteltyihin vastuullisuusaihei-
siin koulutuksiin ja tilaisuuksiin.  
 
Tarjoamalla tuotteen Alkon valikoimaan, myyjä sitoutuu noudattamaan liitteen 1 mu-
kaisesti amfori BSCI:n arvoja ja Code of Conductia. Voimassa oleva versio amforin 
BSCI Code of Conductista on aina voimassa Alkon ja myyjän välisessä kauppasuh-
teessa, ja muutostilanteessa ilman erillistä hyväksymismenettelyä. Mahdolliset muu-
tokset astuvat voimaan automaattisesti. Alko on sitoutunut viestimään tapahtuvista 
muutoksista kohtuullisessa ajassa niistä tiedon saatuaan. Mikäli myyjä ei voi sitoutua 
tapahtuneisiin muutoksiin, myyjällä on velvollisuus ilmoittaa kauppasuhteen päättymi-
sestä kirjallisesti ja viipymättä.  
 
Katso lisäksi: amfori BSCI Code of Conduct englanninkielinen versio on lainvoimainen, 
liite 1 
 
Valikoiman suunnittelu 
Valikoimasuunnitelmat 
Päivitetty: Valikoimasuunnitelmien aikataulu. 
 
Kausivalikoiman tuotteet 
Täsmennetty: Kausituotteiden sesonkipainotteisen kysynnän vuoksi ne eivät voi siirtyä 
kauden jälkeen vakiovalikoiman päätuotteiksi. Kauden jälkeen tuotteet voi halutessaan 
tarjota tilausvalikoimaan. Tällöin Alko siirtää tuotteen saldot uuden tuotenumeron alle.  
 
Mikäli kausituotetta on kauden jälkeen Alkon varastossa, Alko voi muuttaa tuotteen 
elinkaaren valikoimasta poistuvaksi ja myydä tuotteen loppuun tilausvalikoiman 
kautta. 
 
Erikoiserät 
Täsmennetty: Erikoiserätuotteet haetaan erityistä teemaa varten rajalliseksi neljän (4) 
kuukauden jaksoksi valikoimaan. Erikoiseräjakson jälkeen tuotteet eivät voi siirtyä va-
kiovalikoiman päätuotteeksi. Erikoiseräjakson jälkeen tuotteet voi halutessaan tarjota 
tilausvalikoimaan. Tällöin Alko siirtää tuotteen saldot uuden tuotenumeron alle. 
 
Mikäli erikoiserätuotetta on erikoiseräjakson jälkeen Alkon varastossa, Alko voi muut-
taa tuotteen elinkaaren valikoimasta poistuvaksi ja myydä tuotteen loppuun tilausvali-
koiman kautta. 
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Täsmennetty: Jos erikoiseriin, tai muuhun valikoimatyyppiin, haetaan useampaa vuo-
sikertaa samaa ns. kantatuotetta, tulee eri vuosikerroilla olla yksilöllinen, luettavissa 
oleva viivakoodi (esim. EAN-koodi).  
 
Tuotehaut ja tarjousmenettely 
Täsmennetty: Vakiovalikoimaan ei voi tarjota jo vakiovalikoimassa olevaa tuotetta. Jos 
tilausvalikoimassa, kausivalikoimassa tai erikoiserissä oleva tuote tarjotaan ja tulee 
valituksi vakiovalikoimaan, Alko sulkee tuotteen tilauksilta ja poistaa sen edellisestä 
valikoimatyypistä ennen tuotteen vakiovalikoimaantulopäivää. Myymäläsaldot voidaan 
tarvittaessa siirtää uudelle tuotenumerolle. Kausi- ja erikoiserätuotteen tarjoaminen 
tuotehakuun on mahdollista, jos sille määritelty valikoimajakso on loppunut. 
 
Osallistuminen tuotehakuihin 
Tarjousten tekeminen 
Lisätty: Myyjä vastaa tarjouksen yhteydessä pyydettyjen tuotteen hankintaketjuun liit-
tyvien tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja kattavuudesta niin tarjousta teh-
dessään, kuin koko tuotteen valikoimassa olon ajan. Myyjä ymmärtää, että tietojen 
päivittämättä jättäminen tai tiedoissa ilmenneistä virheistä voi aiheutua vahinkoa Al-
kolle.  
 
Alkolla on oikeus asettaa uusille Alkolle tarjottaville tuotteille ihmisoikeuksiin, sosiaali-
seen vastuuseen ja ilmasto- ja ympäristövastuuseen liittyviä tuotehaku- tai kaupan-
käynninehtoja. Kaupankäynninehtoihin liittyvät muutokset käsitellään tavanomaisen 
kuulemismenettelyn kautta ja tarveharkintaisesti siirtymäaikoja hyödyntäen. 
 
Täsmennetty: Tehdessään tarjouksen myyjä sitoutuu amfori BSCI:n arvoihin ja Code 
of Conductiin. Samalla myyjä vastaa siitä, että sen kanssa samaan hankintaketjuun 
kuuluvat yhteisöt ja yritykset noudattavat toimintaperiaatteiden asettamia velvoitteita. 
Lisäksi Alko edellyttää, että myyjä sekä mahdollinen agentti ovat suorittaneet Alkon 
järjestämän Vastuullisen hankinnan -verkkokoulutuksen.  
 
Päivitetty: Katso tarkemmin: amfori BSCI Code of Conduct englanninkielinen versio on 
lainvoimainen, liite 1 
 
Tuotteiden valinta ja valikoimaantulo 
Valikoimaantulon peruuntuminen 
Täsmennetty: Valikoimaantulo peruuntuu, jos tuotetta ei ole toimitettavissa takuupeit-
totason myymälöihin lanseerausta varten neljän kuukauden kuluessa tuotteen valikoi-
maantulopäivästä. Mikäli suurempien erikoiserien tuote myöhästyy jakelunaloituspäi-
västä, tuotetta ei ole jaettavissa tuolloin riittävästi ensitäyttöä ajatellen tai tuote ei ole 
myynninaloituspäivänä myyntikelpoinen, veloitetaan tarjoajalta 1250,00 euroa (+ 
alv). (Samassa yhteydessä mahdollisuudesta valikoimaantulopäivän siirtämisestä kuu-
kaudella luovutaan.) 
 
Tilausvalikoima 
Tuotteiden tarjoaminen tilausvalikoimaan 
Tarjoamisessa huomioitavaa 
Poistettu: Mikäli tuote siirtyy vakiovalikoimasta, kausivalikoimasta tai erikoiseristä ti-
lausvalikoimaan, tuotteen hintaa saa muuttaa vasta seuraavan hinnastojakson yhtey-
dessä. 
 
Täsmennetty: Tehdessään tarjouksen myyjä sitoutuu amfori BSCI:n arvoihin ja Code 
of Conductiin. Samalla myyjä vastaa siitä, että sen kanssa samaan hankintaketjuun 
kuuluvat yhteisöt ja yritykset noudattavat toimintaperiaatteiden asettamia velvoitteita. 
Lisäksi Alko edellyttää, että myyjä sekä mahdollinen agentti ovat suorittaneet Alkon 
järjestämän Vastuullisen hankinnan -verkkokoulutuksen. 
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Siirtyminen tilausvalikoimasta toiseen valikoimaan  
Myyntitarkastelun perusteella 
Täsmennetty: T1-luokan tuotteiden myyntiä seurataan kuukausittain. Mikäli tuotteen 
• myynti ylittää 2000 myyntiyksikköä 12 kuukauden rullaavalla jaksolla ja on muo-

dostunut vähintään 20 myymälän kautta 
tai 

• myynti 12 kuukauden rullaavalla jaksolla ylittää 20 000 euron verottoman liike-
vaihdon ja on muodostunut vähintään 20 eri myymälän kautta,  

sillä on mahdollisuus siirtyä vakiovalikoimaan, jos juomatoimittaja niin haluaa. Myyntiä 
ja 20 myymälän kriteeriä tarkasteltaessa verkkokaupan myynti katsotaan aina nouto-
paikkana toimivan myymälän myynniksi. Alko ilmoittaa ehdon täyttymisestä toimitta-
jalle. Mikäli toimittaja ei halua heti ehdon täytyttyä siirtää tuotetta vakiovalikoimaan, 
voidaan siirto tehdä myös myöhemmin toimittajan erillisestä pyynnöstä. Tämä edellyt-
tää sitä, että edellisen 12 kuukauden myyntiehdot täyttyvät edelleen. 
 
Täsmennetty: Siirtyminen vakiovalikoimaan tapahtuu ensin kohdentamattomaksi pää-
tuotteeksi. Tuote saa ranking sijoitusta sen jakson alusta alkaen, minkä aikana nousu 
vakiovalikoimaan on tapahtunut, mikäli tuote on ollut Alkon valikoimassa jakson en-
simmäisenä päivänä. Muussa tapauksessa tuote alkaa saada ranking-sijoitusta seuraa-
van alkavan hinnastojakson alusta alkaen. 
 
Kaupankäynnin ehtoja 
Täsmennetty: Vakiovalikoimaan, kausivalikoimaan ja erikoiseriin tarjottaessa tulee ot-
taa huomioon, että suorajakelu on mahdollista vasta, kun liitteessä 2C mainitut vo-
lyymi- ja muut edellytykset täyttyvät ja myyjä on hyväksytysti testannut Alkon kanssa 
koko tilaus-toimitusprosessiin liittyvän sähköisen sanomavirran. Sanomavirta perustuu 
kansainväliseen EDI-standardiin ja Alkon soveltamisohjeeseen kustakin erillisestä sa-
nomasta: tilaus, sähköinen lähetysluettelo, lasku sekä toimitukseen ja laskuun liittyvät 
korjaukset. Käyttöönotto toteutetaan Alkon hyväksymässä aikataulussa. EDI-testauk-
seen sekä yhteyden avaamiseen liittyvät kustannukset veloitetaan toteuman mukai-
sesti toimittajalta. 
 
Vastuullisen hankinnan ehdot 
Koko osio päivitetty: Tuotteiden tarjoaminen ja toimittaminen Alkolle edellyttää, että 
myyjä sitoutuu amfori BSCI:n arvoihin ja Code of Conductiin (Liite 1). 
 
Amfori BSCI:n vastuullisen hankinnan toimintamalli pohjautuu Due Diligence- (huolel-
lisuusperiaate) jatkuvan parantamisen periaatteeseen, avoimeen yhteistyöhön ja eri 
toimitusketjun toimijoiden valtuuttamiseen. Tehdessään tarjouksen Kumppaniverkossa 
myyjä vastaa, että se itse ja kaikki sen kanssa samaan toimitusketjuun kuuluvat yh-
teisöt noudattavat Vastuullisen hankinnan velvoitteita. Toimitusketjulla tarkoitetaan 
tuotteen ja sen pakkauksen valmistukseen, kuljetukseen ja myyntiin liittyviä yhteisöjä. 
Alko tarjoaa myyjien käyttöön Vastuullisen hankinnan -verkkokoulutuksen. Koulutuk-
sella varmennetaan riittävä ymmärrys vastuullisen hankinnan periaatteiden käytän-
nönvaikutuksista. Alko edellyttää koulutuksen suorittamista kaikilta myyjiltä. Jos myy-
jällä on valtuutettu edustaja (agentti), myös agentin on suoritettava koulutus. Yksi-
tyiskohtaisemmat ohjeet verkkokoulutuksesta ja sen suorittamisesta löytyvät alko.fi:n 
tavarantoimittajille-osiosta. Myyjän edustaja voidaan myös velvoittaa osallistumaan 
erikseen määriteltyihin vastuullisuuskoulutuksiin esim. ihmisoikeuskoulutukseen. Vel-
voittavista koulutuksista ilmoitetaan alko.fi:n tavarantoimittajille -osiossa. Myyjien 
osallistumista koulutuksiin seurataan, ja velvoitteen laiminlyönti voi johtaa seuraa-
muksiin. 
 
Varmistaakseen amfori BSCI:n arvojen ja Code of Conductin toteutumisen hankinta-
ketjussaan Alko voi suorittaa itse tai kolmannen osapuolen toimesta seuranta- tai en-
naltaehkäiseviä toimenpiteitä esim. auditointeja, muita arviointeja tai projekteja, joilla 
todennetaan Vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteiden toteutuminen käytännössä. 
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Lisäksi Alko voi edellyttää toimitusketjun osapuolilta toiminnan sosiaalista ja ympäris-
tövastuuta koskevaa itsearviointia, ja tulosten toimittamista Alkon arvioitavaksi. Alko 
käsittelee seurantatoimenpiteisiin liittyviä dokumentteja luottamuksellisesti, mutta pi-
dättää oikeuden jakaa ne relevanteille osapuolille salassapitosopimusta vastaan (esi-
merkiksi tapaukseen liittyville hankintaketjun osapuolille). Myyjä on velvollinen aktiivi-
sesti toteuttamaan omia seurantatoimenpiteitä hankintaketjussaan ja antamaan tu-
kensa Alkon seurantatoimenpiteiden toteutumiselle suunnitellusti. 
  
Mikäli Alkon valikoimassa olevan tuotteen toimitusketjuun kuuluva osapuoli kieltäytyy 
Alkon tai kolmannen osapuolen toimesta suoritettavasta auditoinnista tai muusta toi-
menpiteestä, ja ei muutoin todistettavasti noudata amfori BSCI:n arvoja ja Code of 
Conductia tai suorita osapuolelle osoitettuja korjaavia toimenpiteitä sovitussa aikatau-
lussa, Alko voi peruuttaa tuotteen tilauksen ja listauksen sekä suorittaa takaisinvedon 
ilman, että Alkolle syntyy tämän seurauksena minkäänlaista korvausvastuuta. Tuot-
teella tarkoitetaan kaikkia Alkon valikoimassa olevia tuotteita, joiden hankintaketjussa 
osapuoli on osallisena. Mikäli kyseinen osapuoli on tuottajan alihankkija, Alko arvioi 
tuotteen tilauksen ja listauksen peruuttamisen tapauskohtaisesti. Tapauskohtaisen 
päätöksenteon perusteet kerrotaan Alkon verkkosivuilla https://www.alko.fi/alko-
oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullinen-ostotoiminta. Alko 
on sitoutunut yhteistyöhön osapuolten kanssa, jotka kunnioittavat BSCI:n eettisiä pe-
riaatteita ja osoittavat halukkuutta oman toimintansa jatkuvaan kehittämiseen näiden 
periaatteiden toteutumiseksi käytännössä. 
 
Alkolla on oikeus asettaa jo valikoimassa olemassa oleville tuotteille ihmisoikeuksiin, 
sosiaaliseen vastuuseen ja ilmasto- ja ympäristövastuuseen liittyviä tuotehakuun tai 
kaupankäyntiin liittyviä ehtoja. Kaupankäynninehtoihin liittyvät muutokset käsitellään 
tavanomaisen kuulemismenettelyn kautta ja tarveharkintaisesti siirtymäaikoja hyö-
dyntäen.  
 
Auditoinnista kieltäytyminen johtaa yhteistyön päättymiseen. Mikäli auditoinnista kiel-
täytyjä on Alkon hankintaketjussa kuvattu tuottajan alihankkija, Alko käyttää tapaus-
kohtaista harkintaa ennen päätöksentekoa tilauksen ja listauksen peruuttamisesta 
sekä tuotteen takaisinvedosta. Harkinnassa otetaan huomioon: hankintaketjun jäljitet-
tävyyden arviointi (tuottajalta alihankkijalle), jäljitettävyystiedon luotettavuuden arvi-
ointi (ajantasaisuus), alihankintaketjun rakenteen arviointi (toimijoiden määrä ja rooli) 
ja kohtuullisuus hankintaketjun kaikkia osapuolia kohtaan (vs. vastuullisen hankinnan 
toimintamallin tavoitteiden vastainen lopputulos). 
 
Alko vastaa ensimmäisen auditoinnin (full audit) seurantatoimien mahdollisista kustan-
nuksista täysimääräisesti. Jos auditointi joudutaan uusimaan poikkeamista johtuen, 
vastaa myyjä tällaisen seuranta-auditoinnin (follow-up) kokonaiskustannuksista. Audi-
toinnista kieltäytyminen voi johtaa Alkon ja myyjän välisten kaikkien sopimusten ja lii-
kesuhteiden välittömään päättämiseen ilman korvausvelvollisuutta. 
 
Toimitusketjun läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden takaamiseksi sekä riski- ja vaikutus-
arvion toteuttamiseksi Alko kerää myyjältä tietoja tuotteen hankintaketjusta. Alko voi 
tarvittaessa vaatia myyjää luovuttamaan tietoja sekä sen omasta toiminnasta että ali-
hankintaketjussa toimivista sopimuskumppaneista. Kerätyt tiedot kattavat sijaintitie-
toja (esim. tuotanto- ja pullotuslaitos), lisäksi sekä sosiaalisen vastuun (esim. työnte-
kijöiden lukumäärä) että ympäristövastuun (esim. hiilijalanjälki tai muita tietoja toi-
mintansa ympäristövaikutuksista) tietoja. Pyydetyt tiedot myyjä on velvollinen toimit-
tamaan Alkon vaatimassa muodossa. Myyjä vakuuttaa toimittavansa pyydetyt tiedot ja 
vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja kattavuudesta. 
Myyjä vakuuttaa lisäksi, että toimitettavien tuotteiden tuotanto ja/tai niihin liittyvien 
palveluiden suorittaminen tapahtuvat ainoastaan Alkolle ilmoitetuissa tiloissa. Alko 
käyttää myyjän luovuttamia tietoja huolellisuusvelvoiteprosessissa tai muuhun erik-
seen määriteltyyn tarkoitukseen, johon Alkolla on myyjältä erillinen lupa.  
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Myyjä vakuuttaa edelleen ymmärtävänsä, että mikäli se jättää ilmoittamatta Alkolle 
jonkin edellä mainitun tiedon, koskien tuotetta, sen osaa ja/tai siihen liittyvän palvelun 
suorittamisesta, muodostaa tämä Alkolle perusteen Alkon ja myyjän välisten kaikkien 
sopimusten ja liikesuhteiden välittömään päättämiseen ilman korvausvelvollisuutta. 
Tässä yhteydessä myyjällä tarkoitetaan Alkolle tuotteita myyvää sopimuskumppania.  
 
Katso lisäksi: amfori BSCI Code of Conduct englanninkielinen versio on lainvoimainen 
liite 1. 
 
Laatuvaatimukset 
Täsmennetty: Parasta ennen -merkintä on oltava alle 10-prosenttisissa oluissa ja long 
drinkeissä sekä alkoholittomissa juomissa (EU 1169/2011). Päivämäärän merkitse-
mistä suositellaan myös siidereihin ja hanapakkausviineihin. Jos tuotteeseen on mer-
kitty parasta ennen -päiväys, tulee myymälöihin, verkkokauppaan tai Alkon keskusva-
rastolle toimitettavilla tuotteilla olla myyntiaikaa jäljellä vähintään neljä kuukautta. 
 
Hinta - ja toimitustapamuutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin   
Hinnastojaksot 
Päivitetty: hinnastojaksot. 
 
LIITE 2 – ALKON OSTO- JA TOIMITUSEHDOT  
Irtisanominen  
Tekstiä täsmennetty: Alko pidättää itsellään oikeuden peruuttaa vahvistetunkin tilauk-
sen kirjallisella ilmoituksella ilman korvausvelvollisuutta, keskeyttää tuotteen myynnin 
tai poistaa tuotteen valikoimastaan yhdessä tai useammassa seuraavista tapauksista: 

• Myyjä ei täytä edellä kohdassa Tuotevaatimukset asetettuja edellytyksiä. 
• Myyjä asetetaan konkurssiin, tekee järjestelyjä velkojiensa kanssa, asete-

taan liiketoimintakieltoon, joutuu selvitystilaan tai siirtää liiketoimensa kol-
mannelle osapuolelle. 

• Myyjä ei syystä tai toisesta kykene toimittamaan vakiovalikoiman tuotetta 
sopimuksen edellyttämällä tavalla tai kysyntätasonsa vakiinnuttanut tuote 
on suljettuna tilauksilta kolmen (3) kuukauden ajan. Tuotteen kysyntätason 
katsotaan vakiintuneen kuuden kuukauden (6) kuluttua valikoimaantulosta. 

• Alkon valikoimassa olevan tuotteen toimitusketjuun kuuluva osapuoli: 
o kieltäytyy Alkon tai kolmannen osapuolen toimesta suoritettavasta 

auditoinnista tai muista seurantatoimenpiteistä 
o ei suorita osapuolelle osoitettuja korjaavia toimenpiteitä sovitussa 

aikataulussa  
o ei ole huolehtinut tuotteiden hankintaketjuun liittyvien tietojen toi-

mittamisesta tai ylläpidosta pyydetysti, ja siitä aiheutuu haittaa Al-
kon liiketoiminnalle tai maineelle  

o ei muutoin noudata amfori BSCI:n arvoja ja toimintaperiaatteita 
o muutoin oleellisesti rikkoo Alkon osto- ja toimitusehtosopimusta tai 

Valikoimaanotto-ohjeen velvoitteita. 
• Erityisen harkinnan pohjalta ja painavista syistä tilanteissa, joissa tuottei-

den alkuperä on alueella, jonka hallinnasta vastaava taho on rikkonut oleel-
lisesti kansainvälistä oikeutta, minkä Suomi tai EU on tuominnut. 

 
LIITE 6 - NÄYTTEIDEN JA TODISTUSTEN TOIMITUSOHJEET  
Vakio- ja kausivalikoiman sekä erikoiserien näytteet 
Jakelunaloitusnäytteet  
Täsmennetty: Ostetun tuotteen jakelunaloitusnäytteeksi on toimitettava yksi (1) 
myyntipakkaus erästä, joka on toimitettu perille jakelevaan varastoon myymälätoimi-
tuksia varten. Näytteiden saatteena on toimitettava tarjoajan allekirjoittama Alkon lo-
make ”jakelunaloitusnäytteiden saate”, joka on osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille. 
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Erikoiseriin kuuluvista tuotteista ei pyydetä jakelunaloitusnäytettä. Jakelunaloitusnäyt-
teitä ei myöskään vaadita tuotteista, jotka siirtyvät vakiovalikoimaan tilausvalikoi-
masta. 
 
LIITE 8 - TUOTEMUUTOKSET 
Tuotemuutokset 
Tuotemuutokset, jotka vaativat muutosilmoituksen  
Täsmennetty: 
2) Vuosikerran ja/tai tuotantolaitoksen muutos 
Erikoiserille vuosikertamuutosta ei voi tehdä. Erikoiserätuotteen vuosikerran tulee vas-
tata toimitettua näytettä.  
 
Täsmennetty:  
5) Tuotteen valikoimaluokan muutokset, kuten siirtyminen tilausvalikoimasta vakiova-
likoimaan. 
 
LIITE 9 - DOLLYLAVAT 
Kausidollylavat vakiovalikoiman päätuotteille 
Täsmennetty: Kuohuviini (pullokoko 0,75 l) sekä Punaviini, Valkoviini ja Roseeviini 
(pakkauskoko 0,75 l – 1,00 l) voidaan ottaa myyntiin juomatoimittajan minidollylavalle 
pakkaamana kausiluontoisesti, mikäli tuote on edellisessä ympärivuotisessa myyntitar-
kastelussa myynyt: 

• 300 000 euroa verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan myynti) liuku-
van 12 kuukauden aikana, kun tuotteen VMH tarkasteluajanhetkellä on alle 12 
€. 

• 200 000 euroa verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan myynti) liuku-
van 12 kuukauden aikana, kun tuotteen VMH tarkasteluajanhetkellä on 12 € 
tai korkeampi. 

 
Täsmennetty: Kuohuviini (pullokoko 0,75 l) sekä Punaviini, Valkoviini ja Roseeviini 
(pakkauskoko 0,75 l – 1,00 l) voidaan ottaa myyntiin juomatoimittajan dollylavalle 
pakkaamana kausiluontoisesti, mikäli tuote on edellisessä ympärivuotisessa myyntitar-
kastelussa myynyt: 

• 350 000 euroa verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan myynti) liuku-
van 12 kuukauden aikana, kun tuotteen VMH tarkasteluajanhetkellä on alle 12 
€. 

• 250 000 euroa verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan myynti) liuku-
van 12 kuukauden aikana, kun tuotteen VMH tarkasteluajanhetkellä on 12 € 
tai korkeampi. 

 
Taulukko päivitetty: Tuoteryhmäkohtaiset kausidollyjen jakeluajankohdat. 
 
Dollylavat kausituotteille 
Poistettu: Mikäli kausituote siirtyy kauden jälkeen Alkon vakiovalikoiman päätuot-
teeksi, mahdollisuus toimittaa tuotetta dollylavalle pakattuna ei jatku automaattisesti. 
Tällöin tuotetta koskevat pysyvien dollylavatoimitusten myyntikriteerit sekä kausidolly-
lavojen säännökset. 
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ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 

Erityisasema 

Suomen alkoholilainsäädännön mukaan alkoholin kulutusta tulee ohjata siten, 
että alkoholin käytöstä aiheutuvat yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja terveydelli-
set haitat olisivat mahdollisimman vähäiset. Alko Oy on itsenäinen, sosiaali- 
ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva valtionyhtiö, jolla lain mukaan on 
eräin poikkeuksin yksinoikeus alkoholia sisältävien juomien vähittäiskaup-
paan. Merkittävin poikkeus on enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisäl-
tävien juomien vähittäismyynti.  

 
Valikoimaanotto 

Alko on vastuullisesti, tasapuolisesti ja tehokkaasti toimiva alkoholijuomien 
erikoisliikeketju, jolla on koko maan kattava myymäläverkosto sekä laaja ja 
laadukas tuotevalikoima. Alkolla ei ole omaa tuotantoa eikä omaa pullotusta. 
 
Alko ostaa tuotteet kotimaisilta ja ulkomaisilta alkoholijuomien myyjiltä. 
Tuotteiden ottamisesta valikoimaan, niiden hinnoittelusta ja valikoimasta 
poistamisesta päätetään tasapuolisin ja syrjimättömin perustein riippumatta 
myyjän kansalaisuudesta tai kotipaikasta. Valikoimaanottopäätöstä tehtäessä 
Alko arvioi tuotetta erityisesti asiakkaan, laadun, kysynnän, valikoiman sekä 
vastuullisuuden näkökulmasta. Valinnassa huomioidaan myös lain ja asetus-
ten vaatimukset (esim. pakkaus ja markkinointi). 

 
Sääntöjen noudattaminen  

Myyjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä sekä har-
joittamaan liiketoimintaansa eettisesti.  
 
Myyjä sitoutuu kunnioittamaan ja seuraamaan Alko Oy:n Valikoimaanotto-oh-
jeessa esitettyjä periaatteita, ohjeita ja vaatimuksia, ja toimimaan niiden mu-
kaisesti. Myyjä on vastuussa siitä, että myyjän alihankkijat ja myyjän yhteis-
työkumppanit toimivat Valikoimaanotto-ohjeessa esitettyjen amfori BSCI:n 
Code of Conduct -periaatteiden, ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Amfori 
BSCI:n Code on Conductin rikkominen katsotaan aina oleelliseksi sopimusrik-
komukseksi. 
 
Myyjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia EU:n ja YK:n pakot-
teita, ja toimimaan EU:n rahanpesua estävien säännösten mukaisesti ja pi-
dättäytymään kaikesta lahjonnasta liiketoiminnassaan. Myyjä vahvistaa, että 
myyjä, myyjän vastuuhenkilöt tai myyjän omistajat eivät ole listattuna EU:n 
tai YK:n pakotelistoilla, eivätkä he ole epäiltynä tai syyllistyneet taloudellisiin 
väärinkäytöksiin. Myyjä sitoutuu huolehtimaan siitä, että myyjän omassa 
hankintaketjussa ei ole pakotteiden kohteena olevia tahoja. Tämän kohdan 
mukaiset rikkomukset katsotaan aina oleellisiksi sopimusrikkomuksiksi.  
 
Myyjän on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytöksistä, tai 
muusta toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoituskanava (Whist-
leblowing) osoitteessa https://report.whistleb.com/fi/alkoexternal. Lisätietoja 
www.alko.fi. 



2 
 

Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 27.9.2022 

Vastuullinen hankinta (jäljempänä Vastuullinen hankinta) 

Alkon strateginen tahtotila on toimia vastuullisuuden edelläkävijänä. Vastuul-
lisen hankinnan tavoitteena on luoda juomahankintoihin toiminta- ja seuran-
tamallit, joilla voidaan vaikuttaa Alkon omaan, sopimuskumppaneiden ja koko 
toimialan sosiaalisen ja ympäristövastuun edistämiseen. 
 
Alko on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeuksia (mkl. 
ILO:n kansainvälisiin työtä koskevat sopimukset, YK:n ihmisoikeuksien yleis-
maailmallinen julistus, liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n peruspe-
riaatteisiin sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä muut asiaankuuluvat 
kansainvälisesti tunnustetut sopimukset ja toimintaohjeet). Vastuullisen han-
kinnan toimintamalli rakentuu OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeisiin 
vastuullisesta liiketoiminnasta (Due Diligence Guidance for Responsible Busi-
ness Conduct). Huolellisuus-periaate koskee sekä sosiaalisen että ympäristö-
vastuun näkökulmia.  
 
Vastuullisen hankinnan työkaluna Alkossa hyödynnetään amfori BSCI-toimin-
tamallia. Amfori on kansainvälinen Corporate Social Responsibility eli CSR-
järjestö, jonka jäsen Alko on. Amforin tavoitteena on vastuullinen kaupan-
käynti maailmanlaajuisesti. Kaikkien myyjien tulee sitoutua amfori BSCI:n 
Code of Conduct-periaatteisiin ja niiden noudattamiseen. Myyjät sitoutuvat 
noudattamaan toiminnassaan seuraavia arvoja: jatkuva parantaminen, yh-
teistyö, sidosryhmien kuuleminen, heikoimmassa asemassa olevien suojele-
minen ja läpinäkyvyys. Myyjän tulee huolellisuusvelvoiteperiaatteen mukai-
sesti sitoutua ihmisoikeuksien ja sosiaalisen sekä ympäristövastuun toteutu-
miseen tekemällä riski- ja vaikutusarvioita toimintansa positiivisista ja nega-
tiivisista vaikutuksista, pyrkimällä aktiivisesti ennaltaehkäisemään tunnistet-
tujen riskien toteutuminen, mahdollistamalla valitusmekanismien käyttö, to-
teuttamalla korjaavia toimenpiteitä tilanteessa, joissa negatiivisia vaikutuksia 
on syntynyt sekä viestimällä avoimesti huolellisuusvelvoitteen mukaisista 
prosesseista, toimintamalleista ja tuloksista sidosryhmille. Huolellisuusvel-
voitteen toteutuminen edellyttää kattavaa sidosryhmäkuulemista ja osallista-
mista.  
 
Uudessa kauppasuhteessa Alko edellyttää myyjän suorittavan Vastuullisen 
hankinnan -verkkokoulutuksen, jolla varmennetaan riittävä ymmärrys vas-
tuullisen hankinnan toimintaperiaatteiden luomista velvoitteista ja käytännön-
vaikutuksista. Jos myyjällä on valtuutettu edustaja (agentti), myös agentin 
on suoritettava koulutus. Yksityiskohtaisemmat ohjeet verkkokoulutuksesta 
ja sen suorittamisesta löytyvät alko.fi:n tavarantoimittajille-osiosta. Myyjän 
on varmistettava, että ne henkilöt, jotka työskentelevät Alkon valikoimassa 
olevien tuotteiden kanssa, ovat lukeneet ja ymmärtäneet amfori BSCI:n Code 
of Conductin. Tämän lisäksi Alkolla on oikeus velvoittaa myyjän edustajaa, 
kauppasuhteen aikana, osallistumaan erikseen määriteltyihin vastuullisuusai-
heisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin.  
 
Tarjoamalla tuotteen Alkon valikoimaan, myyjä sitoutuu noudattamaan liit-
teen 1 mukaisesti amfori BSCI:n arvoja ja Code of Conductia. Voimassa oleva 
versio amforin BSCI Code of Conductista on aina voimassa Alkon ja myyjän 
välisessä kauppasuhteessa, ja muutostilanteessa ilman erillistä hyväksymis-
menettelyä. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan automaattisesti. Alko on 
sitoutunut viestimään tapahtuvista muutoksista kohtuullisessa ajassa niistä 
tiedon saatuaan. Mikäli myyjä ei voi sitoutua tapahtuneisiin muutoksiin, myy-
jällä on velvollisuus ilmoittaa kauppasuhteen päättymisestä kirjallisesti ja vii-
pymättä.  
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Katso lisäksi: amfori BSCI Code of Conduct englanninkielinen versio on lain-
voimainen, liite 1. 

 
 
MYYNTIKANAVAT JA VALIKOIMATYYPIT  

Alkolla on kaksi valtakunnallista myyntikanavaa: myymälät ja verkkokauppa. 
Myymälävalikoima muodostuu kysynnän ja paikallisten tarpeiden perusteella. 
Verkkokaupassa ovat myynnissä lähtökohtaisesti kaikki Alkon tuotteet. Kaikki 
tuotteet esitellään alko.fi:n tuotteet-osiossa.  

 
Vakiovalikoima 

Vakiovalikoima on Alkon päävalikoima, jonka tuotteet on valittu laajasta tar-
jonnasta ympäri maailman. Ne muodostavat myymälävalikoiman rungon.  

 
Kausivalikoima 

Kausivalikoimaan valitaan tuotteet määräajaksi vastaamaan asiakkaiden ky-
seisen ajankohdan erityistarpeisiin. 
 

Erikoiserät 

Erikoiserät rikastuttavat Alkon tuotevalikoimaa ja ovat erityisesti juomista 
sekä ruoan ja juoman yhdistämisestä kiinnostuneille asiakkaille suunnattuja 
tuotteita. Suurin osa tuotteista tulee valikoimaan yhtäaikaisesti kerran 
kuussa. 
 

Tilausvalikoima  

Tilausvalikoima koostuu maahantuojien ja valmistajien tarjoamista, vakio- ja 
kausivalikoiman sekä erikoiserien ulkopuolisista tuotteista. Tuotteet ovat pää-
osin saatavilla verkkokaupasta ja ovat myymälöille valinnaisia.  

 
Erikoistilaustuotteet 

Asiakkailla on lisäksi mahdollisuus tilata Alkon valikoiman ulkopuolisia alkoho-
lijuomia ostositoumuksella. Juomatoimittajan tulee toimittaa tuotteet tarjouk-
sessa ilmoittamansa toimitusehdon ja Alkon tilauksen mukaisesti joko Alkon 
keskusvaraston kautta tai suoraan Alkon myymälään. Juomatoimittaja voi 
määrittää hyväksymänsä pienimmän tilauskoon, mutta pääsääntöisesti ti-
lauksen vähimmäismäärä on yksi kuljetuspakkaus.  
 
 

VALIKOIMAN OHJAUS  

Alkon vakiovalikoiman, kausituotteiden ja erikoiserien tuotteita voidaan oh-
jata keskitetysti myymälöihin. Tilausvalikoiman tuotteet ovat myymälöille va-
linnaisia tuotteita. 
 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullinen-ostotoiminta
https://www.alko.fi/tuotehaku?SearchTerm=*&SortingAttribute=random_803&SearchParameter=&SelectedFilter=
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Tuoteryhmäpuu 

Tuoteryhmäkohtaisen ohjauksen välineenä toimii Alkon tuoteryhmäpuu. Tuo-
teryhmäpuussa tuoteryhmät jakaantuvat ensin alatuoteryhmiin ja sitten seg-
mentteihin, joihin kuuluvia tuotteita kohdennetaan myymälöihin kysynnän 
pohjalta.  
 
Kaikille segmentille on määritetty keskitetyn ohjauksen tuotekiintiö kuhunkin 
valikoimaprofiiliin. Kiintiö pohjautuu alatuoteryhmien ja segmenttien analy-
soituun asiakaskysyntään. Segmenttien paikat seuraavalle vuodelle kiinnite-
tään aina edellisen vastaavan jakson päätteeksi ja ne julkaistaan toimittajille 
jaksotarkastelun yhteydessä. 
 
Tuoteryhmäpuu perustuu Alkon analysoimiin asiakastarpeisiin, -käyttäytymi-
seen ja kuluttajakysyntään. Mikäli niissä tapahtuu muutoksia, tuoteryhmä-
puun rakenne tai alatuoteryhmien tai segmenttien sisällöt voivat muuttua. 
Muutoksista informoidaan hyvissä ajoin ja aina vähintään kaksi hinnastojak-
soa ennen niiden voimaantuloa. Voimassa oleva tuoteryhmäpuu löytyy vali-
koimasuunnitelmasta. 
 

Valikoimaprofiilit ja myymälätyypit 

Vakiovalikoiman tuotteita ohjataan myymälöihin tuoteryhmittäin valikoima-
profiilien kautta. Valikoimaprofiilit muodostuvat myyntiprofiilin (normaali, pe-
rus, plus) ja myymäläkoon (6 kokoluokkaa, XS-XXL) yhdistelmänä, esimer-
kiksi "normaali-S”. Lisäksi on vielä jokerityypin myymälöitä, joissa on poik-
keukselliset olosuhteet, esim. pieni myymäläpinta-ala tai kausittain suuresti 
vaihteleva kysyntä. Tästä syystä jokerityypin myymälöille ei tehdä keskite-
tysti ohjattua valikoimanhallintaa. 
 
Normaali-myyntiprofiiliin verrattuna plus-myyntiprofiilin myymälöissä koros-
tuvat etenkin viinit, oluet sekä keskimääräistä kalliimmat tuotteet. Perus-
myyntiprofiilin myymälöissä myynti painottuu puolestaan enemmän väkevien 
tuoteryhmien tuotteisiin sekä osaan panimoryhmän tuotteita. 
 
Alkolla on lisäksi kolme asiakasviestinnässä käytettävää myymälätyyppiä: 
huippumyymälä, erikoismyymälä ja lähimyymälä. Valikoimanhallinnan näkö-
kulmasta myymälätyyppejä erottaa valikoiman laajuus. Huippumyymälöissä 
on laajin valikoima, ja ne ovat lähtökohtaisesti XXL kokoluokassa. Erikois-
myymälöissä on laaja XL tai L kokoluokan valikoima. Lähimyymälät kuuluvat 
kokoluokkiin XS – L. Erikoiserätuotteita ohjataan Alkon huippu- ja erikois-
myymälöihin. 
 
Tuotteita ohjataan myymälöihin keskitetysti enintään 90 prosenttia. Keski-
määrin ketjuohjauksella ohjataan myymälöihin noin 70 prosenttia myymälän 
valikoimasta. Huippu- ja erikoismyymälöissä on keskimääräistä alhaisempi 
kohdennusaste ja lähimyymälöissä keskimääräistä korkeampi kohdennusaste. 
Myymälät täydentävät lisäksi valikoimaansa valinnaisilla tuotteilla paikallisen 
kysynnän mukaan. 
 
Yksittäisen myymälän valikoimaprofiili tai myymälätyyppi voi vaihtua muun 
muassa myymälätiloissa, myymälän sijainnissa, myyntiprofiilissa tai tuotelu-
kumäärässä tapahtuneiden muutosten takia. Tämä vaikuttaa myös valikoi-
man kohdentamiseen. 
 



5 
 

Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 27.9.2022 

Valikoiman kohdentaminen 

Vakiovalikoiman volyymiltaan suurimmat tuotteet kohdennetaan suoraan 
kaikkiin keskitetyn ohjauksen piirissä oleviin myymälöihin. Suurimpien tuot-
teiden tarkastelu tehdään vuosittain, tai kysyntärakenteen muuttuessa poik-
keuksellisesti useammin, kuitenkin korkeintaan kolme kertaa vuodessa. Mui-
den vakiovalikoiman päätuotteiden keskitetty ohjaus pohjautuu hinnastojak-
soittain tehtävään jaksotarkasteluun. Jaksotarkastelussa arvioidaan kunkin 
segmentin tuotteiden myyntiä edellisen jakson ajalta. Segmentin tuotteet 
asetetaan suuruusjärjestykseen painotetun peittokerroinlaskennan mukaisen 
verottoman liikevaihdon perusteella.  
 
Tuotekohtaisen myynnin lisäksi enintään 5,5% alkoholijuomien kohdentami-
seen vaikuttaa toimittajien ilmoittamat ostohinnat. Tavarantoimittajien ilmoit-
tamien hinnanmuutosten mahdollinen vaikutus myynteihin arvioidaan ja tuot-
teiden peittotasot määritellään tarkastelun perusteella. 
 
Jaksotarkastelussa tuotetta tarkastellaan aina siinä segmentissä, jossa tuote 
on ollut kyseisen hinnastojakson alussa. Tarkastelujakson viikoittainen rapor-
tointi alkaa aina hinnastojakson alusta. 
 
Segmenttien suurimmat tuotteet saavat keskitetyn kohdennuksen useam-
paan myymälään kuin alemman sijoituksen saaneet tuotteet. Osa tuotteista 
tai segmenteistä voi jäädä keskitetyn kohdennuksen ulkopuolelle. Lisäksi hin-
nastojaksotarkastelun perusteella erityisen vähän myyvät tuotteet voivat va-
pautua yksittäisen myymälän kohdennuksesta. Myymälän näkökulmasta 
kaikki sille kohdentamattomat tuotteet ovat valinnaisia. Valinnaisilla tuotteilla 
myymälä voi täydentää pakollista ohjattua valikoimaansa paikallisen kysyn-
nän perusteella. 
 
Jaksotarkastelu tehdään aina hinnastojakson loputtua ja sen lopputulos ker-
rotaan juomatoimittajille. Jaksotarkastelun lopputulos tulee kuitenkin voi-
maan vasta seuraavalle hinnastojaksolle, eli kuuden kuukauden päästä ilmoi-
tuksesta. Aikatauluun poikkeuksen tekevät enintään 5,5% alkoholijuomat, 
joiden peittotasot vahvistetaan toimittajille vasta sen jälkeen, kun toimittajat 
ovat ilmoittaneet ostohinnat vastaavalle hinnastojaksolle. Hintojen ilmoittami-
sen aikaraja on noin kaksi kuukautta ennen hinnastojakson alkua. 
 
Uudet tuotteet saavat haussa ilmoitetun ja ostovaiheessa täsmennettyjen va-
likoimaprofiilien mukaisen minimipeiton. Uutuustuotteiden kohdennus ja peit-
totaso riippuvat valikoimatyypistä sekä arvioidusta asiakaskysynnästä. 
 
Katso lisäksi: 
Valikoimanhallinnan valikoimaprofiilit ja tarkastelujaksot sekä myynnin tar-
kastelussa käytettävän liikevaihdon laskentakaava, liite 3 

 
Tuotteiden sijoittelu myymälöissä  

Tuoteryhmien kohtaamisjärjestys, esillepanoryhmien sijainti ja tuotesijoittelu 
myymälässä perustuvat Alkon tilanhallintaohjeistukseen. Jokaiselle tuotteelle 
on määritelty esillepanoryhmä, joka määrittää sen, minne tuote myymälässä 
sijoitetaan. Esillepanoryhmä järjestetään aina yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 
Lisäksi myymälöissä on erityisesillepanoja, joissa olevat tuotteet voivat vaih-
tua. Myymälä valitsee itse erityisesillepanoihin kulloinkin sijoitettavat tuotteet 
kausien, teemojen sekä asiakaskysynnän mukaisesti tasapuolisuutta ja syrji-
mättömyyttä noudattaen.  
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Alkon myymälöiden hyllytila jaetaan tuotteiden kesken tilanhallintatyökalun 
avulla. Hyllytila jaetaan esillepanoryhmien kesken ja tuotteiden saamassa 
hyllytilassa huomioidaan kyseisen myymälän menekkitiedot. Alko tekee myy-
mälöidensä tilanhallintasuunnitelmat itsenäisesti myymäläkohtaisten vali-
koima- ja menekkitietojen perusteella. 
 
Pääsääntöisesti jokaisella myymälän valikoimassa olevalla tuotteella on myy-
mälässä hyllypaikka. Poikkeuksen tästä voivat muodostaa esimerkiksi pani-
motuotteet sekä sellaiset kausi- ja menekkituotteet, jotka ovat myymälässä 
esillä ns. erityisesillepanossa, esim. dollylavalla. 

 
 
VALIKOIMAN SUUNNITTELU 

Suunniteltava valikoima koostuu vakiovalikoiman päätuotteista, erikoiseristä 
sekä kausivalikoiman tuotteista. Valikoiman suunnittelun perustana on asia-
kaslähtöinen tuoteryhmäpuu, jonka mukaisesti arvioidaan kysyntää ja nyky-
valikoimaa suhteessa eri asiakasryhmien tarpeisiin.  
 

Valikoimasuunnitelmat  

Valikoimasuunnittelumalli 
Tuotteiden valikoimaanottaminen perustuu systemaattiseen suunnitteluun, 
jonka pohjalta Alko julkaisee valikoimasuunnitelman kolme kertaa vuodessa 
vakiovalikoimalle, erikoiserille ja kausituotteille. Valikoimasuunnitelmat jul-
kaistaan: alko.fi/tavarantoimittajille. 

 

 
Mahdolliset valikoimasuunnitelman lisähaut samoin kuin erikoiserien ja kausi-
valikoiman haut voidaan julkaista erillisinä ilmoituksina: alko.fi/tavarantoimit-
tajille. 

 
Vakiovalikoiman päätuotteet 

Alkon vakiovalikoiman tuotteet ovat keskitetyn ohjauksen tarkastelun piirissä. 
Niiden myyntiä tarkastellaan hinnastojaksoittain. Jaksotarkastelujen perus-
teella osa tuotteista kohdennetaan myymälävalikoimiin ja osa jää kohdenta-
mattomiksi tuotteiksi. Enintään 5,5% tuotteiden osalta kohdennukseen voi 
vaikuttaa myös tuotteiden ostohintojen muutokset. 

 
Kohdennetut tuotteet 
Osa vakiovalikoiman tuotteista kohdennetaan keskitetysti myymälöihin jakso-
tarkastelun perusteella.  
 
Kohdentamattomat tuotteet 
Osa vakiovalikoiman tuotteista jää ilman keskitettyä kohdennusta jaksotar-
kastelussa ja ovat myymälöille valinnaisia. 
 
Uutuudet otetaan mukaan jaksotarkasteluun, kun ensimmäinen täysi tarkas-
telujakso valikoimaantulon jälkeen on täyttynyt. Ensimmäisen täyden jakson 
jälkeinen kohdennus uutuustuotteelle viestitään jaksotarkastelun yhteydessä. 
Käytännössä uuden tuotteen minimipeitto on siis haussa ilmoitetulla tasolla 

Suunnitelman julkaisuajankohta Arvioitu valikoimaantulo 
toukokuu - kesäkuun alku 2022 joulukuu 2022 - maaliskuu 2023 
syyskuu - lokakuu 2022 huhtikuu - heinäkuu 2023 
helmikuu 2023 elokuu - marraskuu 2023 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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valikoimaantulohetkestä riippuen noin 11 – 16 kuukauden ajan (takuupeitto-
aika). Tämän jälkeen tuote saa jaksotarkastelun mukaisen peiton. Enintään 
5,5% tuotteiden takuupeittoaika voi olla myös lyhyempi, mutta tämä ilmoite-
taan aina erikseen tuotteen haussa. 
 
Vakiovalikoiman päätuote voi siirtyä tilausvalikoimaan haun mukaisen takuu-
peittoajan jälkeen. 

 
Kausivalikoiman tuotteet 

Erityistä kautta tai tapahtumaa varten hankittavien tuotteiden valinta perus-
tuu kyseisen ajankohdan erityistarpeisiin. Kausituotehaut julkaistaan valikoi-
masuunnitelmassa tai erillisinä tuotehakuinaan: alko.fi/tavarantoimittajille. 
Kausituotteita valikoimaan otettaessa sovitaan myös tuotteen valikoimasta 
poistamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Kausituotteet kohdennetaan  
oston yhteydessä tarkennetun menekkiarvion perusteella myymälöihin.  
 
Kausituotteiden sesonkipainotteisen kysynnän vuoksi ne eivät voi siirtyä kau-
den jälkeen vakiovalikoiman päätuotteiksi. Kauden jälkeen tuotteet voi halu-
tessaan tarjota tilausvalikoimaan. Tällöin Alko siirtää tuotteen saldot uuden 
tuotenumeron alle.  
 
Mikäli kausituotetta on kauden jälkeen Alkon varastossa, Alko voi muuttaa 
tuotteen elinkaaren valikoimasta poistuvaksi ja myydä tuotteen loppuun ti-
lausvalikoiman kautta. 
 
Erityisen sesonkipainotteiset kausituotteet voivat varmistaa myyntiintulon     
seuraavalle vastaavalle kaudelle (esim. glögi joulukaudelle) edeltävän kauden 
myyntien perusteella, mikäli 

• haussa on todettu mahdollisuus tulla valituksi uudelleen myyn-
tiin seuraavaksi kaudeksi edellisen kauden myyntien perusteella 
ja 

• kausituote tarjotaan uuteen kauteen suunnattuun hakuun ja 
haussa määritellyt kriteerit toteutuvat ja 

• edeltävän kauden myynti on ylittänyt 50 000 litraa kauden ai-
kana ja  

• kausituote on asiakkaalle tunnistettavissa samaksi tuotteeksi 
(esimerkiksi tuotenimen ja ulkoasun tai etiketöinnin osalta). 

 
Erikoiserät 

Kuukausittain valikoimaan tulevat erikoiserät sisältävät kaksi kokonaisuutta: 
suuremmat ja pienemmät erikoiserät. Suuremmilla erikoiserillä on laajempaa 
kysyntää sekä saatavuutta. Pienemmät erikoiserät ovat erityisesti harrastajia 
kiinnostavia huipputuotteita. Erikoiserähaut julkaistaan Alkon nettisivuilla 
alko.fi/tavarantoimittajille kolme kertaa vuodessa osana valikoimasuunnitel-
maa tai erillisinä tuotehakuinaan. 
 
Suuremmat erikoiserät ovat valikoimassa ja myymälöille tilattavissa neljän 
kuukauden ajan valikoimaan tulostaan (erikoiseräjakso). Tuotteet ohjataan 
huippu- ja erikoismyymälöihin. Muille myymälöille tuotteet ovat valinnaisia. 
Pienemmät erikoiserät ovat kertaostoja, joita Alkon lippulaivamyymälä ja 
verkkokauppa myyvät. Pienempiä erikoiseriä voidaan myydä myös rajatussa 
määrässä myymälöitä, joissa on niille todettua kysyntää. 

 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Erikoiserätuotteet haetaan erityistä teemaa varten rajalliseksi neljän (4) kuu-
kauden jaksoksi valikoimaan. Erikoiseräjakson jälkeen tuotteet eivät voi siir-
tyä vakiovalikoiman päätuotteeksi. Erikoiseräjakson jälkeen tuotteet voi halu-
tessaan tarjota tilausvalikoimaan. Tällöin Alko siirtää tuotteen saldot uuden 
tuotenumeron alle. 
 
Mikäli erikoiserätuotetta on erikoiseräjakson jälkeen Alkon varastossa, Alko 
voi muuttaa tuotteen elinkaaren valikoimasta poistuvaksi ja myydä tuotteen 
loppuun tilausvalikoiman kautta.  
 
Jos erikoiseriin, tai muuhun valikoimatyyppiin, haetaan useampaa vuosiker-
taa samaa ns. kantatuotetta, tulee eri vuosikerroilla olla yksilöllinen, luetta-
vissa oleva viivakoodi (esim. EAN-koodi).  

 
Lisätietoa pieneristä ja tarjontaohjeet löytyvät Alkon nettisivuilta alko.fi/tava-
rantoimittajille. Perinteinen Bordeaux ’en primeurs’ ostotapa on osa pienem-
pien erikoiserien kokonaisuutta. 
 
 

TUOTEHAUT JA TARJOUSMENETTELY 

Tarjouksia tuotehakuihin voi tehdä alkoholijuomien maahantuoja, muu tava-
rantoimittaja, tuottaja, valmistaja, sekä valtuutettu edustaja. Tarjoajalla tu-
lee olla toiminnan edellyttämät voimassa olevat luvat. Tarjoajan tai myyjän 
on ilmoitettava välittömästi mahdollisista lupien muutoksista Alkolle. 
 
Tarjouskäsittely alkaa haun päättymispäivästä ja loppuu tuotteen ostopäätök-
seen. Tarjouksen hyväksyminen edellyttää, että tarjous on oikein ja haun 
mukaisin ehdoin täytetty. Tarjouskäsittelyssä oleviin tarjouksiin ei voi tehdä 
muutoksia. Jos tarjouksen tiedot ovat virheelliset tai tarjottu tuote ei ole toi-
mitettavissa, tulee tarjoajan pyytää tarjouksen mitätöintiä. 
 
Vakiovalikoimaan ei voi tarjota jo vakiovalikoimassa olevaa tuotetta. Jos ti-
lausvalikoimassa, kausivalikoimassa tai erikoiserissä oleva tuote tarjotaan ja 
tulee valituksi vakiovalikoimaan, Alko sulkee tuotteen tilauksilta ja poistaa 
sen edellisestä valikoimatyypistä ennen tuotteen vakiovalikoimaantulopäivää. 
Myymäläsaldot voidaan tarvittaessa siirtää uudelle tuotenumerolle. Kausi- ja 
erikoiserätuotteen tarjoaminen tuotehakuun on mahdollista, jos sille määri-
telty valikoimajakso on loppunut.  
 
Viinien kohdalla on huomioitava, että myymäläsaldot voidaan siirtää uudelle 
tuotenumerolle vain, jos tuotteen vuosikerta pysyy samana. Mikäli vuosikerta 
eroaa ja tuotteella on myymäläsaldoja jäljellä, tulee niiden olla myytyinä en-
nen uuden tuotteen valikoimaantuloa. Mikäli näin ei ole, tavarantoimittajan 
tulee lunastaa tuotteet takaisin tai pyytää tuotteiden hävittämistä. Alko ve-
loittaa kustannukset alko.fi/tavarantoimittajille -sivuilla julkaistujen veloitus-
määrien mukaisesti. 
 
Samaa tuotetta ei voida kerrallaan ottaa valikoimiin useammalta kuin yhdeltä 
myyjältä. 
 
 
 

 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Osallistuminen tuotehakuihin 

Tarjousten tekeminen 
 
Tarjoajien tulee tehdä tarjoukset tuotehaussa olevalla hakunumerolla siten, 
että ne saapuvat Alkoon haussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. 
 
Tuotteet tarjotaan Alkon Kumppaniverkon kautta. Käyttöoikeudet Kumppani-
verkkoon saa Alkon valikoimat, tuotteet ja laatu -yksiköltä. Tarkemmat yh-
teystiedot löytyvät osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille.  
 
Tarjouksen voi kuitenkin jättää myös sähköpostitse (offer@alko.fi) tai paperi-
lomakkeella, jolloin tulee käyttää uusimpia saatavilla olevia lomakkeita. Tar-
jouslomakkeet ovat myös osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille.  
 
Kun myyjä toimittaa tarjouksen yhteydessä tuotekuvan, ostetun tuotteen 
osalta luovuttaa hän samalla oikeuden Alkolle käyttää ja muokata sitä sekä 
edelleen luovuttaa sen esimerkiksi medialle. Myyjä antaa myös Alkolle oikeu-
den käyttää ostetulle tuotteelle ilmoitettuja tuotetietoja viestinnässään.  
 
Myyjä vastaa tarjouksen yhteydessä pyydettyjen tuotteen hankintaketjuun 
liittyvien tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja kattavuudesta niin 
tarjousta tehdessään, kuin koko tuotteen valikoimassa olon ajan. Myyjä ym-
märtää, että tietojen päivittämättä jättäminen tai tiedoissa ilmenneistä vir-
heistä voi aiheutua vahinkoa Alkolle.  
 
Alkolla on oikeus asettaa uusille Alkolle tarjottaville tuotteille ihmisoikeuksiin, 
sosiaaliseen vastuuseen ja ilmasto- ja ympäristövastuuseen liittyviä tuote-
haku- tai kaupankäynninehtoja. Kaupankäynninehtoihin liittyvät muutokset 
käsitellään tavanomaisen kuulemismenettelyn kautta ja tarveharkintaisesti 
siirtymäaikoja hyödyntäen. 
 
Erikoiserätuotteiden tarjouslomakkeella täydennettävien analyysiarvojen tu-
lee olla liitteen 6 mukaisilla menetelmillä mitattuja ja tarjoukseen liitetään il-
moitettujen lukujen analyysitodistus. Toimitetun analyysitodistuksen täytyy 
kohdistua tarjottuun vuosikertaan tai todistus saa olla korkeintaan kolme 
vuotta vanha. Jos analyysitodistusta ei ole saatavilla, tuotteen analysointi 
tehdään Alkossa tarjoajan kustannuksella alko.fi/tavarantoimittajille -sivuilla 
julkaistujen toimittajaveloitusmäärien mukaisesti. 
 
Tehdessään tarjouksen myyjä sitoutuu amfori BSCI:n arvoihin ja Code of 
Conductiin. Samalla myyjä vastaa siitä, että sen kanssa samaan hankintaket-
juun kuuluvat yhteisöt ja yritykset noudattavat toimintaperiaatteiden asetta-
mia velvoitteita. Lisäksi Alko edellyttää, että myyjä sekä mahdollinen agentti 
ovat suorittaneet Alkon järjestämän Vastuullisen hankinnan -verkkokoulutuk-
sen. 
 
Kun valikoimasuunnitelmassa haetaan eettisen kaupan tuotteita, hakuihin hy-
väksytään ainoastaan tuotekohtaisen sertifikaatin omaavia tuotteita. 
 
Erikoiserissä ja kausituotteissa Alko voi jättää ostamatta tuotteen, mikäli il-
moitettu saatavuus on pienempi kuin haussa ilmoitettu menekkiarvio. 
 
Katso tarkemmin: amfori BSCI Code of Conduct englanninkielinen versio on 
lainvoimainen, liite 1. 

 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
mailto:offer@alko.fi
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullinen-ostotoiminta
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullinen-ostotoiminta
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullinen-ostotoiminta
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Hintojen ilmoittaminen tarjouksessa 
 
Alkoholipitoisuudeltaan yli 5,5% tuotteelle tulee ilmoittaa sekä Alkon vähit-
täismyyntihinta että sitä vastaava toimitusehdon mukainen Alkon ostohinta. 
Mikäli hinnat ovat ristiriidassa keskenään, vähittäismyyntihintaa käytetään 
ostohinnan laskemiseen. 
 
Alkoholipitoisuudeltaan enintään 5,5% tuotteelle tulee ilmoittaa toimituseh-
don mukainen Alkon ostohinta sekä hinta myymälän takaovella. Mikäli hinnat 
ovat ristiriidassa keskenään, hinta myymälän takaovella on toimittajaa sitova. 
 
Tarjousprosessin aikana hintoihin ei voi tehdä muutoksia. Jos kuitenkin tar-
jouksen antamisen ja tuotteen valikoimaantulon välisenä aikana tapahtuu 
muutoksia veroissa, juomapakkausten tuottajavastuuseen Suomessa kuulu-
vissa kierrätys-, haitta- ja hyötykäyttömaksuissa tai Alkon hinnoitteluteki-
jöissä, tarjoaja saa muuttaa hintoja enintään tekijöiden yhteenlasketun muu-
toksen verran. Muutos on tehtävä viimeistään viikon sisällä, siitä kun Alko on 
ilmoittanut tuotteen muuttuvasta hinnasta.  
 
Tarjouksessa tulee ilmoittaa, kuuluuko tuote pantilliseen kierrätysjärjestel-
mään. Panttia ei tule sisällyttää tuotteen ostohintaan. 
 
Monipakkausta tarjottaessa tulee huomioida, että monipakkauksen ostohin-
nan tulee olla yksittäisen pullon tai tölkin ostohinnan kerrannainen. Monipak-
kauksen vähittäismyyntihinta asetetaan yksittäisen pullon tai tölkin vähittäis-
myyntihinnan kerrannaiseksi.  
 
Vähittäismyyntihinnan voi laskea hintalaskurilla, joka on Kumppaniverkossa 
sekä osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille 

 
Tarjouslomakkeet 
 
Tarjouslomakkeita on saatavana kolmea eri toimitustapaa varten:  
 
1. Toimitukset Suomesta Alkon myymälöihin (toimitusehdolla TOP Alkon myy-
mälät, Finnterms 2001) 
 

Tuotteiden tarjoaminen Alkon myymälöihin edellyttää, että juoma-
toimittajalla (suorajakelijalla) on toiminnan edellyttämät voimassa 
olevat luvat. Toimitukset voivat tapahtua joko verottomasta tai 
verollisesta varastosta (rajoitteet, ks. Suorajakeluehdot, liite 2C).  

 
2. Toimitukset Suomesta Alkon keskusvarastoon (toimitusehdolla TOP Alkon 
keskusvarasto, Finnterms 2001) 
 

Tuotteen tarjoaminen Alkon verottomaan keskusvarastoon edellyt-
tää, että juomatoimittajalla on Suomessa veroton varasto sekä 
toiminnan edellyttämät voimassa olevat luvat. 

 
3. Toimitukset Alkon maahantuontipalvelua käyttäen (toimitusehdoilla FCA, 
FOB tai DAP, Incoterms 2020) 

 
Jos juomatoimittaja haluaa käyttää Alkon maahantuontipalvelua, 
hänen tulee tarjota tuote sille tarkoitetulla tarjouslomakkeella. Al-
kon maahantuontipalvelu on logistinen palvelu. 

 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Juomatoimittajan tulee myyjänä toimiessaan valita kaikille toimittamilleen 
tuotteille laskutuksen ja sanomaliikenteen toimivuuden takaamiseksi sama 
toimitusehto ja toimittava varasto. 

 
Katso lisäksi: 
Alkon osto- ja toimitusehdot, liitteet 2, 2A, 2B, 2C 
Tarjouslomakkeen täyttäminen ja valtuutukset, liite 4 
GTIN-koodit, Valviran koodit ja kuljetuspakkauksen koodit, liite 5 
 
Valtuutus ja teollisoikeudet 
 
Valtuutus auttaa Alkoa varmistamaan tuotteelle riittävän saatavuuden, tuot-
teen alkuperän ja laadun, sekä tavarantoimittajan kyvykkyyden noudattaa Al-
kon määrittelemiä vastuullisen kaupan periaatteita.  
   
Tarjouksen hyväksyminen käsittelyyn edellyttää, että tarjouksen liitteenä on 
valmistajan tai tuotemerkin omistajan valtuutus tai muu riittävä selvitys tuot-
teen hankintaketjusta ja alkuperästä, sekä vahvistus tuotteen saatavuudesta. 
Mikäli tuotteen teollisoikeuksiin (mm. tavaramerkkioikeuksiin) liittyy epäsel-
vyyksiä, Alko voi jättää tuotteen ottamatta tarjouskäsittelyyn. Valtuutusta ei 
tarvita, kun tarjottu tuote on oma tuotemerkki, tai tuotetta tarjotaan pienem-
piin erikoiseriin.  
   
Mikäli muuta selvitystä kuin valtuutusta käytetään edellä mainittujen seikko-
jen todentamiseen, tarjous voi edetä vasta kun todettu selvitys ja ilmoitetut 
tiedot on kyetty todentamaan oikeaksi.  
   
Mikäli useampi eri toimija tarjoaa tuotehakuun samaa tuotetta edellä mainitut 
edellytykset täyttäen, valitaan edullisempi tuote, kuitenkin sillä edellytyksellä, 
että tuotteen saatavuus on riittävä. Mikäli kahdella tarjotulla tuotteella on 
sama hinta ja molemmilla tuotteilla on riittävä saatavuus, etenevä tuote ar-
votaan.  
 
Katso lisäksi: 
Tarjouslomakkeen täyttäminen ja valtuutukset, liite 4 
Valtuutuslomake osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille 

 
Tarjousten voimassaolo  
 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 12 kuukautta haun päättymispäi-
västä lukien, jollei haussa ole ilmoitettu muuta viimeistä voimassaolopäivää. 
 
 
Näytteiden toimittaminen 
 
Näytteitä saa toimittaa vain Alkon pyynnöstä kulut ja verot maksettuna. 
Näytteet tulee toimittaa haussa tai näytepyynnössä ilmoitetussa aikataulussa. 
Tarkemmat ohjeet näytteiden toimittamisesta ilmoitetaan näytepyynnössä. 
Mahdolliset reklamaatiot näytteiden toimittamisesta tulee tehdä seitsemän 
vuorokauden sisällä näytteiden perille toimittamisesta. 
 
Näytteen tulee vastata lopullista tuotetta ja pakkausta. Pakkausmallinnus (ns. 
mock-up) on ulkoasunäytteenä kuitenkin sallittu, jos lopullista pakkausta ei 
ole saatavilla. Lähetettävästä ulkoasunäytteestä tulee selkeästi ilmetä, että 
kyseessä on pakkausmallinnus. Sen tulee sisältää haun vaatimat päällysmer-
kinnät. Mahdollinen pakkausmallinnus tulee toimittaa pyydetyn näytemäärän 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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lisäksi. Kuvamuodossa toimitettavan irrallisen paperivedoksen ei katsota ole-
van riittävä ulkoasunäyte.  
 
Katso lisäksi: 
Näytteiden ja todistusten toimitusohjeet, liite 6 

  
Tuotteiden valinta ja valikoimaantulo 

Tarjottujen tuotteiden arviointi  
 
Tuotteet arvioidaan pyydettyjen näytteiden perusteella tasapuolisuutta nou-
dattaen ja käyttäen joko sokko- ja/tai avointa arviointia. Tavoitteena on löy-
tää tarjotusta joukosta parhaiten asiakastarpeen ja -kysynnän täyttävä tuote 
suhteessa olemassa olevaan valikoimaan. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
tuotteen laatuun sekä muihin kuluttajalle lisäarvoa tuoviin näkökohtiin. Hin-
nan osalta yli 5,5% tuotteiden arvioinnin perusteena käytetään tarjouksella 
ilmoitettua vähittäismyyntihintaa. Enintään 5,5% tuotteiden arvioinnin perus-
teena on alustava vähittäismyyntihinta, joka perustuu ilmoitettuun hintaan 
myymälän takaovella. Myös vastuullisuuden osalta asiakkaalle merkittävät te-
kijät huomioidaan arvioinnissa, kuten esimerkiksi kierrätysjärjestelmään kuu-
luminen, luomu ja vihreä valinta -symbolit. Myös muita kuluttajalle vastuulli-
suuden suhteen merkityksellisiä seikkoja voidaan katsoa eduksi arvioinnissa. 
Lisäksi tuotteen saatavuuden varmuus, materiaalivirran toimivuus sekä pak-
kauksen tilanhallinnallinen soveltuvuus arvioidaan, jotta asiakaspalvelulliset 
vaatimukset voidaan täyttää. 
 
Arvioinnin jälkeen tarjoajat saavat tiedon aistinvaraisen arvioinnin lopputu-
loksesta. Valitut tuotteet jatkavat prosessissa eteenpäin ja kaksi seuraavaa 
tuotetta jäävät varatuotteeksi. Loput tarjotut tuotteet hylätään. Arvioinnin 
jälkeen valittu tuote toimitetaan Alkoholintarkastuslaboratorion (ACL) analy-
soitavaksi. Jos valitut tuotteet eivät ole kelpoisia valikoimaan tuleviksi, vali-
taan seuraava varatuote. Varatuotteet hylätään oston yhteydessä. 
 
Tarjousmäärän ollessa suuri, arvioitavien näytteiden määrää voidaan rajata 
käyttäen hyväksi haussa ilmoitettuja kriteereitä. 
 
Valikoimaantulo 
 
Tuote voidaan ostaa, jos se täyttää lakisääteiset vaatimukset ja hakuun liitty-
vät raja-arvot eikä tuotteessa havaita muuta laadullista huomautettavaa. 
Tarjoajan on toimitettava Alkon pyytämät dokumentit, täydennettävä vaadi-
tut tuotetiedot ja reagoitava Alkon lähettämiin viesteihin niissä annetuissa 
määräajoissa.  
 
Tuotteen osto tapahtuu noin 1 – 3 kuukauden kuluttua hakuajan päättymi-
sestä. Erikoiserätuotteet ostetaan pääsääntöisesti 1 – 2 kuukauden kuluttua 
hakuajan päättymisestä. Oston jälkeen, ennen tuotteen tuloa valikoimaan, 
Alko lähettää tarjoajalle tuotetietokyselyn, jonka perusteella saatavat tiedot 
voidaan hyödyntää uusien tuotteiden esittelyssä.  
 
Tuotteen valikoimaantulo tapahtuu yleensä 2 – 4 kuukauden kuluttua tuot-
teen ostosta. Kokonaisuudessaan prosessi hakuajan päättymisestä valitun 
tuotteen valikoimaantuloon kestää noin 3 – 7 kuukautta. Kuitenkin esimer-
kiksi kausituotteiden kohdalla tämä saattaa olla pidempi. 
 
Tuotteita voi tulla valikoimaan viikoittain. Erikoiserätuotteet tulevat lähtökoh-
taisesti valikoimaan yhtenä kokonaisuutena kuukausittain. 
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Valikoimaantulon peruuntuminen 
 
Mikäli myyjä ei tarjouksesta huolimatta pysty toimittamaan tarjoamaansa 
tuotetta annetun määräajan puitteissa, Alko peruuttaa tuotteen valikoimaan-
tulon ja veloittaa myyjältä tuotteen listauksesta aiheutuneet kustannukset 
alko.fi/tavarantoimittajille -sivuilla julkaistujen veloitusmäärien mukaisesti.  
 
Valikoimaantulo peruuntuu, jos tuotetta ei ole toimitettavissa takuupeittota-
son myymälöihin lanseerausta varten neljän kuukauden kuluessa tuotteen 
valikoimaantulopäivästä. Mikäli suurempien erikoiserien tuote myöhästyy ja-
kelunaloituspäivästä, tuotetta ei ole jaettavissa tuolloin riittävästi ensitäyttöä 
ajatellen tai tuote ei ole myynninaloituspäivänä myyntikelpoinen, veloitetaan 
tarjoajalta 1250,00 euroa (+ alv). 
 
 

TILAUSVALIKOIMA 

Tuotteiden tarjoaminen tilausvalikoimaan 

Tilausvalikoiman tuotteille ei ole hakumenettelyä. Tuotteita voi tarjota tilaus-
valikoimaan jatkuvasti.  
 
Tuotteet tarjotaan joko luokkaan T1 tai luokkaan T3: 
- tilausvalikoiman normaalit tuotteet (T1) 
- paikallisesti saatavat tilausvalikoiman tuotteet (T3) 
 
Paikallisesti saataviksi tuotteiksi (T3) voivat tarjota tuotteitaan pienpanimot, 
tilaviini- ja muut pientuottajat. 
 
Tilausvalikoimaan listautuminen itsepalveluna 
 
Myyjä tarjoaa tuotteet tilausvalikoimaan Alkon Kumppaniverkon kautta itse-
näisesti ja oikein täytettynä veloituksetta. Käyttöoikeudet Kumppaniverkkoon 
saa Alkon valikoimat, tuotteet ja laatu -yksiköltä. Tarjouksella tulee ilmoittaa 
tuotteen perustietojen lisäksi muut vaadittavat tiedot esimerkiksi luonneh-
dinta, makutyyppi, ruokasymbolit ja analyysitiedot. Tuotteesta tulee myös 
toimittaa Alkon tuotekuvaformaatin mukainen kuva tarjouksen yhteydessä, 
muutoin Alko pyytää kuvausnäytteen ja veloittaa tuotteen kuvaamisesta 
40,00 euroa (+ alv)*. Toimittajan tulee toimittaa myös Alkolle kuva tuotteen 
lakisääteisistä merkinnöistä, jotta tuotteen pakolliset merkinnät voidaan tar-
kastaa. Alko pidättää itsellään oikeuden muokata juomatoimittajan antamia 
tietoja. 
 
Tuotteen valikoimaantulo tapahtuu noin kahden viikon kuluttua tarjouksen 
jättämisestä. Tämä edellyttää, että tarjouksella on ilmoitettu vaaditut tiedot, 
tuotteen mahdollinen rekisteröinti kierrätysjärjestelmään on kunnossa sekä 
tarjouksella on liitteenä Alkon tuotekuvaformaatin mukainen kuva. 
 
Tilausvalikoiman tuotteiden Listauspalvelu 
 
Myyjä voi halutessaan tarjota tuotteen tilausvalikoimaan Listauspalvelulla. 
Tällöin tuotteet tarjotaan Alkon Kumppaniverkon kautta tai halutessaan tar-
jouksen voi jättää myös sähköpostitse tai paperilomakkeella. Myyjän tulee 
käyttää uusimpia saatavilla olevia lomakkeita. Tarjouslomakkeet ovat myös 
osoitteessa: alko.fi/tavarantoimittajille. Alko lähettää myyjälle näytepyynnön 
tarjotusta uudesta tuotteesta. Näytteet tulee toimittaa kahden viikon kulu-
essa ja niiden tulee vastata myyntiin tulevaa tuotetta. Tuotteiden pantillisuus 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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tarkistetaan myös lähetetyistä näytteistä. 
 
Alko veloittaa Listauspalvelusta (T1- ja T3 -tuotteet) käsittelymaksun 100,00 
euroa (+ alv). Tuotteesta tulee myös toimittaa Alkon tuotekuvaformaatin mu-
kainen kuva tarjouksen yhteydessä, muutoin Alko pyytää kuvausnäytteen ja 
veloittaa lisäksi tuotteen kuvaamisesta 40,00 euroa (+ alv)*. 
 
Tuotteen valikoimaantulo kestää näytteen saapumisen jälkeen noin kuusi 
viikkoa. Sesonkiaikoina listausprosessi saattaa venyä pidemmäksi tarjousten 
suuren määrän takia, myös tuotekuvan puuttuminen tarjoukselta voi viivyt-
tää listausprosessia. 
 
*Katso lisäksi: 
Alkon tuotekuvien formaatti, Tuotemuutokset, liite 8 
 
Tarjoamisessa huomioitavaa 
 
Mikäli itsepalvelulistauksen tarjouksella on enintään 40 prosenttia virheitä, 
myyjällä on kaksi kuukautta aikaa korjata virheet. Mikäli virheitä on yli 40 
prosenttia tarjouksen tiedoista, tarjous voi jatkaa maksullisena palvelulis-
tauksena tai tuotteesta tehdään kokonaan uusi tarjous. Mikäli tarjouksen tuo-
teryhmä, toimitustapa tai muu merkittävä hinnoittelutekijä kuten panttitieto 
on valittu väärin, edellytetään aina kokonaan uutta tarjousta. 
 
Uusien tuotteiden tarjoukseen tulee liittää valmistajan tai tuotemerkin omis-
tajan valtuutus. Jos tuote on tarjoajan oma tuotemerkki tai valmiste, valtuu-
tusta ei tarvita. 
 
Alkon tilausvalikoimaan voi tarjota myös samaa tuotetta olevia monipakkauk-
sia, jos: 
• valikoimassa on yksittäinen kuluttajapakkaus omalla tuotenumerollaan 
• ja yksittäiset kuluttajapakkaukset (esim. pullo tai tölkki) alittavat seu-

raavat pakkauskoot:  
o Viinit alle 0,75 l 
o Väkevät alle 0,2 l 
o Panimotuotteet alle 0,7 l. 

Alko toivoo käytettävän ympäristöystävällisiä monipakkauksia ja pyytää vält-
tämään muovisia monipakkauskääreitä (ns. shrink wrap). 
 
Tilausvalikoimatuotteiden tarjouslomakkeella täydennettävien analyysiarvojen 
tulee olla liitteen 6 mukaisilla menetelmillä mitattuja ja tarjoukseen liitetään 
ilmoitettujen lukujen analyysitodistus. Analyysitodistuksen täytyy kohdistua 
tarjottuun vuosikertaan tai todistus saa olla korkeintaan kolme vuotta vanha. 

 
Mikäli myyjä toimittaa tuotekuvan, luovuttaa hän samalla oikeuden Alkolle 
käyttää ja muokata sitä sekä edelleen luovuttaa sen esimerkiksi medialle. 
 
Myyjä antaa myös Alkolle oikeuden käyttää ostetulle tuotteelle ilmoitettuja 
tuotetietoja viestinnässään. 
 
Tehdessään tarjouksen myyjä sitoutuu amfori BSCI:n arvoihin ja Code of 
Conductiin. Samalla myyjä vastaa siitä, että sen kanssa samaan hankintaket-
juun kuuluvat yhteisöt ja yritykset noudattavat toimintaperiaatteiden asetta-
mia velvoitteita. Lisäksi Alko edellyttää, että myyjä sekä mahdollinen agentti 
ovat suorittaneet Alkon järjestämän Vastuullisen hankinnan -verkkokoulutuk-
sen. 
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Katso lisäksi: 
amfori BSCI Code of Conduct englanninkielinen versio on lainvoimainen, liite 
1. 
Tarjouslomakkeen täyttäminen ja valtuutukset, liite 4  
Valtuutuslomake osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille 
Alkon tuotekuvien formaatti, Tuotemuutokset, liite 8 
 
Toimitustavat 
 
Myyjä voi tarjota tuotteet joko toimitusehdolla TOP Alkon myymälät (Finn-
terms 2001) tai toimitusehdolla TOP Alkon keskusvarasto (Finnterms 2001).  
Juomatoimittajan tulee myyjänä toimiessaan valita kaikille toimittamilleen 
tuotteille laskutuksen ja sanomaliikenteen toimivuuden takaamiseksi sama 
toimitusehto ja toimittava varasto. Toimitukset edellyttävät, että myyjä käyt-
tää Alkon verkko-EDI-sovellusta (BNP). Suoraan myymälöihin toimittava 
myyjä voi käyttää myös Alkon EDI-sanomaliikennettä. T3-luokkaan kuuluvan 
tuotteen toimittaja voi erityissyistä pyytää poikkeusmenettelyä toimituseh-
toon. 
 
Alko ei toimi tilausvalikoiman tuotteiden maahantuojana vaan edellyttää, että 
myyjä hoitaa maahantuonnin, jolloin myyjällä tulee olla toiminnan edellyttä-
mät voimassa olevat luvat. Maahantuojana myyjä huolehtii ulkomailta tule-
vien tuotteiden tulliselvityksestä ja muista maahantuontiin liittyvistä velvoit-
teista. 
 
Myyjä vastaa siitä, että tuotetta on tarjouksen mukaisesti toimitettavissa joko 
Alkon keskusvarastoon kolmen työpäivän tai myymälöihin viiden työpäivän 
sisällä tilauksesta. 

 
Paikallisesti saatavat tilausvalikoiman tuotteet  
(Tilausvalikoimaluokka T3) 
 

Tuotteen valmistajan ollessa pienpanimo (vuosituotanto enintään 15 miljoo-
naa litraa) tai pientuottaja (vuosituotantomäärä enintään 100.000 litraa), 
tuottajalla on mahdollisuus listata tuote tilausvalikoimaan paikallisesti saata-
vana tuotteena (T3). Tällöin tuottaja voi itse valita myymälät (1 – 10 kpl), 
joihin tuotetta on mahdollista toimittaa. Edellä mainittujen lisäksi tuottaja voi 
valita myös verkkokaupan yhdeksi toimitusmyymäläksi. Verkkokaupan kautta 
myytävät tuotteet toimitetaan Alkon verkkokaupan varastoon. Jos tuotanto-
raja ylittyy, tuottajalla on velvollisuus ilmoittaa siitä Alkolle.  
 
Toimitusmyymälöitä voi vaihtaa hinnoittelurytmin mukaisesti, mutta mikäli 
myymälöitä on tarjouksella ilmoitettu alle 10, voi toimitusmyymälöitä lisätä 
missä vaiheessa tahansa 10+1 myymälään asti. 

 
Tilausvalikoiman tuotteiden valikoimaantulo 

Tilausvalikoimaan voi tulla tuotteita viikoittain.  
 
Asiakaspalvelulliset syyt edellyttävät, että tarjottua tuotetta on saatavilla 
myyjän varastossa tuotteen valikoimaantulopäivänä ja suosituksena on, että 
tuotetta on saatavana vähintään yhden kuukauden ajan. 
 
Mikäli tilausvalikoimaan tarjottavalla tuotteella on rajallinen saatavuus, tulee 
tavarantoimittajan ilmoittaa tuotteen saatavuus myyntiyksiköissä tarjouksen 
yhteydessä. 

 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullinen-ostotoiminta
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullinen-ostotoiminta
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille


16 
 

Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 27.9.2022 

Siirtyminen tilausvalikoimasta toiseen valikoimaan  

Siirtyminen tilausvalikoimasta vakiovalikoimaan on mahdollista kahdella ta-
valla. Tilausvalikoiman tuote voi osallistua vakiovalikoiman hakuun, josta 
tuote voidaan ostaa vakiovalikoimaan tai tuote voi nousta myyntitarkastelun 
perusteella vakiovalikoimaan. Lisäksi tilausvalikoimatuotetta voi tarjota eri-
koiserien tai kausituotteiden tuotehakuihin. 
 
Tuotehaun kautta 
 
Jos tilausvalikoimassa oleva tuote tarjotaan ja tulee valituksi toiseen valikoi-
maan, Alko sulkee tuotteen tilauksilta ja poistaa sen tilausvalikoimasta ennen 
valikoimaantulopäivää. Huomioitavaa on kuitenkin, että haun määrittelemät 
kriteerit tulee toteutua ja tuotteen tulee laadultaan vastata tarjottua näy-
tettä, jotta siirto olisi mahdollista. 
 
Viinien kohdalla on huomioitava, että myymäläsaldot voidaan siirtää uudelle 
tuotenumerolle vain, jos tuotteen vuosikerta pysyy samana. Mikäli vuosikerta 
eroaa ja tuotteella on myymäläsaldoja jäljellä, tulee niiden olla myytyinä en-
nen uuden tuotteen valikoimaantuloa. Mikäli näin ei ole, tavarantoimittajan 
tulee lunastaa tuotteet takaisin, tai pyytää tuotteiden hävittämistä. Alko ve-
loittaa kustannukset alko.fi/tavarantoimittajille -sivuilla julkaistujen veloitus-
määrien mukaisesti. 

 
Myyntitarkastelun perusteella 
 
Tilausvalikoiman T1-luokan tuotteiden myyntiä seurataan kuukausittain. Mi-
käli tuotteen 
• myynti ylittää 2000 myyntiyksikköä 12 kuukauden rullaavalla jaksolla ja 

on muodostunut vähintään 20 myymälän kautta 
tai 

• myynti 12 kuukauden rullaavalla jaksolla ylittää 20 000 euron verottoman 
liikevaihdon ja on muodostunut vähintään 20 eri myymälän kautta,  

sillä on mahdollisuus siirtyä vakiovalikoimaan, jos juomatoimittaja niin ha-
luaa. Myyntiä ja 20 myymälän kriteeriä tarkasteltaessa verkkokaupan myynti 
katsotaan aina noutopaikkana toimivan myymälän myynniksi. Alko ilmoittaa 
ehdon täyttymisestä toimittajalle. Mikäli toimittaja ei halua heti ehdon täytyt-
tyä siirtää tuotetta vakiovalikoimaan, voidaan siirto tehdä myös myöhemmin 
toimittajan erillisestä pyynnöstä. Tämä edellyttää sitä, että edellisen 12 kuu-
kauden myyntiehdot täyttyvät edelleen. 
 
Mikäli tuote halutaan siirtää T1-luokasta vakiovalikoimaan, myyjän tulee 
tehdä tuotemuutospyyntö ja lähettää kolme näytettä, vähintään kaksi kuu-
kautta ennen aiotun muutoksen toivottua voimaantuloa. Mahdolliset ruuhkati-
lanteet saattavat pidentää valikoimasta toiseen siirtymisen käsittelyaikaa. 
 
Vakiovalikoimaan siirtyessään tuote luonnehditaan, analysoidaan ja lii 
tetään laadunvalvontaohjelmaan. Tässä yhteydessä peritään 350,00 euron (+ 
alv) maksu.  
 
Siirtyminen vakiovalikoimaan tapahtuu ensin kohdentamattomaksi päätuot-
teeksi. Tuote saa ranking sijoitusta sen jakson alusta alkaen, minkä aikana 
nousu vakiovalikoimaan on tapahtunut, mikäli tuote on ollut Alkon valikoi-
massa jakson ensimmäisenä päivänä. Muussa tapauksessa tuote alkaa saada 
ranking-sijoitusta seuraavan alkavan hinnastojakson alusta alkaen. 
 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Monipakkauksen noustessa vakiovalikoimaan myyntitarkastelun perusteella 
sitä ei lähtökohtaisesti kohdenneta, vaan tuotteen myynnit lasketaan yksittäi-
sen kuluttajapakkauksen myynteihin. 
 
Joidenkin tuotteiden erityisestä sesonkipainotteisesta kysynnästä johtuen ne 
eivät voi siirtyä tilausvalikoimasta vakiovalikoimaan (esim. glögit). Myöskään 
pakkaukset, jotka eivät muotonsa tai kokonsa vuoksi toimi Alkon normaalissa 
tilanhallinnassa ja logistiikassa, eivät voi nousta vakiovalikoimaan. 

 
Tilausvalikoimatuotteet myymälän valikoimassa 

Myymälät voivat täydentää valinnaista valikoimaansa haluamallaan määrällä 
tilausvalikoiman tuotteita pysyessään kuitenkin myymälälle tilanhallintasyistä 
asetetun kokonaisnimikemäärän rajoissa. Myymälävalikoimissa pidettävät ti-
lausvalikoiman tuotteet ovat joko paikallisia erikoisuuksia tai vakiovalikoimaa 
täydentäviä tuotteita. Tilausvalikoiman tuotteet eivät voi olla myymälän eri-
tyisesillepanossa, pois lukien paikalliset T3 -luokan tilausvalikoimatuotteet, 
joita myymälä voi tarvittaessa nostaa erityisesillepanoihin teemojen mukai-
sesti. 

 

TUOTTEIDEN POISTAMINEN VALIKOIMISTA  

Myyjä vastaa siitä, että tuotetta on haun ja tarjouksen mukaisesti toimitetta-
vissa, ja sitoutuu ilmoittamaan Alkolle kirjallisesti tuotteen loppumisesta, jol-
loin tuote poistetaan valikoimasta.  
 
Mikäli kysyntätasonsa vakiinnuttanut vakiovalikoiman tuote on yhtäjaksoi-
sesti suljettuna tilauksilta yli kolmen kuukauden ajan, poistetaan tuote vali-
koimasta. Tuotteen kysyntätason katsotaan vakiintuneen kuuden (6) kuukau-
den kuluttua valikoimaantulosta. 
 
Tuote voidaan poistaa valikoimasta myös muista Alkon ostoehdoissa maini-
tuista syistä. Tarkempi erittely mahdollisista syistä on esitetty liitteessä 2. 

 
 

TIETOJEN ANTAMINEN MYYNNISTÄ 

Yleisiä myyntitietoja julkaistaan alko.fi/uutishuone -sivuilla, kohdassa Myynti-
lastot. Tilastot sisältävät valtakunnallisia ja alueellisia tietoja myynnistä eri 
tuoteryhmissä. Tietoja päivitetään tilastosta riippuen kuukausittain tai vuosit-
tain. 
 
Myyjä, tuottaja tai agentti saa tietoa kaikkien monopolin alaisten tuotteiden 
myynnistä. Myyntitilastot ovat luottamuksellisia ja ne on tarkoitettu vain 
oman liiketoiminnan kehittämiseen. Myyjä voi jakaa tietoa myynneistä aino-
astaan päämiehellensä, esim. tuottajalle tai brändin omistajalle. Myyntitietoja 
ei saa jakaa konserniyritysten sisällä eteenpäin sisaryrityksille, jotka eivät 
toimi Alkon sopimuskumppanina. Raportit ovat saatavilla sopimussuhteessa 
oleville toimittajille Alkon extranet -palvelun kautta, tai potentiaalisille toimit-
tajille erillisestä pyynnöstä sähköpostitse. 
 
Myyjä ja/tai agentti saa myös tarkempia tietoja omien tuotteidensa myyn-
nistä tehtyään kirjallisen sopimuksen niiden toimittamisesta Alkon extranet -
palvelussa. Raportit sisältävät muun muassa ko. tuotteiden viikko- ja kuukau-
simyynnit, myymäläpeitto ja varastotiedot, segmenttikohtaisen sijoitustiedon 
sekä luettelon kaikista juomista toimittajittain. 

https://www.alko.fi/uutishuone/ajankohtaista
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Listaus kulloinkin toimitettavista raporteista sekä yhteystiedoista on nähtä-
vissä alko.fi/tavarantoimittajille. 
 
 

KAUPANKÄYNNIN EHTOJA 

Kaupankäynnissä noudatetaan liitteissä 2A ja 2B olevia Alkon osto- ja toimi-
tusehtoja.  
 
Jos myyjä on antanut tarjouksensa siten, että hän vastaa jakelusta Alkon vä-
hittäismyymälöihin, sovelletaan lisäksi liitteen 2C mukaisia suorajakelun eh-
toja. 
 
Vakiovalikoimaan, kausivalikoimaan ja erikoiseriin tarjottaessa tulee ottaa 
huomioon, että suorajakelu on mahdollista vasta, kun liitteessä 2C mainitut 
volyymi- ja muut edellytykset täyttyvät ja myyjä on hyväksytysti testannut 
Alkon kanssa koko tilaus-toimitusprosessiin liittyvän sähköisen sanomavirran. 
Sanomavirta perustuu kansainväliseen EDI-standardiin ja Alkon soveltamis-
ohjeeseen kustakin erillisestä sanomasta: tilaus, sähköinen lähetysluettelo, 
lasku sekä toimitukseen ja laskuun liittyvät korjaukset. Käyttöönotto toteute-
taan Alkon hyväksymässä aikataulussa. EDI-testaukseen sekä yhteyden 
avaamiseen liittyvät kustannukset veloitetaan toteuman mukaisesti toimitta-
jalta. 
 
Tilausvalikoiman tuotteiden toimitukset edellyttävät, että myyjä käyttää Al-
kon verkko-Edi-sovellusta (BNP). Suoraan myymälöihin toimittava myyjä voi 
käyttää myös Alkon Edi-sanomaliikennettä. Käyttöönotto toteutetaan Alkon 
hyväksymässä aikataulussa. 
 
Katso lisäksi: 
Alkon osto- ja toimitusehdot, liitteet 2, 2A, 2B, 2C 
 

Vastuullisen hankinnan ehdot  

Tuotteiden tarjoaminen ja toimittaminen Alkolle edellyttää, että myyjä sitou-
tuu amfori BSCI:n arvoihin ja Code of Conductiin (Liite 1). 
 
Amfori BSCI:n vastuullisen hankinnan toimintamalli pohjautuu Due Diligence- 
(huolellisuusperiaate) jatkuvan parantamisen periaatteeseen, avoimeen yh-
teistyöhön ja eri toimitusketjun toimijoiden valtuuttamiseen. Tehdessään tar-
jouksen Kumppaniverkossa myyjä vastaa, että se itse ja kaikki sen kanssa 
samaan toimitusketjuun kuuluvat yhteisöt noudattavat Vastuullisen hankin-
nan velvoitteita. Toimitusketjulla tarkoitetaan tuotteen ja sen pakkauksen 
valmistukseen, kuljetukseen ja myyntiin liittyviä yhteisöjä. Alko tarjoaa myy-
jien käyttöön Vastuullisen hankinnan -verkkokoulutuksen. Koulutuksella var-
mennetaan riittävä ymmärrys vastuullisen hankinnan periaatteiden käytän-
nönvaikutuksista. Alko edellyttää koulutuksen suorittamista kaikilta myyjiltä. 
Jos myyjällä on valtuutettu edustaja (agentti), myös agentin on suoritettava 
koulutus. Yksityiskohtaisemmat ohjeet verkkokoulutuksesta ja sen suoritta-
misesta löytyvät alko.fi:n tavarantoimittajille-osiosta. Myyjän edustaja voi-
daan myös velvoittaa osallistumaan erikseen määriteltyihin vastuullisuuskou-
lutuksiin esim. ihmisoikeuskoulutukseen. Velvoittavista koulutuksista ilmoite-
taan alko.fi:n tavarantoimittajille -osiossa. Myyjien osallistumista koulutuksiin 
seurataan, ja velvoitteen laiminlyönti voi johtaa seuraamuksiin. 
 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/valikoimaanotto-ja-valikoima/tietoa-valikoimasta-ja-tuotteista
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Varmistaakseen amfori BSCI:n arvojen ja Code of Conductin toteutumisen 
hankintaketjussaan Alko voi suorittaa itse tai kolmannen osapuolen toimesta 
seuranta- tai ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä esim. auditointeja, muita arvi-
ointeja tai projekteja, joilla todennetaan Vastuullisen hankinnan toimintaperi-
aatteiden toteutuminen käytännössä. Lisäksi Alko voi edellyttää toimitusket-
jun osapuolilta toiminnan sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevaa itsearvi-
ointia, ja tulosten toimittamista Alkon arvioitavaksi. Alko käsittelee seuranta-
toimenpiteisiin liittyviä dokumentteja luottamuksellisesti, mutta pidättää oi-
keuden jakaa ne relevanteille osapuolille salassapitosopimusta vastaan (esi-
merkiksi tapaukseen liittyville hankintaketjun osapuolille). Myyjä on velvolli-
nen aktiivisesti toteuttamaan omia seurantatoimenpiteitä hankintaketjussaan 
ja antamaan tukensa Alkon seurantatoimenpiteiden toteutumiselle suunnitel-
lusti.  
 
Mikäli Alkon valikoimassa olevan tuotteen toimitusketjuun kuuluva osapuoli 
kieltäytyy Alkon tai kolmannen osapuolen toimesta suoritettavasta auditoin-
nista tai muusta toimenpiteestä, ja ei muutoin todistettavasti noudata amfori 
BSCI:n arvoja ja Code of Conductia tai suorita osapuolelle osoitettuja korjaa-
via toimenpiteitä sovitussa aikataulussa, Alko voi peruuttaa tuotteen tilauk-
sen ja listauksen sekä suorittaa takaisinvedon ilman, että Alkolle syntyy tä-
män seurauksena minkäänlaista korvausvastuuta. Tuotteella tarkoitetaan 
kaikkia Alkon valikoimassa olevia tuotteita, joiden hankintaketjussa osapuoli 
on osallisena. Mikäli kyseinen osapuoli on tuottajan alihankkija, Alko arvioi 
tuotteen tilauksen ja listauksen peruuttamisen tapauskohtaisesti. Tapauskoh-
taisen päätöksenteon perusteet kerrotaan Alkon verkkosivuilla 
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuoli-
suus/vastuullinen-ostotoiminta. Alko on sitoutunut yhteistyöhön osapuolten 
kanssa, jotka kunnioittavat BSCI:n eettisiä periaatteita ja osoittavat haluk-
kuutta oman toimintansa jatkuvaan kehittämiseen näiden periaatteiden to-
teutumiseksi käytännössä. 
 
Alkolla on oikeus asettaa jo valikoimassa olemassa oleville tuotteille ihmisoi-
keuksiin, sosiaaliseen vastuuseen ja ilmasto- ja ympäristövastuuseen liittyviä 
tuotehakuun tai kaupankäyntiin liittyviä ehtoja. Kaupankäynninehtoihin liitty-
vät muutokset käsitellään tavanomaisen kuulemismenettelyn kautta ja tarve-
harkintaisesti siirtymäaikoja hyödyntäen.  
 
Auditoinnista kieltäytyminen johtaa yhteistyön päättymiseen. Mikäli auditoin-
nista kieltäytyjä on Alkon hankintaketjussa kuvattu tuottajan alihankkija, Alko 
käyttää tapauskohtaista harkintaa ennen päätöksentekoa tilauksen ja listauk-
sen peruuttamisesta sekä tuotteen takaisinvedosta. Harkinnassa otetaan huo-
mioon: hankintaketjun jäljitettävyyden arviointi (tuottajalta alihankkijalle), 
jäljitettävyystiedon luotettavuuden arviointi (ajantasaisuus), alihankintaket-
jun rakenteen arviointi (toimijoiden määrä ja rooli) ja kohtuullisuus hankinta-
ketjun kaikkia osapuolia kohtaan (vs. vastuullisen hankinnan toimintamallin 
tavoitteiden vastainen lopputulos). 
 
Alko vastaa ensimmäisen auditoinnin (full audit) seurantatoimien mahdolli-
sista kustannuksista täysimääräisesti. Jos auditointi joudutaan uusimaan 
poikkeamista johtuen, vastaa myyjä tällaisen seuranta-auditoinnin (follow-
up) kokonaiskustannuksista. Auditoinnista kieltäytyminen voi johtaa Alkon ja 
myyjän välisten kaikkien sopimusten ja liikesuhteiden välittömään päättämi-
seen ilman korvausvelvollisuutta. 
 
Toimitusketjun läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden takaamiseksi sekä riski- ja 
vaikutusarvion toteuttamiseksi Alko kerää myyjältä tietoja tuotteen hankinta-
ketjusta. Alko voi tarvittaessa vaatia myyjää luovuttamaan tietoja sekä sen 
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omasta toiminnasta että alihankintaketjussa toimivista sopimuskumppa-
neista. Kerätyt tiedot kattavat sijaintitietoja (esim. tuotanto- ja pullotuslai-
tos), lisäksi sekä sosiaalisen vastuun (esim. työntekijöiden lukumäärä) että 
ympäristövastuun (esim. hiilijalanjälki tai muita tietoja toimintansa ympäris-
tövaikutuksista) tietoja. Pyydetyt tiedot myyjä on velvollinen toimittamaan 
Alkon vaatimassa muodossa. Myyjä vakuuttaa toimittavansa pyydetyt tiedot 
ja vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja kat-
tavuudesta. Myyjä vakuuttaa lisäksi, että toimitettavien tuotteiden tuotanto 
ja/tai niihin liittyvien palveluiden suorittaminen tapahtuvat ainoastaan Alkolle 
ilmoitetuissa tiloissa. Alko käyttää myyjän luovuttamia tietoja huolellisuusvel-
voiteprosessissa tai muuhun erikseen määriteltyyn tarkoitukseen, johon Al-
kolla on myyjältä erillinen lupa.  
 
Myyjä vakuuttaa edelleen ymmärtävänsä, että mikäli se jättää ilmoittamatta 
Alkolle jonkin edellä mainitun tiedon, koskien tuotetta, sen osaa ja/tai siihen 
liittyvän palvelun suorittamisesta, muodostaa tämä Alkolle perusteen Alkon ja 
myyjän välisten kaikkien sopimusten ja liikesuhteiden välittömään päättämi-
seen ilman korvausvelvollisuutta. Tässä yhteydessä myyjällä tarkoitetaan Al-
kolle tuotteita myyvää sopimuskumppania.  
 

 
Katso lisäksi:  
amfori BSCI Code of Conduct englanninkielinen versio on lainvoimainen, liite 
1. 
 

Dollylavat 

Myyjä voi tarjota tuotteen tietyin ehdoin Alkon vakio- tai kausivalikoimaan 
dollylavalle pakattuna. 
 
Katso tarkemmin:                                                                                  
Dollylavat, liite 9 

 
Laatuvaatimukset 

Alkoholijuomien laatuvaatimuksissa noudatetaan Suomen ja EU-säännösten 
määräyksiä. Tuotteiden tulee olla myös alkuperämaan lainsäädännön mää-
räysten mukaisia. Palpan kierrätysjärjestelmään liitettävien tuotteiden tulee 
täyttää Palpan asettamat materiaalivaatimukset. 
 
Alkoholijuomien valmistaja ja maahantuoja vastaavat kulutukseen luovutta-
mansa alkoholijuoman laadusta ja koostumuksesta sekä siitä, että tuote ja 
sen päällysmerkinnät ja muu esittely ovat annettujen säädösten ja määräys-
ten mukaisia (1102/2017, 30 §).  
 
Mikäli yksittäiseen tuotteeseen kohdistuu poikkeuksellisen suuri määrä asiak-
kaiden laadullisista syistä tekemiä tuotepalautuksia, varaa Alko oikeuden ve-
lottaa tuotepalautuksista aiheutuvat kustannukset tavarantoimittajalta. 

 
Parasta ennen -merkintä 
 
Parasta ennen -merkintä on oltava alle 10-prosenttisissa oluissa ja long drin-
keissä sekä alkoholittomissa juomissa (EU 1169/2011). Päivämäärän merkit-
semistä suositellaan myös siidereihin ja hanapakkausviineihin. Jos tuottee-
seen on merkitty parasta ennen -päiväys, tulee myymälöihin, verkkokaup-
paan tai Alkon keskusvarastolle toimitettavilla tuotteilla olla myyntiaikaa jäl-
jellä vähintään neljä kuukautta. 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullinen-ostotoiminta
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullinen-ostotoiminta
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Hinta- ja toimitustapamuutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin 

Hinnastojaksot  
 
Tuotteiden hinnat tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa alla olevan aikataulun 
mukaisesti. Täten ostohinnan korotuksia ja alennuksia sekä muutoksia toimi-
tusehtoihin ja jakelutapoihin hyväksytään tuleviksi voimaan kaksi kertaa vuo-
dessa. Yli 5,5% tuotteiden osalta toimittajilla on käytössään Alkon hintalas-
kuri, jonka avulla ostohinnan ja mahdollisesti muiden hinnoittelutekijöiden 
muutosten vaikutus vähittäismyyntihintaan voidaan laskea. Enintään 5,5% 
tuotteiden osalta Alko määrittelee vähittäismyyntihinnat itse ja toimittaja voi 
vaikuttaa vain ostohintaan. Hinnastojaksot sekä ilmoituspäivät ovat molem-
mille ryhmille samat. 
 

Hinnastojakso Viimeinen ilmoituspäivä 
27.9.2022 – 27.3.2023 2.8.2022 
28.3.2023 - 25.9.2023 1.2.2023 
26.9.2023-25.3.2024 1.8.2023 

 
Mikäli alkoholijuomavero, muu vero tai muu hinnoitteluun vaikuttava Alkosta 
riippumaton tekijä muuttuu siten, että tavarantoimittajat eivät pysty reagoi-
maan hintoihin normaalien ilmoituspäivien puitteissa, 
 

• Alko varaa oikeuden järjestää ylimääräisen erillisen 
hinnanmuutosmahdollisuuden hinnastojaksojen syklin ulkopuolella. 

• Alko varaa oikeuden erillisellä ilmoituksella siirtää aiemmin ilmoitettuja 
hinnastojaksoja siten, että hinnastojakson alku ajoittuu samaan ajan-
kohtaan veronkorotuksen tai muun hinnoitteluun vaikuttavan muutok-
sen kanssa, kuitenkin siten, että alkuperäisen hinnastojakson alku siir-
tyy enintään 40 päivää. 

• Alkolla on oikeus viedä muuttuneen veron tai maksun vaikutus osto- 
ja vähittäismyyntihintoihin yksipuolisesti teknisenä muutoksena hin-
nastojaksojen syklin ulkopuolella. 

 
Uudet tuotteet 
 
Uuden tuotteen ostohintaa ei voi muuttaa valikoimaantuloa seuraavalle hin-
nastojaksolle vaan vasta sen jälkeiselle jaksolle lukuun ottamatta toimitusta-
pamuutoksia, jolloin ostohintaa tulee muuttaa niin, että vähittäismyyntihinta 
pysyy samana. Uusien tuotteiden säännöt koskevat kaikkia valikoimaluokkia. 
Tuotteen poistaminen valikoimasta ja uudelleenlistaus tilausvalikoimaan eri 
hinnalla ennen yhden kokonaisen hinnastojakson kulumista ei ole sallittua.  
 
Erikoiserä- ja kausituotteisiin ei voi tehdä hinnanmuutoksia. 
 
Hinnanmuutokset valikoimassa oleville tuotteille 
 
Ensimmäisen kokonaisen hinnastojakson jälkeen tuotteen hintaa voi muuttaa 
hinnastojaksojen aikataulun mukaisesti. Yli 5,5% tuotteen ostohintaa voi 
muuttaa kerrallaan siten, että tuotteen vähittäismyyntihinta muuttuu enin-
tään 20 prosenttia (kuitenkin siten, että enintään 0,50 euron muutokset ovat 
aina sallittuja). Muutoksen ollessa 10 – 20 prosenttia ylös- tai alaspäin, toi-
mittajalla on velvollisuus selventää muutoksen syitä Alkon vastaavalle tuote-
päällikölle. Markkinoita laajasti koskevissa erityisissä poikkeustilanteissa voi-
daan sallia myös suuremmat hintamuutokset. 



22 
 

Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 27.9.2022 

 
Enintään 5,5% tuotteiden ostohintaa voi ensimmäisen kokonaisen hinnasto-
jakson jälkeen muuttaa hinnastojaksojen aikataulujen mukaisesti ilman rajoi-
tuksia muutoksen suuruuteen. 
 
Alkon keskusvaraston kautta kulkevat tuotteet 
 
Tuotteiden hintoja tarkistettaessa otetaan ostohinnan ja toimitusehtomuutos-
ten lisäksi huomioon Alkon keskusvaraston kautta kulkevien tuotteiden maa-
hantuontikustannuksissa ja volyymiluokissa tapahtuneet muutokset. Maahan-
tuontikustannukset ovat nähtävillä osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille. 
Kustannukset tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Mahdolliset muutokset il-
moitetaan viimeistään kuukautta ennen viimeistä hintojen ilmoittamispäivää 
osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille. 
 
Keskusvarasto- ja myymäläjakelukustannukset on esitetty volyymiluokittain 
osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille. Tuotteiden volyymiluokat tarkistetaan 
jokaiselle hinnoittelujaksolle siten, että tarkistusperusteena on kaksi kuu-
kautta ennen hinnanilmoituspäivää päättynyt täysi 12 kuukauden jakso. 
Tuotteen volyymiluokka on voimassa aina koko hinnoittelujakson kerrallaan.  

 
Jos myyjä haluaa säilyttää yli 5,5% tuotteen vähittäismyyntihinnan, tai enin-
tään 5,5% tuotteen hinnan myymälän takaovella entisellään maahantuonti-
kustannusten tai volyymiluokan muuttuessa, myyjän tulee huomioida tämä 
ostohinnan muutoksella. 
 
Poistuvat tuotteet 
 
Yli 5,5% tuotteen ostohintaa voidaan muuttaa poistoeräsääntöjen mukaisesti, 
kun tuote on ollut valikoimassa vähintään 12 kuukautta ja toimittaja on il-
moittanut sitovasti tuotteen poistumisesta valikoimasta Alkon vastaavalle 
tuotepäällikölle. Tällöin tuotteen ostohintaa voi muuttaa hinnastojaksojen ai-
kataulujen mukaisesti ilman rajoituksia muutoksen suuruuteen. Tuotteen vä-
hittäismyyntihinnan muuttuessa enemmän kuin 20 prosenttia alaspäin, toi-
mittajan on sitovasti ilmoitettava tuotteen jäljellä oleva kokonaissaatavuus 
Alkon vastaavalle tuotepäällikölle asiakaspalvelun ja toiminnan sujuvuuden 
varmistamiseksi. 
 
Poikkeuksellisen suurista muutoksista on neuvoteltava vastaavan tuotepäälli-
kön kanssa mm. Alkon mahdollisen katemenetyksen korvaamiseksi muutok-
sen voimaantulohetkellä varastoissa olevan määrän osalta. 
 
Enintään 5,5% tuotteiden ostohintaa voi muuttaa myös poistumisvaiheessa 
hinnastojaksojen aikataulujen mukaisesti ilman rajoituksia muutoksen suu-
ruuteen. 
 
Erityistapauksissa, esimerkiksi kausituotteissa, tuotteille voidaan toteuttaa 
hinnanalennuksia Alkon katetta laskemalla yllä ilmoitetusta rytmistä poikkea-
valla aikataululla. Mikäli alennetuista katteista on sovittu erillisen sopimuksen 
perusteella, on myyjän hyvitettävä Alkolle katemenetys sopimuksen mukai-
sesti. 
 
 
 
 
 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Tuotteen hinta-, toimituslauseke- ja jakelijamuutoksesta ilmoittami-
nen 
 
Sekä vakio- että tilausvalikoiman tuotteiden hinta-, toimituslauseke- ja jakeli-
jamuutokset on ilmoitettava Kumppaniverkossa tai osoitteesta alko.fi/tava-
rantoimittajille löytyvällä tarjouslomakkeella ja tarvittaessa mukaan on liitet-
tävä valtuutus tai muu riittävä selvitys tuotteen hankintaketjusta ja alkupe-
rästä, sekä vahvistus tuotteen saatavuudesta. Jakelijamuutos voi edetä 
vasta, kun todettu selvitys ja ilmoitetut tiedot on kyetty todentamaan oi-
keiksi. Muuta selvitystä käytettäessä voidaan jakelijaa muuttaa ainoastaan 
silloin, kun uusi tarjoaja tarjoaa voimassa olevaa edullisempaa ostohintaa Al-
kolle. Lisäksi muuta selvitystä käytettäessä tarvitaan tuotteelle liitteen 6 mu-
kainen analyysitodistus tuotteen aitouden validointia varten. 
 
Jos ainoastaan tuotteiden ostohintoja muutetaan, käytetään ilmoittamiseen 
Kumppaniverkon Ostohintailmoittaminen-toimintoa. Muutokset voidaan tar-
vittaessa ilmoittaa myös määrämuotoisella Excel-tiedostolla. Tiedoston on si-
sällettävä vähintään seuraavat tiedot: tuotenumero, tuotteen nimi, uusi osto-
hinta sekä yli 5,5% tuotteilla uusi vähittäismyyntihinta. Ilmoituksessa tuote-
numero on määräävä tieto. Vain muuttuvat ostohinnat ilmoitetaan. 
 
Monipakkauksen hintaa ilmoittaessa tulee huomioida, että ostohinta on yksit-
täisen pullon tai tölkin kerrannainen. 
 
Jakelijasiirron yhteydessä huomioitava 
 
Tuotteen siirtyessä Alkon keskusvaraston kautta tapahtuvasta jakelusta toi-
selle jakelijalle Alko myy loppuvarastonsa uudelle jakelijalle. Tuote-erän 
nouto Alkon varastosta jakelijan varastoon sovitaan tapauskohtaisesti. Alko 
vastaa tuotteesta ja sen jakelusta muutoksen voimaantulopäivään asti. 
 
Mikäli Alkon maahantuonnissa oleva tuote siirtyy suorajakelijalle ennen tuot-
teen valikoimaantulopäivää tai ennen kuin valikoimaan tulosta on kulunut 
yksi kuukausi, veloittaa Alko uudelta jakelijalta voimassa olevan toimittajave-
loitustaulukon mukaisesti Palpan rekisteröitymismaksun (mikäli tuote on re-
kisteröity Palpaan), maahantuonnin rahdin kustannukset todellisten palvelun-
tarjoajan laskuttamien kustannusten mukaisesti, tuotekohtaisen käsittely-
maksun sekä myyntiyksikkökohtaisen jakelijasiirron tavaralaskun varastokus-
tannusten kattamiseksi. 
 
Tuotteen siirtyessä suoratoimittajalta Alkon keskusvaraston kautta tapahtu-
vaan jakeluun Alko aloittaa sen ostamisen suoraan ulkomaiselta juomatoimit-
tajalta tai uudelta maahantuojalta. Alko vastaa tuotteesta ja sen jakelusta 
muutoksen voimaantulopäivästä alkaen. 
 
Muutoksen sujuvuuden ja EDI-liikenteen virheettömyyden varmistamiseksi 
Alko sulkee muutoksen kohteena olevat tuotteet myymälöiden tilauksilta kah-
deksi arkipäiväksi ennen muutoksen voimaantuloa. 
 
Jakelijasiirron yhteydessä uuden tuotteen vähittäismyyntihinnan tulee pysyä 
muuttumattomana vähintään yhden kokonaisen hinnastojakson ajan uuden 
tuotteen valikoimaantulosta laskien. 
 
Katso lisäksi: 
Tarjouslomakkeen täyttäminen ja valtuutukset, liite 4 
Jakelija- ja toimitusehtomuutokset, liite 7  

 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Tuotetiedon ylläpito ja tuotemuutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin 

Alkon ja myyjän välinen sopimus koskee Alkon hyväksymää tarjousta ja tar-
jousnäytettä. Myyjä vastaa edustamiensa tuotteiden tuotetiedon kortilla yllä-
pidettävien tietojen oikeellisuudesta ja vaadittujen dokumenttien ajantasai-
suudesta. Tuotteiden pakkausta, sisältöä, suljentaa tai etikettien ulkonäköä 
koskevat muutokset vaativat Alkon hyväksynnän ennen tuotteen jakelun aloi-
tusta.  
 
Hyväksynnän edellytys on, että muutos: 
• On kuluttajasuoja- ja alkoholilain sekä Valviran ohjeistusten mukainen. 
• On asiakastarpeiden näkökulmasta tuotemuutos, ei tuotteen vaihdos. Asi-

akkaan tulee pystyä tunnistamaan tuote muutoksen jälkeen samaksi tuot-
teeksi. 

• Noudattaa alkuperäistä hakua sekä haku- ja valintakriteerien osalta tar-
jousta kahden vuoden ajan tuotteen valikoimaantulopäivästä laskien. 
Hinta- ja ulkoasumuutokset sekä viinien vuosikertamuutokset ovat edel-
leen mahdollisia normaalin ohjeistuksen puitteissa. 

• Kahden vuoden jälkeen myös sellaisten ominaisuuksien muutokset, jotka 
ovat olleet tuotteen hakukriteereissä sekä vastaavasti tarjouksella, on 
mahdollista muuttaa.  

• Olennaiseksi tuotteen ominaisuudeksi, jota ei voi muuttaa tuotteen elin-
kaaren aikana, katsotaan kuuluvan muun muassa tuotteen segmentti (pl. 
viinit makutyypin ja hinnan osalta), kypsytysluokitusmuutokset (kuten 
esimerkiksi viskien ikämerkintä, konjakeissa "VSOP" tai viineissä 
"Crianza"), sekä viinien osalta alkuperämaa. Poikkeuksena valikoimanhal-
linnan segmenttien muuttuessa Alko mahdollistaa niiden osalta tapahtu-
vat tuotteiden segmenttivaihdokset siirtymäajaksi. Muutoksia voidaan 
tehdä aikaisemman segmentin määrittelemissä puitteissa (esim. pakkaus-
ten välillä, jos pakkaukset eriytetään uudessa segmentoinnissa toisis-
taan). Tuotemuutokset tulee toteuttaa segmenttimuutoksen voimaantulon 
jälkeisen kahden valikoimanhallinnallisen tarkastelujakson aikana. 

• Toimii Alkon logistisessa järjestelmässä, Alkon myymälässä tilanhallinta-
konseptin mukaisesti sekä ketjun toiminnallisuuden ja ketjuohjauksen pe-
riaatteiden mukaisesti.  

Tuotetietoa pidetään yllä Kumppaniverkon tuotetiedon kortin avulla. Mikäli 
juomatoimittaja ei ole Kumppaniverkon käyttäjä, tehdään muutokset www-
sivuilta löytyvää tuotemuutoslomaketta käyttäen.  
 
Tuotemuutospyyntö, joka johtaa tuotteen hinnoittelun muutokseen, on teh-
tävä tarjouslomakkeella (esimerkiksi valmistevero muuttuu). Poikkeuksena 
päällysteen kierrätysjärjestelmän muuttuessa hinnanmuutoksen voi ilmoittaa 
määrämuotoisella Excel-tiedostolla, mikäli se tehdään hinnanmuutosrytmissä. 
Muovipullon sekä tölkin muutos pantittomasta pantilliseksi pitää tehdä aina 
tarjouslomakkeella.   
 
Mikäli tuotetiedon oikeellisuudessa on asiakkaan kannalta merkityksellinen 
virhe, seuraa toimittajalle 300,00 euron (+ alv) maksu. Tällainen virhe on 
esimerkiksi poikkeama tuotteen allergeenitiedoissa tai päivittämättä jäänyt 
tuotekuva tai vuosikertatieto.  
 
Katso lisäksi: 
Tuotemuutokset, liite 8 
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VÄHITTÄISMYYNTIHINNAT   

Vähittäismyyntihinnat perustuvat tuotteen verottomaan hintaan Alkon myy-
mälän takaovella. Vähittäismyyntihinta sisältää myymälän takaovella määri-
tellyn hinnan (HMT) lisäksi Alkon katteen, mahdollisen pantin ja kierrätys-
maksun, alkoholi- ja juomapakkausveron sekä arvonlisäveron. Yli 5,5% tuot-
teilla hinnoittelumalli on julkinen. Enintään 5,5% tuotteilla hinnoittelumalli ei 
ole julkinen. 

 
Verotus  

Alkoholijuomista maksetaan Suomessa alkoholijuomaveroa, juomapakkaus-
veroa ja yleistä arvonlisäveroa. 
 
Alkoholijuomaverolaissa alkoholijuomalla tarkoitetaan nautittavaksi tarkoitet-
tua juomaa, joka sisältää yli 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia; olut katso-
taan alkoholijuomaksi, kun se sisältää yli 0,5 tilavuusprosenttia etyylialkoho-
lia. Alkoholijuomat jaetaan verolaissa ryhmiin oluet, viinit ja muut käymis-
teitse valmistetut alkoholijuomat, välituotteet ja etyylialkoholi. 
 
Pienillä, oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumattomilla panimoilla on mah-
dollisuus saada huojennusta alkoholijuomaverosta. Panimoiden tulee toimit-
taa Alkolle Verohallinnon hyväksymä luotettava selvitys oikeudestaan vero-
huojennukseen vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Mikäli todistusta ei 
toimiteta Alkolle ajoissa, mahdollista aikaisempaakaan huojennusta ei huomi-
oida tuotteiden hinnoittelussa. Verohallinnon hyväksymiä todistuksia ovat val-
mistajan oma ilmoitus tai valmistusmaan tullin, veroviranomaisen tai kauppa-
kamarin laatima todistus. Uusien tuotteiden kohdalla tuotantomäärä tulee il-
moittaa tarjouksessa ja tarjoukseen tulee liittää valmistajan ilmoitus tai val-
mistusmaan tullin laatima todistus tuotannon määrästä. 
 
Juomapakkausveroa kannetaan ympäristösyistä eräistä tullitariffin ryhmään 
22 kuuluvista juotaviksi tarkoitettujen juomien pakkauksista. Pieni, riippuma-
ton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien juo-
mapakkausten sisältämä juomamäärä on enintään 70 000 litraa, on vapau-
tettu verosta. Valmistajan tulee toimittaa Alkolle Verohallinnon hyväksymä 
luotettava selvitys riippumattomuudestaan ja tuotannon määrästä vuosittain 
helmikuun loppuun mennessä. Mikäli todistusta ei toimiteta Alkolle ajoissa, 
mahdollista aikaisempaakaan huojennusta ei huomioida tuotteiden hinnoitte-
lussa. Verohallinnon hyväksymiä todistuksia ovat valmistajan oma ilmoitus tai 
valmistusmaan tullin laatima todistus. Näitä tuotteita ei tarvitse liittää kierrä-
tysjärjestelmään  
 
Kaikista Suomessa myytävistä tuotteista maksetaan arvonlisäveroa.  
 
Katso lisäksi: 
Alkoholijuomavero ja juomapakkausvero, liite 11 

 
Vähittäismyyntihinnan laskeminen 

Tuotteen toimitusehto vaikuttaa Alkon vähittäismyyntihinnan määrittelyyn. 
Kotimainen myyjä voi hoitaa tuotteen jakelun myymälöihin (toimitusehto TOP 
Alkon myymälät, Finnterms 2001) tai valita Alkon tarjoaman varastointi- ja 
jakelupalvelun (toimitusehto TOP Alkon keskusvarasto, Finnterms 2001). Ul-
komainen myyjä voi halutessaan käyttää Alkon maahantuontipalvelua (toimi-
tusehdot FCA, FOB tai DAP, Incoterms 2020). 
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Kumppaniverkossa sekä osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille on hintalas-
kuri, jonka avulla voi laskea vähittäismyyntihinnan yli 5,5% tuotteille ja hin-
nan myymälän takaovella (HMT) enintään 5,5% tuotteille. Hinnoittelumallit 
eri toimitusehdoille ovat nähtävissä myös seuraavasta taulukosta. 
 
Vähittäismyyntihinta lasketaan seuraavasti:  

 
Top Alkon myymälä  
(Finnterms 2001): 
Alko ostaa kotimaiselta myyjältä 

Top Alko keskusvarasto  
(Finnterms 2001): 
Alko ostaa kotimaiselta myyjältä 

Alkon maahantuontipalvelu  
FCA, FOB tai DAP (Incoterms 
2020): 
Alko ostaa ulkomaiselta myyjältä ja 
toimii maahantuojana 
 

• Myyjä hoitaa tuotteen jakelun 
myymälään 

• Alko hoitaa tuotteen varas-
toinnin ja jakelun myymälään  

• Alko hoitaa tuotteen maahan-
tuonnin, varastoinnin ja jake-
lun myymälään 

• Alkon ostohinta on alkoholi-
juoma- ja juomapakkausverol-
linen eikä sisällä panttia 

 

• Alkon ostohinta on alkoholi-
juoma- ja juomapakkausve-
roton eikä sisällä panttia 

• Alkon ostohinta on alkoholi-
juoma- ja juomapakkausvero-
ton eikä sisällä panttia 

 
Alkon ostohinta  Alkon ostohinta Alkon ostohinta 
– alkoholijuomavero  + maahantuontikustannukset* 
– juomapakkausvero  
– Palpan kierrätysmaksu** 

 + maahantuontipalvelun EAN-koo-
dikustannus 

 
 
 
 
= Hinta myymälän takaovella 
(HMT) 

+ Alkon keskusvarasto- ja myy-
mäläjakelukustannukset* 
 
 
= Hinta myymälän takaovella 
(HMT) 

+ Alkon keskusvarasto- ja myymä-
läjakelukustannukset* 
 
 
= Hinta myymälän takaovella 
(HMT) 

   
x kerroin (liite 10) x kerroin (liite 10) x kerroin (liite 10) 
+ pantti * 
+ Palpan kierrätysmaksu** 

+ pantti * 
+ Palpan kierrätysmaksu** 

+ pantti * 
+ Palpan kierrätysmaksu** 

+ alkoholijuoma- ja juomapakkaus-
vero (liite 11) 

+ alkoholijuoma- ja juomapak-
kausvero (liite 11) 

+ alkoholijuoma- ja juomapakkaus-
vero (liite 11) 

x arvonlisävero x arvonlisävero x arvonlisävero 
 
= Vähittäismyyntihinta 

 
= Vähittäismyyntihinta 

 
= Vähittäismyyntihinta 

   
 
* Maahantuontikustannukset koostuvat rahdista, tullista ja maahantuontilisästä. Maahantuontilisä sisältää va-
kuutuksen, tavaramaksun ja yleiskustannukset. Maahantuontikustannukset, juomapakkausten panttimaksut 
sekä Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelukustannukset ovat nähtävissä: alko.fi/tavarantoimittajille. 
** Palpan kierrätysmaksut ovat nähtävissä Palpan internetsivuilla www.palpa.fi. Uudelleentäytettävän juoma-
pullon kierrätysmaksun suuruus on 0,0182 €. 
 

Kierrätysjärjestelmän kustannukset 
 
Alko liittää suurimman osan maahantuontipalvelua käyttävistä lasipulloista, 
tölkeistä ja muovipulloista pantillisiin kierrätysjärjestelmiin (Palpa). Alko ei 
rekisteröi maahantuontipalvelun tuotetta Palpan järjestelmään, jos juoma-
pakkaus ei täytä kierrätysjärjestelmien vaatimuksia koskien mm. pakkauksen 
kokoa tai materiaalia, jos tuotteella ei ole palautusautomaattien edellyttämää 
EAN-koodia tai jos kyseessä on erityisen pieni erä kuten erikoiserätuote. Alko 
huomioi kierrätysjärjestelmään kuulumisesta aiheutuvat kustannukset maa-
hantuontipalvelua käyttävän tuotteen hinnoittelussa.  

Maahantuontipalvelun EAN-koodikustannusten laskennassa huomioidaan 
tuotteiden rekisteröimismaksut sekä EAN-koodien muutoksista aiheutuvat ku-
lut. Hinnoittelussa EAN-koodikustannus on 1,41 senttiä litralta vuonna 2021. 
Kierrätysmaksu on Palpan hinnaston mukainen (www.palpa.fi). Uudelleen-
täytettävän juomapullon kierrätysmaksun suuruus on 0,0182 euroa. 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.palpa.fi/
https://www.palpa.fi/
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Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelukustannukset 
 
Myyjän käyttäessä Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelupalvelua sovelle-
taan vähittäishinnan laskemisessa alko.fi/tavarantoimittajille sivuston hinnas-
tossa esitettyjä, myyntivolyymiin, valikoimatyyppiin tai pakkaustyyppiin si-
dottuja kustannuksia.  
 
Uusiin tuotteisiin sovelletaan seuraavia maksuluokkia:  
- vakiovalikoiman tuotteisiin, erikoiserätuotteisiin sekä kausituotteisiin haussa 
annetun menekkiarvion mukaisen luokan maksua 
- tilausvalikoiman tuotteisiin tilausvalikoimaluokan maksua 
- hana- ja nestekartonkipakkauksille aina ko. luokan maksua valikoimatyy-
pistä riippumatta. 

 
Kustannukset syntyvät sekä varastotilojen ja -palvelujen ostoista että myy-
mäläkuljetusten ostoista. Lisäksi kustannuksia syntyy materiaalivirtojen oh-
jauksesta, ohjauksen tietojärjestelmien ylläpidosta ja hallinnosta. 
 
Kustannukset perustuvat toimintokohtaisiin selvityksiin Alkon keskusvaraston 
materiaalivirroista sekä laskelmiin eri työvaiheiden resurssivaatimuksista ja 
hinnoista. 
 
Katso lisäksi: 
Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelukustannukset, alko.fi/tavarantoimitta-
jille 

 
Hinnoittelukertoimet yli 5,5% tuotteille 

Alkon myyntikate sisältää vähittäismyynnin ja sen edellyttämän hallinnon ku-
lut sekä yrityksen liikevoiton. Myyntikate sisällytetään tuotteen vähittäis-
myyntihintaan hinnoittelukertoimien avulla. Hinnoittelukertoimet on laskettu 
viidelle hinnoitteluryhmälle (liite 10). Huomioitavaa on, että Alkon kerroinkate 
ei ole julkinen enintään 5,5% tuotteille. 

 
Alennetut hinnoittelukertoimet 
Kun veroton hinta myymälän takaovella ylittää 19,50 euroa litralta, sovelle-
taan vähittäismyyntihinnan laskennassa normaalikerrointa matalampaa hin-
noittelukerrointa. Alennetun kertoimen laskeminen esitetään liitteessä 12. 
 
Liitteessä 13 on esimerkkilaskelman avulla esitetty vähittäismyyntihinnan las-
kenta alennetun hinnoittelukertoimen tapauksessa. Esimerkkinä on käytetty 
viinin vähittäismyyntihinnan laskentaa. 
 
Minimikate 
Hinnoitteluryhmille 1, 2 ja 3 minimikate on 1,25 euroa litralta, kuitenkin vä-
hintään 0,64 euroa pullolta/tölkiltä. Hinnoitteluryhmille 4 ja 5 minimikate on 
0,78 euroa litralta, kuitenkin vähintään 0,29 euroa pullolta/tölkiltä. 
 
Minimikatetta sovelletaan, mikäli tuotteelle hinnoittelukertoimella saatu kate 
on pienempi kuin minimikate. 
 
Hinnan laskentaan voi tutustua hintalaskurilla osoitteessa alko.fi/tavarantoi-
mittajille 
 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Vähittäismyyntihintojen pyöristäminen 

Vähittäismyyntihinnat ilmoitetaan yhden sentin tarkkuudella.  
 
Käteiskaupan loppusumma pyöristetään kaupan alan käytännön mukaisesti 
lähimpään 5 senttiin.  
 
 

MUUTOKSENHAKU ALKON PÄÄTÖKSIIN  

Alkoholilain (1102/2017) 80 §:n 2 momentin mukaan oikaisua Alkon päätök-
seen alkoholijuomien valikoimaan ottamisesta, valikoimasta poistamisesta 
sekä hinnoitteluperusteista haetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virastolta Valviralta siten kuin hallintolaissa säädetään. Alko toimittaa erilli-
sestä, kirjallisesta pyynnöstä oikaisuvaatimusta varten tarvittavan perustellun 
päätöksen ja ohjeet oikaisuvaatimuksen esittämiseen viivytyksettä pyynnön 
saapumisesta. Vaatimus perustellusta päätöksestä on esitettävä Alkolle 30 
päivän kuluessa siitä, kun tarjouksen tekijä tai tavarantoimittaja sai tiedon 
Alkon menettelystä.  

 
 
MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN TAI MENETTELYSÄÄNTÖIHIN 

Alkoa tai sen toimintaympäristöä koskevan lainsäädännön tai viranomaispää-
tösten muuttuessa, mukaan lukien alkoholijuoma- tai muu verolainsäädäntö, 
pidätämme oikeuden tehdä muutoksia sopimusehtoihimme ja/tai menettely-
sääntöihimme voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
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LIITE 1 - AMFORI BSCI CODE OF CONDUCT – (ERILLISET LIITTEET) 
 
 
LIITE 2 - ALKON OSTO- JA TOIMITUSEHDOT 

Seuraavat ehdot koskevat kaikkia ostoja toimitusehdosta tai –tavasta riippumatta. Toimitustapa 
on toimittajakohtainen. 
 
Tilaus 

Alko Oy, jäljempänä Alko, toimittaa tilauksen aina suoraan myyjälle. 
 

Tilauksissa käytetään ainoastaan Alkon tuotenumeroita. Tilausyksikkö on aina sama 
kuin myyntiyksikkö. Se on myös minimitilauserä myymälän niin halutessa. 

 
Tilausvahvistus 

Myyjän tulee vahvistaa tilaus Alkolle ennen toimituksen lähettämistä ja viimeistään 
kahden (2) työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Jos tilausta ei ole vah-
vistettu tai jos tilausvahvistus poikkeaa tilauksesta, tilaus ei sido Alkoa. 

 
Myyjän perustiedot 

Mikäli toimittaja ei ole aikaisemmin toimittanut Alkolle tuotteita, on myyjän velvolli-
suus ennen ensimmäisen tuotteen valikoimaantuloa toimittaa Alkolle perustiedot las-
kutuksen toimimisen takaamiseksi. Vaadittavat tiedot ovat: 

• Yrityksen nimi 
• Osoite 
• VAT-numero (järjestelmä vaatii tämän tiedon) 
• Pankin nimi ja osoite 
• Pankkitili IBAN 
• SWIFT 

  
Myyjän hinnanmuutokset 

Hinnanmuutoksia hyväksytään tuleviksi voimaan valikoimaanotto-ohjeessa ilmoitetun 
hinta- ja toimitustapamuutosaikataulun mukaisesti. Muutoksista on ilmoitettava mää-
rämuotoisesti Alkon kanssa sovitulla tavalla. 

 
Tuotevaatimukset 

Myyjä takaa, että tuote ja sen pakkaus täyttävät alkuperämaan, Suomen ja EU-lain-
säädännön asettamat vaatimukset.  

 
Tarjouksen allekirjoittaessaan tai tehdessään tarjouksen Kumppaniverkossa myyjä si-
toutuu siihen, että myyjä ja kaikki sen kanssa samaan toimitusketjuun kuuluvat yhtei-
söt ovat huolellisesti tutustuneet Eettisiin toimintaperiaatteisiin (liite 1) sekä noudatta-
vat niiden arvoja ja periaatteita kokonaisuudessaan. 

 
Tuotteen on vastattava Alkon hyväksymää tarjousta ja tarjousnäytettä sekä oltava 
laadultaan virheetön. Myyjä vastaa tuotetiedon kortilla ylläpidettävän tiedon oikeelli-
suudesta. Tuotteen pakkausta, sen sisältöä, suljentaa tai etikettien ulkonäköä koske-
vat muutokset vaativat Alkon hyväksynnän.  

 
Mikäli tuote/tuotteet eivät täytä Alkon yllä mainituissa tilanteissa edellyttämiä vaati-
muksia, voi Alko vetää tuotteen/tuotteet välittömästi pois myynnistä tai keskeyttää 
niiden jakelun selvityksen ajaksi. Myyjä vastaa tällöin kaikista takaisinvetoon liittyvistä 
kustannuksista. Mikäli tuote/tuotteet eivät täytä Suomen ja EU-lainsäädännön asetta-
mia vaatimuksia tai toiminnan edellyttämät luvat eivät ole voimassa, Alkolla on oikeus 
poistaa tuote/tuotteet valikoimasta. 

 
 
 
 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/vastuullisuus-ja-tasapuolisuus/vastuullinen-ostotoiminta
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Tuotevastuu 
Myyjä on kaikissa tapauksissa vastuussa tuotteen mahdollisesti aiheuttamista välilli-
sistä tai välittömistä henkilö- tai omaisuusvahingoista, menetyksistä tai vaurioista tai 
muista mahdollisista haitoista. Tämä koskee myös jälkiveroja yms. maksuja, jotka on 
määrätty Alkolle sen vuoksi, että tuote ei ole vastannut myyjän antamia tuotetietoja. 
Myyjä korvaa kaikki viallisista tuotteista aiheutuvat kustannukset ja velvoitteet vahin-
gon kärsineelle eikä pidä Alkoa vastuullisena vahingosta. Mikäli Alko on velvoitettu 
korvaamaan myyjän tuotteen aiheuttamia, edellä kerrottuja vahinkoja, Alkolla on oi-
keus periä nämä korvaukset sekä itselleen tästä aiheutuneet kulut myyjältä. 

 
Teollisoikeudet 

Myyjä vastaa, että Alkolle toimitettavat tuotteet ovat myyjän määräysvallassa ja käy-
tettävissä Suomessa niihin liittyvien teollisoikeuksien (mm. tavaramerkkioikeuden) 
osalta.  

 
Alkolla on oikeus käyttää tuotteen tavaramerkkiä, brändiä tai niiden osaa tai muuta 
etiketistä ilmenevää tai tavarantoimittajan antamaa tietoa ilman eri korvausta hinnas-
tossaan tai myymälämarkkinoinnissaan. Alkolla on tässä yhteydessä oikeus lisätä ku-
luttajan kannalta relevantteja kuvailevia tietoja (esim. rypäleistä) tavaramerkin yhtey-
teen. 
 
Mikäli myyjä toimittaa tuotekuvan, luovuttaa hän samalla oikeuden Alkolle käyttää ja 
muokata sitä sekä edelleen luovuttaa sen esimerkiksi medialle. 

 
Mikäli Alkoa vastaan esitetään väitteitä tai vaatimuksia teollisoikeuksien perusteella, 
vastaa myyjä kaikista niistä kuluista (mm. asianajokulut, vahingonkorvaukset ja oi-
keudenkäyntikulut), jotka aiheutuvat mahdollisista edellä mainittujen oikeuksien louk-
kauksista. Alkolla on myös oikeus edellä mainitussa tilanteessa vetää ko. tuote/tuot-
teet välittömästi pois myynnistä, jolloin myyjä vastaa kaikista takaisinvetokuluista. 
Alkolla on oikeus saada kaikki tarpeelliset tiedot myyjältä tapauksen selvittämistä var-
ten. 
 

Etiketit ja myyntipakkaukset 
Etikettien ja myyntipakkausten tulee täyttää sekä EU:n että Suomen kaikki säädökset 
ja viranomaisten määräykset ja vaatimukset. Tuote on varustettava GTIN-koodilla 
(EAN tai UPC). Tapauskohtaiset poikkeukset ovat mahdollisia vain, jos kysymyksessä 
ovat rajallisesti saatavat tuotteet. 
 
Irrallisten elementtien käyttö tuotteen myyntipakkauksessa on kiellettyä (esimerkiksi 
ns. neck-hangerit). Elementtien hyväksyttävyys Alkon valikoimassa arvioidaan ta-
pauskohtaisesti toteutustapa huomioiden.  
 
Alkolla on oikeus veloittaa puutteellisten tai tuotemuutoksella hyväksyttämättömien 
merkintöjen sekä irrallisten elementtien aiheuttamat kustannukset myyjältä. Tarvitta-
essa tällaiset tuotteet vedetään pois myynnistä.  

 
Kuljetuspakkaukset 

Tuotteet on pakattava siten, että ne kestävät kuljetuksen ja että kuljetuspakkauksia 
voidaan kokonsa, materiaalinsa ja painonsa puolesta käsitellä myymälöissä ilman apu-
välineitä. Yksittäisen kartongin sallittu enimmäispaino on 25 kg.  
 
Kuljetuspakkaukseen on merkittävä ainakin laatikon lyhyelle sivulle Alkon hyväksymä, 
kuljetuspakkauksen yksilöivä viivakoodi. Alkolla on oikeus veloittaa puutteellisten pak-
kausmerkintöjen aiheuttamat kustannukset myyjältä. 

 
Kuormalavat 

Tuotteiden on oltava huolellisesti pakatut kestämään tavanomaisten kuljetusmuotojen 
rasitus. Kuljetukseen käytettävien lavojen tulee olla Alkon hyväksymiä. Suositeltava 



31 
 

Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 27.9.2022 

lavatyyppi on EUR-lava (800 x 1200 mm). Alkon erikseen nimeämien, vastaanottoka-
pasiteetiltaan rajoittuneiden myymälöiden toimituksissa on käytettävä pienempää te-
holavaa (puolikas eurolava tai teholava muovinen 800 x 600 mm).    
 
Alko hyväksyy internetsivustollaan julkaistun lavahinnaston mukaiset laskut toimituk-
sissa käytetyistä lavoista. Kertakäyttöisiä lavoja ei hyvitetä. EU:n ulkopuolelta ja vi-
ranomaisten erikseen määrittelemistä EU-maista tulevat kuljetuslavat on valmistet-
tava ISPM 15 -standardin mukaisesti. 

 
Irtisanominen 

Alko pidättää itsellään oikeuden peruuttaa vahvistetunkin tilauksen kirjallisella ilmoi-
tuksella ilman korvausvelvollisuutta, keskeyttää tuotteen myynnin tai poistaa tuotteen 
valikoimastaan yhdessä tai useammassa seuraavista tapauksista: 
 

• Myyjä ei täytä edellä kohdassa Tuotevaatimukset asetettuja edellytyksiä. 
 

• Myyjä asetetaan konkurssiin, tekee järjestelyjä velkojiensa kanssa, asetetaan 
liiketoimintakieltoon, joutuu selvitystilaan tai siirtää liiketoimensa kolmannelle 
osapuolelle. 

 
• Myyjä ei syystä tai toisesta kykene toimittamaan vakiovalikoiman tuotetta so-

pimuksen edellyttämällä tavalla tai kysyntätasonsa vakiinnuttanut tuote on 
suljettuna tilauksilta kolmen (3) kuukauden ajan. Tuotteen kysyntätason kat-
sotaan vakiintuneen kuuden kuukauden (6) kuluttua valikoimaantulosta. 

 
• Alkon valikoimassa olevan tuotteen toimitusketjuun kuuluva osapuoli: 

o kieltäytyy Alkon tai kolmannen osapuolen toimesta suoritettavasta audi-
toinnista tai muista seurantatoimenpiteistä 

o ei suorita osapuolelle osoitettuja korjaavia toimenpiteitä sovitussa aikatau-
lussa  

o ei ole huolehtinut tuotteiden hankintaketjuun liittyvien tietojen toimittami-
sesta tai ylläpidosta pyydetysti, ja siitä aiheutuu haittaa Alkon liiketoimin-
nalle tai maineelle  

o ei muutoin noudata amfori BSCI:n arvoja ja toimintaperiaatteita 
o muutoin oleellisesti rikkoo Alkon osto- ja toimitusehtosopimusta tai Vali-

koimaanotto-ohjeen velvoitteita. 
 

• Erityisen harkinnan pohjalta ja painavista syistä tilanteissa, joissa tuotteiden 
alkuperä on alueella, jonka hallinnasta vastaava taho on rikkonut oleellisesti 
kansainvälistä oikeutta, minkä Suomi tai EU on tuominnut. 

 
Mikäli Alko joutuu peruuttamaan jo tehdyn tilauksen tai palauttamaan myymälässä jo 
olemassa olevia tuotteita edellä mainittujen irtisanomisehtojen perusteella, on myyjä 
velvollinen korvaamaan Alkolle myymäläpalautuksista tai muista irtisanomiseen liitty-
vistä toimenpiteistä syntyneet kustannukset. 
 
Vähäiset puutteet toimituksissa eivät johda tuotteen poistamiseen valikoimasta,  
elleivät ne ole toistuvia. 
 
Force majeure -tapauksissa myyjän tulee ilmoittaa Alkolle välittömästi toimituses-
teestä. Jos häiriö kestää yli 30 päivää, Alkolla on oikeus peruuttaa tilaus korvauksetta. 

 
Riitojen ratkaiseminen 

Näihin osto- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mahdolliset riitai-
suudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. 
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LIITE 2A - ALKON MAAHANTUONTIPALVELU 

Toimituslausekkeet 
Käytettäessä Alkon maahantuontipalvelua tarjottavan tuotteen tulee olla toimitetta-
vissa joko maa- tai merirahdilla. Hyväksytyt toimituslausekkeet ovat FCA juomatoimit-
tajan varasto, FOB laivaussatama tai FCA kuljetusyhtiön terminaali. DAP-lausekkeella 
toimitettaessa autokuljetusten toimituslauseke on DAP Alkon keskusvarasto ja kontti-
kuljetusten toimituslauseke DAP Vuosaaren satama. Kaikkiin ulkomaisiin toimituksiin 
sovelletaan Incoterms 2020 -ehtoja. Toimituksen on tapahduttava verottomasta va-
rastosta. Mikäli tuote on tarjottu toimitettavaksi maasta, jolle ei löydy Alkon määritte-
lemää maahantuonnin vakiokustannusta, Alko varaa oikeuden tarkastaa tuotteen 
maahantuontikustannukset toteutuvien kulujen mukaisiksi ennen ostopäätöstä. Toi-
mittaja on sitoutunut pitämään tuotteen vähittäismyyntihinnan tarjotun mukaisena, 
mutta mikäli maahantuonnin todellinen kustannus ylittää laskelmassa käytetyn kus-
tannuksen, on tarjoajalla oikeus tähän vedoten vetää tarjous pois. 
 
Alko huolehtii ulkomailta tulevien tuotteiden tulliselvityksestä ja muista maahantuon-
tiin liittyvistä velvoitteista mukaan lukien tuotteiden rekisteröinnistä pantillisiin kierrä-
tysjärjestelmiin sekä niihin liittyvistä pantti- ja kierrätysmaksuista. 
 
Tuottajalla tulee olla tarvittavat luvat ja valmiudet verottomiin lähetyksiin esim. EU 
alueella sähköisten viennin saateasiakirjojen (eAD) käyttöön EMCS järjestelmässä. 
 

Asiapaperit 
Jokaisesta tilauksesta on laadittava erillinen lasku. Laskusta tulee ilmetä seuraavat 
tiedot: 
 
– myyjän ja Alkon nimi ja osoite 
– myyjän ja Alkon alv-tieto (EU) 
– laskun numero ja päivämäärä 
– Alkon tilauksen numero  
– Alkon tuotenumero 
– tuotteen kauppanimi 
– pullojen, kartonkien tai lavojen lukumäärä 
– pullon tilavuus ja alkoholimäärä tilavuusprosentteina 
– yksikkö- tai kartonkihinta ja kokonaissumma  
– myyjän BIC-koodi ja IBAN-numero  
– toimituslauseke ja maksuehdot 
– osto- ja alkuperämaa 
 
Tuotteen alkuperämaata koskevat todistukset on liitettävä mukaan (esim. EUR 1, VI 
1, VI 2, lomake A). Alkuperäinen asiakirja VI 1 on osoitettava ja toimitettava Alkolle 
heti, kun tuotteet ovat lähteneet myyjän maasta. 
 
Kaikki asiakirjat on lähetettävä suoraan Alkolle heti tuotteiden lähetyksen jälkeen, 
jotta ne ovat Alkon käytössä, kun toimitus saapuu. Myyjää voidaan veloittaa kaikista 
puuttuvien asiakirjojen aiheuttamista ylimääräisistä kuluista. 

 
Maksuehdot ja laskutuskäytäntö 

Maksuehto on 30 päivää maahantulopäivästä. Alkolle toimitettavien ostolaskujen tulee 
olla euromääräisiä (EUR). 
 

Kuljetustapa 
Kontti/auto tulee sulkea sinetillä ja sinetin numero tulee ilmoittaa Alkolle. DAP-toimi-
tuksissa myyjän tulee huolehtia, että Alkon pyytäessä kuormat toimitetaan lämmitet-
tävällä kuormatilalla varustetulla ajoneuvolla kuorman laadun, matkan pituuden tai 
sääolojen niin vaatiessa. Lastatun lavan hyväksytty maksimikorkeus on 1800 mm. 
 

Toimitusjärjestelyt 
Toimitusaikaa ei saa muuttaa ilman Alkon suostumusta. Jos tuotteet saapuvat etu-
ajassa, Alkolla on oikeus viivästyttää maksua vastaavasti. Alkolla on oikeus veloittaa 
myyjältä kaikki toimitusvirheiden aiheuttamat kustannukset. Toimituspäivänä Alkolle 
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tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: tilauksen numero, tuotteen nimi ja numero, pakkaus-
ten ja lavojen lukumäärä ja lähetyspäivä. 

 
Kuljetusvakuutus 

Alko vastaa kuljetusvakuutuksesta toimituslausekkeen mukaisesti. 
 
 

 
Kustannukset 

Kaikki lisäkustannukset, esimerkiksi vientimuodollisuuksista aiheutuvat kustannukset 
ja vientitullit sekä verot ja muut viranomaiskustannukset katsotaan sisältyviksi hin-
taan. Myyjä ei voi veloittaa Alkoa näistä kustannuksista. Sekä myyjä että Alko katta-
vat omat pankkikulunsa. 
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LIITE 2B - TOIMITUKSET SUOMESTA ALKON KESKUSVARASTOON  

Toimituslauseke 
Toimituslauseke on TOP (toimitettuna perille) Alkon keskusvarasto Vantaa. Kotimaisiin 
toimituksiin sovelletaan Finnterms 2001 -ehtoja. Toimituksen on tapahduttava verot-
tomasta varastosta. 

 
Asiapaperit 

Jokaisesta tilauksesta on laadittava erillinen lasku. Laskusta tulee ilmetä seuraavat 
tiedot: 
 
– myyjän ja Alkon nimi ja osoite 
– myyjän ja Alkon alv-tieto ja y-tunnus 
– laskun numero ja päivämäärä 
– Alkon tilauksen numero  
– Alkon tuotenumero 
– tuotteen kauppanimi  
– brutto- ja nettopaino 
– pullojen, kartonkien tai lavojen lukumäärä 
– pullon tilavuus ja alkoholimäärä tilavuusprosentteina 
– yksikkö- tai kartonkihinta ja kokonaissumma alv-erittelyin 
– myyjän pankkiyhteys ja tilinumero 
– toimituslauseke ja maksuehdot 
– alkuperämaa 
 
Myyjää voidaan veloittaa kaikista puuttuvien asiakirjojen aiheuttamista ylimääräisistä 
kuluista. 

 
Hinnat 

Alkon keskusvarastoon toimitettaessa hinnat ilmoitetaan verottomina. Maahantuoja 
vastaa ulkomailta tulevien tuotteiden tulliselvityksestä sekä muista maahantuontiin 
liittyvistä velvoitteista ja kustannuksista. Myyjä vastaa tuotteiden mahdollisesta rekis-
teröinnistä pantilliseen kierrätysjärjestelmään sekä rekisteröintiin liittyvistä kustan-
nuksista. Alko vastaa pantillisiin kierrätysjärjestelmiin kuuluvien tuotteiden pantti- ja 
kierrätysmaksuista sekä niihin liittyvistä ilmoituksista kierrätysjärjestelmän ylläpitä-
jälle. 

 
Maksuehdot ja laskutuskäytäntö 

Maksuehto on 30 päivää laskun päiväyksestä, joka voi olla aikaisintaan tavaran lähe-
tyspäivä. Lasku tulee lähettää viimeistään toimitusta seuraavana päivänä. 
 
Alko pidättää itsellään oikeuden saada myyjältä lasku sähköisessä muodossa, mikäli 
laskuttavan yrityksen liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Sähköinen lasku tarkoittaa vain 
digitaalisessa, rakenteisessa muodossa, sähköisestä laskutusjärjestelmästä toiseen 
lähetettyjä laskuja. Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole sähköinen 
lasku.  

 
Kuljetustapa 

Myyjän tulee toimittaa kuormat lämmitettävällä kuormatilalla varustetulla ajoneuvolla 
kuorman laadun, matkan pituuden tai sääolojen niin vaatiessa. Lastatun lavan hyväk-
sytty maksimikorkeus on 1800 mm. 

 
Toimitus 

Toimitusaikaa ei saa muuttaa ilman Alkon suostumusta. Alkolla on oikeus veloittaa 
myyjältä kaikki toimitusvirheiden aiheuttamat kustannukset. 
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LIITE 2C - SUORAJAKELUEHDOT ALKON MYYMÄLÖIHIN  

Toimituslauseke 
Toimituslauseke on TOP Alkon myymälät Finnterms 2001. 

 
Hinnat 

Tarjottuihin hintoihin on sisällytettävä alkoholijuomavero ja juomapakkausvero. 
 
Maksuehdot ja laskutuskäytäntö 

Maksuehto on 30 päivää laskun päiväyksestä, joka voi olla aikaisintaan tavaran lähe-
tyspäivä. Lasku tulee lähettää viimeistään toimitusta seuraavana päivänä. Myyjän on 
lähetettävä Alkolle päiväkohtainen koontilasku tilauspäivän hinnoilla. Koontilaskun tu-
lee sisältää myymäläkohtaiset erittelyt. 
 
Alko pidättää itsellään oikeuden saada myyjältä lasku sähköisessä muodossa, mikäli 
laskuttavan yrityksen liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Sähköinen lasku tarkoittaa vain 
digitaalisessa, rakenteisessa muodossa, sähköisestä laskutusjärjestelmästä toiseen 
lähetettyjä laskuja. Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole sähköinen 
lasku. 

 
Hallinnolliset ja volyymiedellytykset suorajakelijoille 

Suorajakelijakelijalla tulee olla Valviran myöntämä alkoholijuoman tukkumyyntilupa ja 
muut toiminnan vaatimat luvat. Suorajakelijalla tulee olla Alkon kanssa hyväksytysti 
testatut ja toimivat valmiudet tilaus-toimitusprosessin sähköiseen sanomaliikentee-
seen. Suorajakelijalta (pois lukien pienpanimon tai pientuottajan valmistamat tilaus-
valikoiman tuotteet) edellytetään lisäksi miljoonan myyntiyksikön vuosivolyymia joko 
yksittäisenä toimittajana tai ns. varastohotellimallia käyttäen. Viimeksi mainitussa ta-
pauksessa ainakin tilaus- ja toimitusvahvistussanomien tulee kulkea varastohotellin 
kautta. 
 
Sähköisten sanomaliikenneyhteyksien rakentaminen tapahtuu Alkon määrittämässä 
aikataulussa. Mikäli yhteyksiä ei saada hyväksytysti testattua viimeistään yhtä (1) 
kuukautta ennen uudelle tuotteelle määritettyä jakelunaloituspäivää, tuotteen jakelu 
tapahtuu Alkon keskusvaraston kautta. Toimittajan tulee tällöin tehdä uusi tarjous toi-
mitusehdolla TOP Alkon keskusvarasto siten, ettei tuotteen tarjottu vähittäismyynti-
hinta muutu. Valikoimaantulon jälkeen jakelijamuutoksen voi tehdä normaalin jakeli-
jamuutos- ja hinnastorytmin mukaisesti. 

 
Tilaus 

Myymälätilaukset lähetetään juomatoimittajalle kaikissa tapauksissa sähköisessä 
muodossa Alkon tilausjärjestelmän kautta.  
 
Tilaus päivätään ennalta suunnitellun kuljetusaikataulun mukaiselle toimituspäivälle.  
 
Perustilaukset lähetetään myymälästä klo 12.00 mennessä kaksi (2) työpäivää ennen 
sovittua toimitusaikaa. Tilausvalikoiman tuotteiden toimitusaika on enintään viisi (5) 
päivää. Poikkeuksena on verkkokaupan myymälä, jonka toimitusaika on lähtökohtai-
sesti yksi (1) työpäivä tilauksesta. 

 
Toimitusvarmuus 

Virheellisten toimitusrivien lukumäärän tulee jäädä alle 0,5 prosenttiin toimitusrivien 
kokonaismäärästä. Alkolla on oikeus veloittaa toimittajalta kaikki toimitusvirheistä ai-
heutuvat kustannukset. 

 
Ilmoitus tuotteen väliaikaisesta loppumisesta 

Toimittajan tulee ilmoittaa Alkolle välittömästi tuotteen väliaikaisesta loppumisesta ja 
siitä, milloin tuotetta on jälleen saatavilla. Ilmoitus tapahtuu päivittämällä saatavuus-
tieto Alkon extranetin saatavuustietosovellukseen, jos sen käytöstä on tehty sopimus 
Alkon kanssa. Muussa tapauksessa ilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen tilaus-
valikoima@alko.fi.  

 
 
 



36 
 

Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 27.9.2022 

Toimitukset 
Tilauksia tulee voida toimittaa kaikkiin myymälöihin vähintään kerran viikossa ja suu-
riin myymälöihin menekin mukaisesti useammin. 
 
Jakelun tulee tapahtua myymäläkohtaisen toimitussuunnitelman mukaisesti. Toimitus-
suunnitelmalla tarkoitetaan Alkon ja toimittajan välistä sopimusta toimitusaikatau-
lusta, joka koskee jakeluosoitetta, - päivää ja -kellonaikaa. Sovitusta toimitusajasta 
saa poiketa enintään +/- 30 minuuttia. Toimitussuunnitelma tehdään Alkon, juomatoi-
mittajan ja kuljetusliikkeen yhteistyönä. Alkon materiaalinohjauskeskus vastaa toimi-
tussuunnitelman ylläpitämisestä. 
 
Kiinteästä toimitussuunnitelmasta poikkeavista toimituksista tulee sopia Alkon kanssa. 
Poikkeaviin toimituksiin voi olla tarvetta mm. menekkiaikoina tai jakelupäivän jää-
dessä pois pyhäpäivän johdosta. Ennen joulua, uutta vuotta, pääsiäistä, vappua ja ju-
hannusta Alkon materiaalinohjauskeskus tekee erilliset jakelusuunnitelmat kuusi (6) 
viikkoa etukäteen. 
  
Verkkokaupan myymälän toimituksissa koko toimituskohtaisen tuote-erän tulee olla 
samaa valmistuserää (vuosikerta, etiketti, suljenta, parasta ennen päiväys jne.). 

 
Lastausehdot 

Tavaroiden lastaus tapahtuu aina EUR-lavalle tai muulle erikseen sovitulle, yleisesti 
tunnetulle kuorma-alustalle. Poikkeavasta alustasta on aina sovittava erikseen. Osaan 
myymälöistä voi toimittaa tuotteita vain rullakoissa tai normaalia pienemmillä lavoilla. 
Alko ilmoittaa tällaiset myymälät toimittajalle erikseen. 
 
Tuotteiden on oltava huolellisesti pakatut kestämään tavanomaisten kuljetusmuotojen 
rasitus. Toimituksen maksimikorkeus on 1600 mm. Kahden (2) kuormalavan päällek-
käistä lastausta ei sallita, eikä toimitus saa ylittää kuorma-alustan ulkomittoja. 
 
Toimitukset on koottava siten, että myymälän vastaanottotarkastus on vaivatonta ja 
vaaratonta. Tuotteet, joilla on sama tuotenumero, suositellaan lastattaviksi pinoiksi 
samalle lavalle. Laatikot tulee sijoittaa kuorma-alustalle niin, että kuljetuspakkauksen 
viivakoodi on mahdollisimman hyvin näkyvissä. 
 
Toimittajan tulee käyttää sellaista kuljetuskalustoa, jolla lastaus ja purku sujuvat kai-
kissa olosuhteissa vaivattomasti. Kylmän sään aikana (pakkaskausi) tavaroita ei saa 
jättää myymälän lämmittämättömään purkaustaskuun eikä väliterminaaleihin.  
 

Vastaanotto 
Kuljettaja tai muu juomatoimittajan edustaja purkaa tavarat myymälän osoittamaan, 
ennalta valmisteltuun paikkaan. Ennen toimituksen kuittaamista kuljetuspakkausten 
ja lavojen lukumäärää verrataan rahtikirjaan kuljettajan läsnä ollessa.  
 
Mahdolliset toimitusreklamaatiosanomat tai -informaatio lähetetään toimittajalle nel-
jän (4) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.  

 
Rahtikirja ja lähetysluettelo 

Rahtikirjaan tulee merkitä kuljetettava lava- ja kollimäärä sekä lavoihin myymälän 
osoite ja toimituksen tulopäivä myymälään. Rahtikirjan liitteenä tai pyydettäessä säh-
köisesti toimitettavissa tulee olla lähetysluettelo, joka vastaa fyysistä toimitusta ja 
josta ilmenee Alkon tilausnumero, Alkon tuotenumero, tuotteen nimi ja pullojen luku-
määrä, tuotteiden pullolukumäärä yhteensä sekä kaikki pantilliset päällysteet (korit, 
lavat, kennolevyt yms.). Lähetysluettelossa tuotteiden on oltava Alkon tuotenumero-
järjestyksessä. 

 
Palautukset 

Merkittävien virhetoimitusten tai myyntikelvottomien tuotteiden palauttamisesta tai 
hävittämisestä myymälöissä Alko ja juomatoimittaja sopivat erikseen. Myös tyhjien 
pullojen, pantillisten kuljetusapuvälineiden ja muun materiaalin palautuksista sovitaan 
erikseen.  
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LIITE 3 - VALIKOIMANHALLINNAN VALIKOIMAPROFIILIT JA TARKASTE-
LUJAKSOT SEKÄ MYYNNIN TARKASTELUSSA KÄYTETTÄVÄN LIIKEVAIH-
DON LASKENTAKAAVA 

  Myyntiprofiili 

Kokoluokka Perus Normaali Plus 

XS ka tuotelkm 
350- Perus-XS Normaali-XS Plus-XS 

S ka tuotelkm 
600- Perus-S Normaali-S Plus-S 

M ka tuotelkm 
920- Perus-M Normaali-M Plus-M 

L ka tuotelkm 
1300- Perus-L Normaali-L Plus-L 

XL ka tuotelkm 
1670- Perus-XL Normaali-XL Plus-XL 

XXL ka tuotelkm 
2000- Perus-XXL Normaali-XXL Plus-XXL 

     
Jokeri 

 
Tarkastelujakson pituus on noin kuusi (6) kuukautta. Tuotteiden peittotaso on aina si-
dottu myymälöiden kokoluokkiin ja myyntiprofiileihin ja myymäläkohtaiset muutokset 
näissä voivat aiheuttaa pieniä muutoksia tuotteiden peittotasoihin joko ennen jaksoa tai 
jakson aikana. 
 
Yli 5,5% juomien valikoimanhallinnan tarkastelujaksot on kuvattu alla olevassa kuvassa. 
Näille tuotteille vahvistetaan tuotekohtaiset peittotasot aina edeltävän hinnastojakson 
ensimmäisinä viikkoina, eli noin kuusi (6) kuukautta aikaisemmin.  
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Enintään 5,5% juomien valikoimanhallinnan tarkastelujaksot on kuvattu alla olevassa 
kuvassa. Näille tuotteille vahvistetaan tuotekohtaiset peittotasot aina vastaavan jakson 
hinnanilmoituspäivän jälkeen, eli noin kuusi (6) viikkoa aikaisemmin. 
 

 
 
 
Myynnin tarkastelussa huomioitavan liikevaihdon laskenta  

 
 
Peittokerroin = Tuotetta myyneiden myymälöiden veroton liikevaihto_ x 0,8 + 0,2 
  Kaikkien myymälöiden veroton liikevaihto 

 
Peittokertoimen avulla segmentin tuotteiden absoluuttinen veroton lii-
kevaihto saadaan vertailukelpoiseksi tuotteiden eri myymälöistä muo-
dostuvasta myynnistä huolimatta. Näin segmentin tuotteet voidaan 
asettaa suuruusjärjestykseen. Laskenta tehdään niin, että peittoker-
roin on aina minimissään 0,2. Tämä rajaa myynnin painotuksen myy-
mäläpeiton perusteella enintään 5-kertaiseksi.  
 
Verkkokaupan kautta myytyjen tuotteiden myynti huomioidaan kysei-
sen tilauksen noutomyymälälle ilman painotusta.  
 
 

Laskennassa käytettävä  
painotetun peittokertoimen 
mukainen liikevaihto = Tuotteen veroton liikevaihto – kertaostorajoittimen ylittävä liikevaihto 

  Peittokerroin 
 

Painotetun peittokertoimen mukaisen liikevaihdon laskennassa ei 
oteta huomioon normaalista ostorytmistä poikkeavia ostoja.  
Kertaostorajoittimen käytöllä rajataan epätavallisen suuret, normaa-
lista ostorytmistä poikkeavat kertaostot pois. Painotetun peittokertoi-
men laskentaan otetaan huomioon enintään rajoittimen määrää vas-
taava verottoman liikevaihdon mukainen arvo tuotteen ostokertaa 
kohden.  
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LASKUESIMERKKI:  
 
Tuotetta myyneiden myymälöiden  
yhteenlaskettu veroton liikevaihto  = 100 000 000 euroa 
 
Kaikkien myymälöiden veroton liikevaihto = 600 000 000 euroa 
 
Tuotteen veroton liikevaihto  = 50 000 euroa 
 
Kertaostorajoittimen ylittävä veroton 
liikevaihto   = 5 000 euroa 
 
 
Peittokerroin    = ((100 000 000/600 000 000) x 0,8) + 0,2 = 0,33 
   
Laskennassa käytettävä  
painotetun peittokertoimen 
mukainen liikevaihto   = (50 000 – 5 000)/ 0,33 = 136 363,64 
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LIITE 4 - TARJOUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN JA VALTUUTUKSET 

Tuotetiedot 
 

Tuotteen nimi ja valmistaja on ilmoitettava etiketin mukaisesti. Lisäksi tuot-
teen valmistuslaitoksesta (panimo, tislaamo, viininvalmistamo) pyydetyt tie-
dot on ilmoitettava niitä koskevassa lomakekentässä. 
 
Jos kysymyksessä on luomutuote, se on ilmoitettava rastimalla vastaava 
kohta lomakkeessa. Jos tuotteella on virallinen eettinen sertifiointi, myös se 
on ilmoitettava lomakkeella ja täsmennettävä mistä sertifioinnista on kysy-
mys. Mikäli tuote tarjotaan vegaanisena, alkuviininä tai paikallisella sertifioin-
nilla, tulee näiden viestintätermien käytölle löytyä vahvistus etikettimerkin-
nöistä tai pakkauksesta. 

 
Hinta-, määrä-, pakkaus- ja toimitustiedot 
 

Yli 5,5% tuotteelle tulee ilmoittaa sekä Alkon vähittäismyyntihinta että sitä 
vastaava toimitusehdon mukainen Alkon ostohinta. Vähittäismyyntihinta tulee 
ilmoittaa muodossa euroa/myyntiyksikkö. 
 
Enintään 5,5% tuotteelle tulee ilmoittaa sekä toimitusehdon mukainen Alkon 
ostohinta että sitä vastaava hinta myymälän takaovella (HMT). Hinta tulee il-
moittaa muodossa euroa/myyntiyksikkö. 
 
Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä toimituslauseke tulee kirjoittaa 
muodossa postinumero ja paikkakunta tai satama. Valmiiksi hinnoitellut nou-
topaikat, lähtösatamat ja toimitusehdot on lueteltu osoitteessa alko.fi/tava-
rantoimittajille, kohdassa Hinnat > Maahantuontikustannukset. Kohteet, joita 
listalla ei ole, hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti. 

 
Lisätiedot/etiketti 
 

Tarjouksen lisätietoja koskevia ohjeita: 
 
• Haussa vaadittujen lisätietojen tulee ilmetä tarjoukselta. Lisätietokentässä 

voi ilmoittaa myös muut tuotteeseen olennaisesti liittyvät tiedot. 
 

• Tuotteen etiketti/kuva voi olla sille varatussa kentässä tai vaihtoehtoisesti 
erillisenä liitetiedostona. Kuva on pakollinen, jos sitä on pyydetty haussa 
ja muutoinkin suositeltava. Kuvan tulee olla laadultaan luettava ja selkeä. 
Sähköisesti toimitettavan kuvan tulee olla liitetiedostona jpg-, pdf- tai Po-
wer Point -muodossa. 

 
Tarjouksen allekirjoitus 
 

Alko hyväksyy vain virallisella allekirjoituksella varustetun tarjouksen, joka 
on lähetetty joko Kumppaniverkon kautta, postitse tai sähköpostitse skan-
nattuna kopiona (pdf-muoto). Toivottavaa on, että yhdessä sähköpostivies-
tissä on vain yksi tarjous ja että otsikkokentästä ilmenee mihin hakuun tar-
jous liittyy. Tekstin tulee olla selvästi luettavissa. Ostettavaksi valitusta 
tuotteesta tulee lisäksi toimittaa alkuperäinen tarjousasiakirja, mikäli tar-
jous on ollut skannattu tai postitse lähetetty kopio.  

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Valtuutukset 
 

Uusien tuotteiden tarjouksiin on liitettävä valmistajan tai tuotemerkin omista-
jan valtuutus, tai muu riittävä selvitys tuotteen hankintaketjusta ja alkupe-
rästä, sekä vahvistus tuotteen saatavuudesta. Valtuutusta ei kuitenkaan tar-
vita tarjottaessa tuotemerkkiä, johon tarjoajalla on omistus- tai käyttöoikeus, 
tai tarjottaessa tuotetta pienempiin erikoiseriin. Valtuutuksiin käytettävä lo-
makepohja on osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille. 
 
Valtuutuksissa huomioitavia asioita: 
 

• Kumppaniverkon tarjoajat liittävät valtuutuksen tarjoukseen liitetie-
dostona esim. pdf-muodossa.  
 

• Valtuutukseen tulee selkeästi merkitä mihin rooliin/rooleihin tarjoaja 
on valtuutettu. 
 

• Valtuutuksista tulee käydä selvästi ilmi ne tuotteet tai tuotesarjat ja 
valmistajat, jotka esiintyvät vastaavissa tarjouksissa sekä tuotteen ja 
valtuuttajan keskinäinen yhteys, jos se ei esimerkiksi tuotenimen pe-
rusteella ole selvä.  
 

• Jos tarjouksessa ilmoitetulla, etiketin mukaisella valmistajalla on eri 
nimi kuin valtuuttajalla, tulee näiden välinen yhteys selventää valtuu-
tuksessa. 

 
• Valtuutuksen tulee olla voimassa mieluiten toistaiseksi tai vähintään 

yhtä kauan kuin tarjous on voimassa. 
 

• Tekstin, päiväyksen ja allekirjoituksen tulee olla selvästi luettavissa. 
Valtuutukseen on merkittävä allekirjoittajan nimenselvennys ja allekir-
joitukseen oikeuttava asema yhtiössä.  

 
Muussa valtuutuksen sijaan käytettävässä tuotekohtaisessa selvityksessä 
huomioitava, että: 

 
• Tuotteen saatavuuden voidaan olettaa riittävän vähintään 12 kuukau-

den ajan (kausituotteiden ja erikoiserien osalta haussa ilmoitetun kau-
den tai teeman keston ajan) joko todennettuun kysyntään tai menek-
kiarvioon peilaten (esim. selvitys tuotteen varastosaldosta toimittajalla 
ja toimituskyvykkyydestä). 
 

• Osoitetaan luotettava selvitys tuotteen alkuperästä ja hankintaket-
justa, joka voidaan jäljittää tuotantolaitokselle, sekä tarvittavat yh-
teystiedot hankintaketjun osapuolilta tietojen todentamista varten 
(nimi, sähköposti, puhelinnumero). 
 

• Toimittaja sitoutuu Alkon vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteisiin 
ja on suorittanut Alkon Vastuullisen hankinnan -verkkokoulutuksen. 
 

• Mikäli tarjoaja on aiemmin toimittanut tuotteita Alkon valikoimaan, 
otetaan tarjoajan todettu kyvykkyys toimittaa tuotteita huomioon joko 
dokumenttien luotettavuutta vahvistavana tai heikentävänä tekijänä. 
Mikäli tarjoaja on aiemmin ilmoittanut tuotetta tarjotessaan tuotteelle 
joko väärän tai harhaanjohtavan saatavuuden tai alkuperän, ei Alko 
ota tarjoajalta tuotetta valikoimaan muun valtuutuksen sijaan käytet-
tävän selvityksen perusteella.  

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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LIITE 5 - GTIN-KOODIT, VALVIRAN KOODIT JA KULJETUSPAKKAUKSEN 
KOODIT  

GTIN-koodit 
 

Ostettavalla tuotteella tulee olla viivakoodi, joka on luettavissa Alkon myymä-
löissä käytössä olevilla viivakoodinlukijoilla. Alko hyväksyy seuraavat viiva-
koodityypit: 

• EAN-13: yleisin viivakoodi suomessa (13 merkkiä) 
• EAN-8: lyhyempi koodi pienikokoisia tuotteita varten (8 merkkiä) 
• UPC-A: EAN-koodin yhdysvaltalainen vastine (12 merkkiä) 
• UPC-E: EAN-8-koodin yhdysvaltalainen vastine (8 merkkiä) 

Myyntipakkauksen viivakoodiksi ei hyväksytä 20-25 -alkuisia koodeja. Nämä 
koodityypit on varattu vaihtuvamittaisten tuotteiden yksilöintiin, joita käyte-
tään vain suljetun järjestelmän sisällä (GS1-ohjeistus). 
 
Tilausvalikoiman tuote voidaan erillisellä hyväksynnällä merkitä myös Alkon 
tuotenumerolla viivakoodimuodossa. Tuotenumeron lisäksi tuotteelle on haet-
tava Valviran koodi, mutta siitä ei saa tehdä viivakoodia tuotteen etikettiin. 

 
Alkon tietojärjestelmä vaatii 13-numeroisen koodin. Kumppaniverkon käyttä-
jien tulee siksi tuotetta tarjotessa lisätä lyhempiin koodeihin nollia eteen, 
jotta niistä saadaan 13-numeroisia. Paperitarjousten tekijät merkitsevät tar-
joukseen koodin sellaisena kuin se on pullossa. 
 
Maahantuojien tulee ilmoittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
tolle (Valvira) samat viivakooditiedot kuin Alkolle, jotta Alkon myyntitiedot ja 
Valviran järjestelmässä olevat tuotetiedot kohtaavat. 
 
Viivakoodivaatimuksesta voidaan poiketa tapauskohtaisesti pienten eri-
koiserien tuotteiden kohdalla. Tällöin tuotteelle tulee hakea Valviran koodi. 
Kaikista poikkeustapauksista on kuitenkin sovittava erikseen Alkon vastaavan 
tuotepäällikön kanssa. Valviran koodit ovat muotoa 64192941XXXXX, eikä 
niistä saa tehdä viivakoodia tuotteen etikettiin. 
 
Tuotteen liittäminen Palpan kierrätysjärjestelmään edellyttää, että se on va-
rustettu Palpan vaatimukset täyttävällä viivakoodilla.  

 
Kuljetuspakkausten merkitseminen  
 

Kuljetuspakkaukset tulee merkitä seuraavia viivakoodityyppejä käyttäen: 
• ITF-14, joka tunnetaan yleisesti myös nimellä DUN-koodi. 
• EAN-13, mutta tällöin koodin tulee poiketa kuluttajapakkauksen (pullon 

yms.) viivakoodista, koska käsipääte päättelee koodista myös kuluttaja-
pakkausten määrän. 

 
Myös muut viivakoodityypit voidaan hyväksyä, mutta niiden toimivuus pitää 
ensin varmistaa lähettämällä aidon kokoinen mallikoodi materiaalinohjaus-
keskukseen osoitteeseen mok@alko.fi. Käsipääte tunnistaa varmuudella vain 
numeromuotoiset viivakoodit, joten kirjaimia ja erikoismerkkejä (myös sulku-
merkit) pitää välttää. 
 
Mikäli kuljetuspakkauksessa ei ole valmiiksi painettua viivakoodia, tulee kar-
tongit tarroittaa viivakoodilla ennen niiden toimittamista myymälään. Jos tar-
roituksessa käytetään ITF-14-koodia, voidaan koodi muodostaa esim. seuraa-
valla logiikalla: 

 

https://gs1.fi/fi
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• Koodin ensimmäinen numero ilmoittaa kuljetuspakkauksen sisällä olevien 
kuluttajapakkausten lukumäärän: 
1 = 6 pulloa/pakkausta 
2 = 10 pulloa/pakkausta 
3 = 12 pulloa/pakkausta 
4 = 20 pulloa/pakkausta 
5 = 24 pulloa/pakkausta 
8 = dolly (riippumatta pullojen/pakkausten määrästä) 
9 = muu kuin yllä mainittu pakkauskoko 
 

• Seuraavat 12 numeroa ovat kuljetuspakkauksen sisällä olevan kuluttaja-
pakkauksen EAN-koodin 12 ensimmäistä numeroa, ja viimeinen (tarkis-
tusnumero) jää pois. 

 
• Viimeinen merkki on tarkistusnumero, joka lasketaan automaattisesti 

koodin aikaisempien merkkien perusteella. 
 

Esimerkki ITF-14-koodista: 
 

 
 

Viivakoodien käytössä huomattavaa: 
• Etunollat ovat järjestelmän kannalta merkitseviä, joten ne pitää ilmoittaa 

ja kirjata järjestelmiin. 
• Jos kartongissa on useita eri viivakoodeja, ne kaikki on mahdollista kiin-

nittää tuotteelle ja näin helpottaa myymälän työtä. 
• Jos pakkauskoko muuttuu esim. kuudesta (6) pullosta 12 pulloon, myös 

DUN-koodi pitää vaihtaa, koska järjestelmä tunnistaa myös pakkauskoon 
koodin perusteella. 

• Viivakoodin viivojen värinä suositellaan käytettäväksi mustaa. Myös sini-
nen, vihreä ja tumma ruskea ovat sallittuja värejä. Punaista ei pidä kos-
kaan käyttää viivojen värinä, koska lukulaitteen säde on punainen eikä 
riittävää kontrastia tällöin synny. 

• Taustaväreiksi suositellaan valkoista, keltaista, oranssia tai punaista. Si-
nistä, vihreää, ruskeaa tai kultaa ei koskaan tule käyttää taustavärinä. 

 
Vaatimus kuljetuspakkauksen yksilöivän viivakoodin käytöstä ei koske pak-
kauksia, joissa tuotenumero voidaan lukea suoraan myyntipakkauksen kyl-
jestä, esim. korit, dollyt ja kutistemuoviin pakatut tuotteet. Myös näihin pak-
kauksiin on kuitenkin luvallista ja suotavaa kiinnittää kuljetuspakkauksen yk-
silöivä viivakoodi. 
 
Kuljetuspakkauskoodi tulee ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan jo tarjouk-
sessa, jolloin se saadaan kaikkiin järjestelmiin automaattisesti. 
 
Alkon tuotenumeron merkitseminen kuljetuspakkauksiin ei ole pakollista, 
mutta suositeltavaa. 
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LIITE 6 - NÄYTTEIDEN JA TODISTUSTEN TOIMITUSOHJEET 

Alkon pyytämien näytteiden ja todistusten toimittaminen  
 

Näytteet tulee toimittaa Alkoon mahdollisimman pian näytepyynnön saavut-
tua, kuitenkin viimeistään pyynnössä ilmoitettuna eräpäivänä. Näytteet voi 
tuoda Alkon keskusvarastoon työpäivinä klo 9-15 välillä. Näyte-erään suosi-
tellaan liitettäväksi lomake "Alkon pyytämien näytteiden vastaanottokuit-
taus", joka on osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille.  
 
Jos näytteiden toimitus tapahtuu kuriirilla, ne tulee lähettää toimitusehdolla 
DDP Incoterms 2020 osoitteeseen: 
 
Alko Oy/Posti Group 
Tikkurilantie 148 
Portti 1, ovet D 18-21 
01530 Vantaa 
 
Toimitettavien näytteiden tulee vastata lopullista myyntipakkausta ja olla sta-
biileja. Mikäli näytteen mukana ollut ulkoasunäyte ei ole lopullinen, vaan pak-
kausmallinnus (ns. mock-up), tulee valitusta tuotteesta toimittaa valokuvaus-
kelpoinen ulkoasunäyte yllä olevaan osoitteeseen ensi tilassa. 

 
Vakio- ja kausivalikoiman sekä erikoiserien näytteet 
 

Tarjousnäytemäärät 
 
Näytepullojen määrät ovat pääsääntöisesti seuraavat: 
– kaksi (2) pulloa viinejä ja väkeviä 
– neljä tai viisi (4/5) pulloa panimotuotteita. 
 
Näytemäärät ilmoitetaan Alkon tekemässä näytepyynnössä. Kaikkien näyte-
pullojen tulee olla tarjouksessa mainittua tuotetta. 
 
Alko voi pyytää myös lisänäytteitä varsinaisen näytepyynnön jälkeen. Lisä-
näytteiden tulee olla samaa tuotantoerää kuin alkuperäiset näytteet. Lisä-
näytteet tulee toimittaa kahden (2) viikon kuluessa lisänäytepyynnöstä. 
 
Jakelunaloitusnäytteet 
 
Ostetun tuotteen jakelunaloitusnäytteeksi on toimitettava yksi (1) myyntipak-
kaus erästä, joka on toimitettu perille jakelevaan varastoon myymälätoimi-
tuksia varten. Näytteiden saatteena on toimitettava tarjoajan allekirjoittama 
Alkon lomake ”jakelunaloitusnäytteiden saate”, joka on osoitteessa alko.fi/ta-
varantoimittajille. Erikoiseriin kuuluvista tuotteista ei pyydetä jakelunaloitus-
näytettä. Jakelunaloitusnäytteitä ei myöskään vaadita tuotteista, jotka siirty-
vät vakiovalikoimaan tilausvalikoimasta. 

 
Näytteiden todistukset 
 

Sertifiointitodistukset (esim. luomu, eettinen kauppa) pyydetään tarvittaessa 
valikoimaan ostetuilta tuotteilta sähköisessä muodossa. Uusi tuote voidaan 
vapauttaa tilauksille vasta, kun vaadittavat todistukset on toimitettu Alkoon.  
 

 
 
Tilausvalikoiman Listauspalvelun näytteet 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille


45 
 

Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 27.9.2022 

 
Tilausvalikoiman Listauspalvelussa uusista tuotteista (T1 ja T3) tulee toimit-
taa kaksi (2) näytettä. Mahdollinen luomutodistus ja/tai eettinen sertifikaatti, 
todistus pientuottajahuojennukseen oikeuttavasta edellisen vuoden tuotanto-
määrästä (tuhatta litraa) sekä muut tarvittavat asiakirjat toimitetaan tarjous-
lomakkeella. Tilausvalikoiman tuotteista ei tarvitse toimittaa jakelunaloitus-
näytettä.  
 
Jos myyjä haluaa siirtää tuotteen T1-luokasta vakiovalikoimaan tässä oh-
jeessa aiemmin kerrottujen vaatimusten täytyttyä, hänen tulee tehdä tuote-
muutosilmoitus ja lähettää kolme (3) näytettä vähintään kaksi (2) kuukautta 
ennen aiotun muutoksen toivottua voimaan tuloa.  
 
Tuotemuutostapauksissa Alko voi pyytää juomatoimittajalta näytteen.  

 
Käytettävät analyysimenetelmät 
 

Erikoiserien sekä tilausvalikoiman tuotteiden tarjoamisen yhteydessä tava-
rantoimittaja ilmoittaa tuotteiden analyysiarvot, joiden tulee perustua mit-
taustuloksiin. Tuotteiden analyysiarvojen tulee olla EU-asetuksissa (EC) Nro 
2870/2000 ja 2091/2002 sekä OIV:n analyysiohjeissa (viinit, väkevät ja vä-
kevöidyt juomat, siiderit ja long drinkit) mainituilla menetelmillä tuotettuja.  
 
Oluiden analysoinnissa analyysimenetelmien on noudatettava ohjetta Euro-
pean Brewery Convention (EBC) Analytica-EBC, 5th Edition.  
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LIITE 7 - JAKELIJA- JA TOIMITUSEHTOMUUTOKSET 

Tuotteen jakelijan tai toimitusehdon muuttuessa huomioitavia asioita: 
 

• Tuotteesta on tehtävä uusi tarjous Kumppaniverkossa tai osoitteessa 
alko.fi/tavarantoimittajille olevalla tarjouslomakkeella. Tarjoukseen tulee 
liittää kopiot uudesta valtuutuksesta ja vanhan valtuutuksen peruutuk-
sesta. Vaihtoehtoisesti uusi jakelija voi esittää riittävän selvityksen tarjot-
tavan tuotteen hankintaketjusta, alkuperästä sekä vahvistuksen tuotteen 
saatavuudesta. Tapauksissa, joissa tuotteelle on useampi mahdollinen toi-
mittaja, valitsee Alko tuotetta edullisemmin tarjoavan toimittajan. Mikäli 
hinta on sama, jatkaa Alko olemassa olevan toimittajan kanssa. Lisäksi 
muuta selvitystä käytettäessä tarvitaan tuotteelle liitteen 6 mukainen 
analyysitodistus tuotteen aitouden validointia varten. 

 
• Uuden tarjouksen tulee olla voimassa vähintään muutosajankohtaa seu-

raavan hinnastojakson alkuun saakka. 
 
• Asiakirjat tulee toimittaa vastaavalle tuotepäällikölle viimeistään aikatau-

lussa ilmoitettuna ilmoituspäivänä. Muutokset astuvat voimaan sivulla 21 
olevassa taulukossa mainittuna seuraavana mahdollisena voimaantulopäi-
vänä (esim. uusi valtuutus astuu voimaan 27.9.2022, vanhan valtuutuk-
sen voimassaolo merkitään päättyväksi samalle päivälle 27.9.2022. 

 
• Tarjouslomakkeet samoin kuin valtuutukseen ja valtuutuksen peruutuk-

seen käytettävät lomakkeet sekä tuotepäälliköiden vastuualueet ovat 
osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille.  

 
• Vastuu materiaali- ja sanomavirtojen sujuvuudesta siirtyy uudelle jakeli-

jalle muutoksen voimaantulopäivästä alkaen.  
 

• Uusi valtuutuksen haltija voi tehdä päämiehensä nimissä tarjouksia uu-
sista tuotteista muutosajankohdan viimeisestä ilmoituspäivästä lähtien 
(esim. 27.9.2022 voimaanastuville muutoksille viimeinen ilmoituspäivä on 
2.8.2022, josta päivästä alkaen uusi valtuutuksen haltija on voinut tehdä 
tarjouksia uuden päämiehensä nimiin). 

 
• Tarjouskäsittelyssä oleviin tarjouksiin ei voi tehdä jakelija- eikä toimitus-

tapamuutoksia. 
 

• Jakelijamuutoksen yhteydessä edellisen valtuutuksen haltijan tekemät 
tarjoukset mitätöidään tarjousprosessista, mikäli tarjotut tuotteet ovat 
ristiriidassa jakelijamuutoksen valtuutuksen kanssa. 
 

• Erityistapauksissa jakelija- ja toimitusehtomuutoksia voidaan tehdä ilmoi-
tetusta muutosrytmistä poikkeavalla aikataululla: 

 
• Yrityskaupassa, fuusiossa tai liiketoimintakaupassa. Tällöin vähittäis-

myyntihinnan tulee pysyä samana.  
 
• Alkon valikoimassa olevien tuotteiden edustussopimuksen muuttuessa 

tai päättyessä (agentuurin muutos) Alkon sopimuskumppanin pysy-
essä ennallaan. 

 
• Pienpanimon tai pientuottajan valmistaman paikallisesti saatavilla ole-

van tilausvalikoimatuotteen noustessa myynnin perusteella vakiovali-
koimaan. Tällöin voidaan muuttaa vain toimituslauseketta ja yli 5,5% 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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tuotteen vähittäismyyntihinnan tai enintään 5,5% tuotteen HMT:n tu-
lee pysyä samana. 
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LIITE 8 - TUOTEMUUTOKSET 

Tuotemuutokset 

Tuotemuutos, joka vaatii uuden tarjouksen 
 

Tuotteesta on tehtävä uusi tarjous seuraavissa tapauksissa: 
 
1) Kannettavan valmisteveron määrän muuttuminen 
 

Mikäli tuotteeseen tehdään muutos, joka muuttaa siitä kannettavan val-
misteveron määrää, esimerkiksi etyylialkoholipohjaisten juomien, viinien 
(veroraja 8 %, 15 %), siidereiden (veroraja 5,5 %) tai muiden panimo-
tuotteiden alkoholipitoisuuden muutos tai pakkauskoon muutos. 

 
2) Tuotteen pantillisuuden muuttuminen kesken hinnastojakson 
 

Pantittoman tuotteen muuttaminen pantilliseksi tai pantillisen tuotteen 
muuttaminen pantittomaksi vaatii aina Alkon ja Palpan hyväksynnän. Tuot-
teen muuttaminen pantillisesta pantittomaksi ei ole mahdollista ilman, että 
tuotteen GTIN-koodi muuttuu. 
 
Mikäli tuotteen pantillisuus muuttuu kesken hinnastojakson, vakiovalikoi-
man tuote on tarjottava M202X tarjouksella ja tilausvalikoiman tuote vas-
taavasti uudella tarjouksella. Tuote saa uuden tuotenumeron ja muutos voi 
edellyttää myös uutta GTIN-koodia tuotteelle. 
 
Palpan kanssa on erikseen sovittava, mikäli pantillisuuden muuttuessa ha-
lutaan pitää tuotteen GTIN-koodi muuttumattomana. Pantillisen tuotteen 
uusi GTIN-koodi on rekisteröitävä normaalisti Palpan järjestelmään. 

 
3) Hinta-, toimituslauseke- ja jakelijamuutokset 
 

Tarkemmat ohjeet kohdassa Vähittäismyyntihinnat sekä liitteessä 7.  
 
Uuden tarjouksen tekeminen 
 
Uutta tarjousta edellyttävissä tuotemuutoksissa tulee käyttää vuosittain 
muuttuvaa hakunumeroa (2022=M2022, 2023=M2023 jne.). Ennen tarjouk-
sen tekoa mahdollisesta muutoksesta tulee neuvotella vastaavan tuotepäälli-
kön kanssa. 
 

Tuotemuutokset, jotka vaativat muutosilmoituksen  
 

Tuotetietojen muutoskäsittely tehdään pääsääntöisesti sähköisenä. Muutok-
sista tulee tehdä tuotetiedon muutosilmoitus, toimittaa tarvittaessa vaaditut 
näytteet ja ulkoasumuutoksista uusi tuotekuva.  
 
Esimerkkejä tuotetiedon päivitystä vaativista tapauksista: 
 
1) Ulkoasun ajanmukaistaminen ja suljentamuutokset 
 

Ulkoasun muuttuessa tuotemuutokselle tulee liittää tuotteen uusi kuva.  
 
Muutoksen yhteydessä tunnistettavuus samaksi tuotteeksi tulee varmistaa. 
Suositeltavaa on, että huomattavissa ulkoasumuutoksissa käytetään ns. 
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välivaihetta, jotta kuluttajat tunnistavat edelleen tutun tuotteen. Muutok-
sia suositellaan tehtäväksi aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua 
tuotteen valikoimaantulopäivästä. 
 
Huomattavista muutoksista tulee lähettää valmistajan perustelut muutok-
selle ja arvio muutoksen vaikutuksesta tuotteen olemassa olevaan asia-
kaskuntaan. Myös tunnistettavat elementit suhteessa aikaisempaan ulko-
asuun tulee ilmaista perusteluissa. 
 
Suosituksena on, että 12 kuukaudessa toteutettaisiin enintään kaksi (2) 
muutosta. Erilaisten teemaulkoasujen muutoksissa (esim. kevät/kesä ja 
syys/talvi) tulee siirtymävaihe suunnitella hyvin ja pyrkiä, että eri pak-
kauksia ei ole myynnissä samaan aikaan. 

 
2) Vuosikerran ja/tai tuotantolaitoksen muutos 

 
Erikoiserille vuosikertamuutosta ei voi tehdä. Erikoiserätuotteen vuosiker-
ran tulee vastata toimitettua näytettä.  
 
Kausituotteille vuosikertamuutokset ovat sallittuja ennen valikoimaantuloa, 
ellei haussa ole toisin ilmoitettu. Jakeluun tuleva vuosikerta voi poiketa hy-
väksytystä näytteestä, mikäli se on uudempaa vuosikertaa. Vuosikerran 
mahdollinen vaihtuminen ennen listausta tulee ilmaista tarjouksella. Uuden 
vuosikerran tulee olla saatavissa haun alustavan listausaikataulun mukai-
sesti. Alko tarkistaa tuotteen uuden vuosikerran, jonka tulee vastata tyylil-
tään tarjottua tuotetta tullakseen valikoimaan. Tämä todennetaan Alkon 
aistinvaraisen arvioinnin ja laadunvalvonnan prosessin mukaisesti. Uuden 
vuosikerran näytteen lähettämisestä sovitaan tuotepäällikön kanssa.   
 
Vakiovalikoiman osalta myymälöiden ensitäyttömäärän tulee olla näytettä 
vastaavaa vuosikertaa. Tämän jälkeen vuosikertamuutos on sallittu.  
 
Jos uuden ja vanhan vuosikerran väliin jää yksi (1) tai useampi vuosikerta, 
tulee tuotemuutosilmoitukseen liittää tuottajan selvitys. 

 
3) Tuotteen pantillisuuden muuttaminen hinnoitteluaikataulussa 
 

Pantittoman tuotteen muuttaminen pantilliseksi tai pantillisen tuotteen 
muuttaminen pantittomaksi vaatii aina Alkon ja Palpan hyväksynnän. Tuot-
teen muuttaminen pantillisesta pantittomaksi ei ole mahdollista ilman, että 
tuotteen GTIN-koodi muuttuu. 
 
Kun muutos tehdään hinnoitteluaikataulussa: Tuotteen tuotenumero pysyy 
ennallaan; Tuote suljetaan kahden (2) päivän ajaksi tilauksilta, jotta lasku-
sanomat kohdistuvat oikein; Hinnanmuutokset ilmoitetaan Kumppaniver-
kossa tai määrämuotoisena Excel-taulukkona, jossa ilmoitetaan erikseen 
pantillisuuden muutokset. 
 
Palpan kanssa on erikseen sovittava, mikäli pantillisuuden muuttuessa ha-
lutaan pitää tuotteen GTIN-koodi muuttumattomana. Pantillisen tuotteen 
uusi GTIN-koodi on rekisteröitävä normaalisti Palpan järjestelmään. 

  
4) Väliaikaisten markkinoinnillisten lisämerkintöjen (mm. mitalit, tuotearvos-

telut, markkinoinnilliset väitteet, tarrat ym.) käyttö pulloissa/pakkauk-
sissa 
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Hyväksyttäviä ovat sellaiset lisämerkinnät, joissa viitataan esimerkiksi 
tuotteen virallisessa kilpailussa saavuttamaan tunnustukseen (esimerkiksi 
mitalisija) tai tuotteen pitkään historiaan markkinoilla.  
 
Merkinnässä tulee olla selkeä viittaus esim. kyseiseen kilpailuun tai lehteen 
ja ajankohtaan. Merkinnän tulee sisältää tarpeeksi tietoa, jotta lukija voi 
ilman kohtuutonta vaivaa varmistaa väitteen (esimerkiksi www-osoite). 
Kilpailuun tai arvosteluun viitatessa tulee väitteen kohdistua nimenomai-
seen tuotteeseen ja voittaneeseen tuotesisältöön (esimerkiksi viineissä oi-
keaan vuosikertaan). Lisämerkinnät on syytä pitää kohtuullisen pieninä, 
jotta pääviestinä pysyy edelleen itse tuote.  
 
Tekemällä tuotemuutospyynnön hyvissä ajoin ennen muutoksen toteutta-
mista, myyjä saa Alkon hyväksynnän tai hylkäyksen ennen varsinaista 
muutoksen tekoa/kiinnittämistä pakkauksiin. 
 
Tuotekuvaa ei päivitetä asiakasviestintään väliaikaisten lisämerkintöjen 
kohdalla. 

 
5) Tuotteen valikoimaluokan muutokset, kuten siirtyminen tilausvalikoimasta 

vakiovalikoimaan. 
 

6) Edellä mainittujen lisäksi tuotemuutoksista löytyy lisätietoa osoitteesta 
alko.fi/tavarantoimittajille. 

 
Tuotetiedon ylläpito 
 
• Tuotetietoon kohdistuvat muutokset tehdään Kumppaniverkon tuotetieto-

kortille. Mikäli myyjä ei ole kumppaniverkon käyttäjä, tehdään muutokset 
www-sivuilta löytyvää tuotemuutoslomaketta käyttäen. 

 
• Tuotetiedon muutosilmoitus on tehtävä ensi tilassa eikä muuttunutta tuo-

tetta saa jaella ennen muutoksen hyväksyntää. 
 
• Muuttuvat tiedot -kenttään tulee täyttää vain ne tiedot, jotka muuttuvat. 

Useamman muutoksen voi kirjata kerralla, jos muutosten voimaantulo-
päivä on sama. 

 
• Juomatoimittaja vastaa siitä, että tuote on muutoksenkin jälkeen laadul-

taan ja pakkausmerkinnöiltään virheetön. Alko testaa tuotteita muutoksen 
tapahduttua ja tarvittaessa puuttuu poikkeamiin.  

Näytteiden toimittaminen 
 

Pääsääntöisesti tuotemuutoksista ei tarvita näytteitä. Poikkeuksena tästä 
ovat tilausvalikoimasta vakiovalikoimaan siirtyvät tuotteet (3 näytettä) ja va-
lokuvauspalvelua tarvitsevat tuotteet (1 näyte). Näiden näytteiden saatteeksi 
on tulostettava täytetty ja lähetetty tuotetiedon muutoslomake. 
 
Näytteet on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen: 

Alko Oy/Posti Group  
Tikkurilantie 148 
portti 1, ovet D18-21 
01530 Vantaa 

  

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Ulkoasumuutosten tuotekuvan toimittaminen 
 
Vakio- ja tilausvalikoimatuotetta koskevasta ulkoasumuutoksesta toimitetaan 
myös tuotekuva tuotemuutospyynnön yhteydessä. (Katso kuvan tarkemmat 
määritykset alla.) Jos tuotteella on pysyvä lahjapakkaus, myös lahjapakkauk-
sesta tulee toimittaa erillinen tuotekuva.  
 
Mikäli kuvaa Alkon määrittämillä ehdoilla ei toimiteta tuotemuutospyynnön 
yhteydessä, Alko kuvaa tuotteen ja veloittaa kustannukset juomatoimittajalta 
(40,00 euroa + alv.).  
 
Jos pysyvästä lahjapakkauksesta ei ole toimitettu kuvaa tuotemuutoksella tai 
vaihtoehtoisesti sitä ei ole lähetetty tuotemuutosnäytteen mukana, Alko ei voi 
huomioida lahjapakkausta. 
 
Tuotekuva toimitetaan tuotemuutospyynnön yhteydessä Kumppaniverkon 
kautta. Mikäli Kumppaniverkkotunnuksia ei ole, toimitetaan tuotekuva sähkö-
postin liitetiedostona osoitteeseen: laatupalaute@alko.fi (vakiovalikoima) tai 
tilausvalikoima@alko.fi (tilausvalikoima). 
 
Mikäli myyjä toimittaa tuotekuvan, luovuttaa hän samalla oikeuden Alkolle 
käyttää ja muokata sitä sekä edelleen luovuttaa sen esimerkiksi medialle.  

 
Alkon tuotekuvien formaatti: 

 
• Tiedostomuoto: JPG, PDF, PNG tai TIFF 
• Tiedostokoko: Max. 3000 kt (3 Mt) 
• Kuvan tausta: Neutraali valkoinen (RGB 255,255,255), ei muita vä-

risävyjä tai lisättyjä elementtejä. 
• Kuvan resoluutio: suositus 300 pikseliä/tuuma 
• Lopullisessa kuvassa tulee olla vain syvätty (taustasta irrotettu) tuote 

valkoista taustaa vasten. 
• Tuotteen tulee näkyä kuvassa kokonaan. 
• Tuote on kohtisuoraan edestä kuvattu, ei ylä- tai alaviistokuvia. 
• Etiketin on oltava tarkka, jotta mahdolliset tekstit ovat luettavissa. 
• Kuvassa olevan tuotteen tulee olla yhdenmukainen myytävän tuotteen 

kanssa. 
• Irralliset elementit, kuten neck-hangerit, ovat kiellettyjä. 
• Ylimääräiset tehostuskeinot, kuten pisarat, ovat kiellettyjä. 
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LIITE 9 - DOLLYLAVAT 

Kaikki alla mainitut ohjeet ja vaatimukset koskevat myös minidollyja. Niissä 
kohdissa, joissa dollylavalle ja minidollylle on toisistaan poikkeavat ohjeet, 
mainitaan se erikseen. 
 
Dollylavatuotteiden minimipullokoko muilla kuin panimotuotteilla on 50 cl. 
Dollylavan maksimikorkeus on 138 cm. Dollylavan ulkoasun (välilevyt ja 
alusta) on oltava neutraali, eikä siinä saa olla mainoksia. Välilevyn (pahvi tai  
muovi) reunojen värin on oltava Alkon myymälöiden värimaailman mukainen. 
Dollylavan tulee olla vakaa eivätkä dollyalustalle pakatut tuotteet saa ylittää 
dollyalustan reunoja. 
 

Ympärivuotisesti dollylavalla toimitettavat tuotteet  
 
Tuotteiden myynnit tarkistetaan kaksi (2) kertaa vuodessa alla olevan kalen-
terin mukaisesti. Tarkistuksessa käytetään tarkistushetkellä viimeisintä täy-
den 12 kuukauden myyntitietoa. Dollylavaraja on (pois lukien verkkokaupan 
myynti) 200 000 myyntiyksikköä/liukuva 12 kuukautta ja hanapakkauksilla 
200 000 litraa/liukuva 12 kuukautta. Lisäksi Alkolla on oikeus tarkastella dol-
lymyyntirajoja ilmoitettua rytmiä tiheämmin, mikäli tuoteryhmä- tai alatuote-
ryhmätasolla havaitaan poikkeuksellisia muutoksia. 
 
Lisäksi toimittajalla on oikeus toimittaa tuotetta ympärivuotisesti minidollylla, 
mikäli tuotteen myynti ylittää liukuvan 12 kuukauden ajalla 600 000 euroa 
verotonta liikevaihtoa sekä yli 50 000 myyntiyksikköä (pois lukien verkkokau-
pan myynti molempien ehtojen osalta). Oikeus minidollyyn liikevaihdon ja 
myytyjen myyntiyksiköiden perusteella ei koske hanapakkauksia. 
 
Rajan ylittävistä tuotteista ja rajan alle pudonneista tuotteista ilmoitetaan 
juomatoimittajille. 
 

 
Tarkistuskalenteri  Ilmoitus  

toimittajille 
Tarjous 
viimeistään 

Jakelu myymälöihin 

Ympäri-
vuotiset 

1. tarkistus Viikko 2-3 Viikko 6 Viikolta 11 alkaen 
2. tarkistus Viikko 30-31 Viikko 34 Viikolta 38 alkaen 

 
 
Kausidollylavat vakiovalikoiman päätuotteille 
 

Seuraavat kohdat koskevat dollylavoja vakiovalikoiman päätuotteille, joita 
voidaan toimittaa myymälöihin rajallisen, ennalta määritellyn ajan vuodesta. 
Mahdolliset toimitusviikot on eritelty alla olevassa taulukossa.  
 
Kuohuviini (pullokoko 0,75 l) sekä Punaviini, Valkoviini ja Roseeviini (pak-
kauskoko 0,75l – 1,00l) voidaan ottaa myyntiin juomatoimittajan minidollyla-
valle pakkaamana kausiluontoisesti, mikäli tuote on edellisessä ympärivuoti-
sessa myyntitarkastelussa myynyt: 

• 300 000 euroa verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan 
myynti) liukuvan 12 kuukauden aikana, kun tuotteen VMH tarkastelu-
ajanhetkellä on alle 12 €. 

• 200 000 euroa verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan 
myynti) liukuvan 12 kuukauden aikana, kun tuotteen VMH tarkastelu-
ajanhetkellä on 12 € tai korkeampi. 

 
Kuohuviini (pullokoko 0,75 l) sekä Punaviini, Valkoviini ja Roseeviini (pak-
kauskoko 0,75l – 1,00l) voidaan ottaa myyntiin juomatoimittajan dollylavalle 
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pakkaamana kausiluontoisesti, mikäli tuote on edellisessä ympärivuotisessa 
myyntitarkastelussa myynyt: 

• 350 000 euroa verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan 
myynti) liukuvan 12 kuukauden aikana, kun tuotteen VMH tarkastelu-
ajanhetkellä on alle 12 €. 

• 250 000 euroa verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan 
myynti) liukuvan 12 kuukauden aikana, kun tuotteen VMH tarkastelu-
ajanhetkellä on 12 € tai korkeampi. 

 
Tuoteryhmäkohtaiset kausidollyjen jakeluajankohdat on eritelty alla olevaan 
taulukkoon. 
 

 

 
Tarkistuskalenteri  Ilmoitus  

toimittajille 
Tarjous 
viimeistään 

Jakelu myymälöihin 

Kausi-
dolly-  
lavat  

Punaviinit (pääsiäinen) Viikko 2-3 Viikko 6 Viikot 11-14 / 2023 
Kuohuviinit (kesä) Viikko 2-3 Viikko 6 Viikot 14-30 
Valkoviinit (kesä) Viikko 2-3 Viikko 6 Viikot 14-30 
Roseeviinit (kesä) Viikko 2-3 Viikko 6 Viikot 14-30 
Punaviinit (joulu) Viikko 30-31 Viikko 34 Viikot 44-51 
Valkoviinit (joulu) Viikko 30-31 Viikko 34 Viikot 44-51 
Kuohuviinit (joulu) Viikko 30-31 Viikko 34 Viikot 44-52 

 
Tavarantoimittajan on aina tarjottava toimitustavaksi myös laatikko dollyla-
van lisäksi. Yksittäiset myymälät päättävät kumpaa toimitusmuotoa ne halua-
vat käyttää. 

Dollylavat kausituotteille 
 

Kaikki kausituotteet, jotka ovat tulleet Alkon valikoimaan kausituotehaun 
kautta, voidaan ottaa myyntiin myös juomatoimittajan dollylavalle pakkaa-
mana. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi kesäkauden tuotteet sekä glögit ja 
muut joulukauden tuotteet. 
 
Tavarantoimittajan on aina tarjottava toimitustavaksi myös laatikko dollyla-
van lisäksi. Yksittäiset myymälät päättävät kumpaa toimitusmuotoa ne halua-
vat käyttää. 
 

  



54 
 

Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 27.9.2022 

LIITE 10 - ALKON HINNOITTELUKERTOIMET YLI 5,5% TUOTTEILLE 

  
Hinnoittelu-
ryhmä 

Alkon tilastoinnin  
tuoteryhmä 

Hinnoittelu- 
kerroin 

1 Vodkat ja viinat (≥15%) 1,56 

  

(Maustamattomat vodkat, Maustetut vodkat, Mausta-
mattomat viinat, Maustetut viinat, Ginit ja Geneverit, 
Akvaviitit, Anistisleet)  

2 Muut väkevät (≥15%) 1,50 

  

(Konjakit VS, Konjakit VSOP, Konjakit XO ja muut, Muut 
viinitisleet, Viskit skotlantilaiset blended, Viskit skotlanti-
laiset mallas, Viskit irlantilaiset, Viskit kanadalaiset, Vis-
kit yhdysvaltalaiset, Viskit muut, Rommit vaaleat, Rom-
mit tummat, Tequilat, Mezcalit, Calvados ja muut hedel-
mätisleet, Grapat, Marjaliköörit, Hedelmäliköörit, Maus-
teliköörit, Kahviliköörit, Yrttiliköörit, Salmiakkiliköörit, 
Kermaliköörit ja muut liköörit, Katkerot)  

3 Väkevät viinit 1,54 

  
(Vermutit, Portviinit, Madeirat, Sherryt, Glögit vahvat, 
Muut väkevät viinit)  

3 Punaviinit 1,54 
3 Valkoviinit 1,54 
3 Roseeviinit 1,54 
3 Kuohuviinit 1,54  
  (Kuohuviinit, Samppanjat)  
3 Muut miedot viinit 1,54 

  
(Hedelmäviinit, Aromatisoidut ja muut miedot viinit, Glö-
git miedot)  

3 Siiderit 1,54 
4 Longdrinkit 1,81 
5 Oluet 1,67 
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LIITE 11 - ALKOHOLIJUOMAVERO JA JUOMAPAKKAUSVERO 

Tiedotamme mahdollisista muutoksista osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille. 
 
Alkoholijuomaverot 1.1.2022 
Veroryhmä Alkoholipitoisuus, 

tilavuusprosenttia 
Veron määrä 

Olut* yli 0,5, mutta enintään 3,5 28,35 snt senttilitralta etyylialkoholia 
 

 yli 3,5 38,05 snt senttilitralta etyylialkoholia 

Viinit ja muut  
käymisteitse 
valmistetut  
alkoholijuomat 

yli 1,2, mutta enintään 2,8 36,00 snt litralta valmista alkoholijuomaa 
 

yli 2,8, mutta enintään 5,5 198,00 snt litralta valmista alkoholijuomaa 
 

yli 5,5, mutta enintään 8 287,00 snt litralta valmista alkoholijuomaa 
 

 yli 8, mutta enintään 15 421,00 snt litralta valmista alkoholijuomaa 
 

Viinit yli 15, mutta enintään 18 421,00 snt litralta valmista alkoholijuomaa 
 

Välituotteet yli 1,2, mutta enintään 15 501,00 snt litralta valmista alkoholijuomaa 
 

 yli 15, mutta enintään 22 771,00 snt litralta valmista alkoholijuomaa 
 

Etyylialkoholi: 
 
tullitariffin nimikkeeseen 
2208 kuuluvat tuotteet 
                                    
muut 

 
 
yli 1,2, mutta enintään 2,8 
yli 2,8  
 

 
 
 30,90 snt senttilitralta etyylialkoholia 
 50,35 snt senttilitralta etyylialkoholia 
 
 50,35 snt senttilitralta etyylialkoholia 
 

 
 
 

* Jos verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen siitä, että olut on tuotettu oikeu-
dellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan yrityksistä riippumattomassa yri-
tyksessä, jonka kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on enintään 
15 000 000 litraa, oluesta suoritettavaa alkoholijuomaveroa alennetaan: 
 
1 50 prosentilla siltä osin kuin yrityksen kalenterivuoden aikana tuotta-

man oluen määrä on enintään 500 000 litraa; 
 
2 30 prosentilla siltä osin kuin yrityksen kalenterivuoden aikana tuotta-

man oluen määrä on yli 500 000 litraa mutta enintään 3 000 000 litraa; 
 
3 20 prosentilla siltä osin kuin yrityksen kalenterivuoden aikana tuotta-

man oluen määrä on yli 3 000 000 mutta enintään 5 500 000 litraa; 
 
4  10 prosentilla siltä osin kuin yrityksen kalenterivuoden aikana tuotta-

man oluen määrä on yli 5 500 000 mutta enintään 10 000 000 litraa.  
 
Ilmoitus tuotantomäärästä tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 
Mikäli todistusta ei toimiteta Alkolle ajoissa, mahdollista aikaisempaakaan huojennusta 
ei huomioida tuotteiden hinnoittelussa. Uusien tuotteiden kohdalla tuotantomäärä tu-
lee ilmoittaa tarjouksessa ja tarjoukseen tulee liittää pienpanimotodistus. Pienpanimo 
on velvollinen ilmoittamaan Alkolle heti, kun sen kalenterivuoden aikana tuotetun 
oluen määrä ylittää 10 000 000 litraa.  

  

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Juomapakkausten valmistevero 
 

Juomapakkausveron määrät eri pakkaustyypeille ovat seuraavat:  
 
1  Jos juomapakkaus on kertakäyttöinen eikä kuulu mihinkään toimivaan, 

panttiin perustuvaan, Suomessa hyväksyttyyn palautusjärjestelmään, 
veron määrä on 51 senttiä litralta. 

 
2  Jos juomapakkaus kuuluu toimivaan, panttiin perustuvaan, Suomessa 

hyväksyttyyn palautusjärjestelmään tai jos se on valmistettu nestepak-
kauskartongista tai on tilavuudeltaan suurempi kuin viisi (5) litraa, ve-
ron määrä on nolla (0) senttiä litralta. 

 
Veroa ei kanneta juomapakkauksista, jotka on valmistanut oikeudellisesti ja taloudelli-
sesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja, jonka kalenteri-
vuoden aikana kulutukseen luovuttamien juomapakkausten juomamäärä on enintään 
70 000 litraa. Verovelvollisen tulee toimittaa Alkolle Verohallinnon hyväksymä selvitys 
tuotannon määrästä vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Verohallinnon hyväksy-
miä todistuksia ovat valmistajan oma ilmoitus tai valmistusmaan tullin, veroviran-
omaisen tai kauppakamarin laatima todistus. Mikäli todistusta ei toimiteta Alkolle 
ajoissa, mahdollista aikaisempaakaan huojennusta ei huomioida tuotteiden hinnoitte-
lussa. 
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LIITE 12 - ALENNETUN HINNOITTELUKERTOIMEN LASKENTA YLI 5,5% 
TUOTTEILLE 

Kun veroton hinta myymälän takaovella ylittää tietyn euromäärän, aletaan vähittäishin-
tojen laskennassa soveltaa normaalikerrointa matalampia hinnoittelukertoimia.  
 
Hinnoitteluryhmä 1: 

Ryhmä sisältää Alkon tilastoinnin tuoteryhmän ”Vodkat ja viinat (≥15 %)” 
(katso liite 10). 
 
Jos tuotteen litraa kohden laskettu hinta myymälän takaovella ylittää 19,50 
€, käytetään vähittäishinnan laskennassa liitteen 10 kertoimia pienempiä hin-
noittelukertoimia. Uusi pienempi kerroin lasketaan lausekkeesta: 
 
Uusi kerroin =  
1,56 – 0,56 x [(HMT/pullokoko – 19,50)/(HMT/pullokoko)] x 0,40 
 
jossa 
• HMT = veroton hinta myymälän takaovella*  
• 1,56 = hinnoitteluryhmän 1 normaalikerroin 
• 0,56 = hinnoitteluryhmän 1 normaalikerroin vähennettynä luvulla yksi  
• pullokoko tarkoittaa tuotteen myyntiyksikön kokoa litroina 
 
Uudesta kertoimesta käytetään kolmea desimaalia. 

 
 
Hinnoitteluryhmä 2: 

Ryhmä sisältää Alkon tilastoinnin tuoteryhmät ”Muut väkevät (≥15 %)” 
(katso liite 10). 
 
Jos tuotteen litraa kohden laskettu hinta myymälän takaovella ylittää 19,50 
€, käytetään vähittäishinnan laskennassa liitteen 10 kertoimia matalampia 
kertoimia. Uusi kerroin lasketaan lausekkeesta: 
 
Uusi kerroin =  
1,50 – 0,50 x [(HMT/pullokoko – 19,50)/(HMT/pullokoko)] x 0,40 
 
jossa  
• HMT = veroton hinta myymälän takaovella*  
• 1,50 = hinnoitteluryhmän 2 normaalikerroin 
• 0,50 = hinnoitteluryhmän 2 normaalikerroin vähennettynä luvulla yksi  
• pullokoko tarkoittaa tuotteen myyntiyksikön kokoa litroina 
 
Uudesta kertoimesta käytetään kolmea desimaalia. 

 
 
Hinnoitteluryhmä 3: 

Ryhmä sisältää Alkon tilastoinnin tuoteryhmät ”Punaviinit”, ”Valkoviinit”, ”Ro-
seeviinit”, ”Kuohuviinit”, ”Muut miedot viinit”, ”Väkevät viinit” ja ”Siiderit” 
(katso liite 10). 
 
Jos tuotteen litraa kohden laskettu hinta myymälän takaovella ylittää 19,50 
€, käytetään vähittäishinnan laskennassa liitteen 10 kertoimia matalampia 
kertoimia. Uusi kerroin lasketaan lausekkeesta: 
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Uusi kerroin = 
1,54 – 0,54 x [(HMT/pullokoko – 19,50)/(HMT/pullokoko)] x 0,40 
 
jossa  
• HMT = veroton hinta myymälän takaovella* 
• 1,54 = hinnoitteluryhmän 3 normaalikerroin 
• 0,54 = hinnoitteluryhmän 3 normaalikerroin vähennettynä luvulla yksi 
• pullokoko tarkoittaa tuotteen myyntiyksikön kokoa litroina 
 
Uudesta kertoimesta käytetään kolmea desimaalia. 

 
 
Hinnoitteluryhmä 4: 

Ryhmä sisältää Alkon tilastoinnin tuoteryhmän ”Longdrinkit” (katso liite 10). 
 
Jos tuotteen litraa kohden laskettu hinta myymälän takaovella ylittää 19,50 
€, käytetään vähittäishinnan laskennassa liitteen 10 kertoimia pienempiä hin-
noittelukertoimia. Uusi pienempi kerroin lasketaan lausekkeesta: 
 
Uusi kerroin =  
1,81 – 0,81 x [(HMT/pullokoko – 19,50)/(HMT/pullokoko)] x 0,40 
 
jossa  
• HMT = veroton hinta myymälän takaovella* 
• 1,81 = long drink -juomien normaalikerroin 
• 0,81 = long drink -juomien normaalikerroin vähennettynä luvulla yksi  
• pullokoko tarkoittaa tuotteen myyntiyksikön kokoa litroina 
 
Uudesta kertoimesta käytetään kolmea desimaalia. 
 
 

Hinnoitteluryhmä 5: 
Ryhmä sisältää Alkon tilastoinnin tuoteryhmän ”Oluet” (katso liite 10). 
 
Jos tuotteen litraa kohden laskettu hinta myymälän takaovella ylittää 19,50 
€, käytetään vähittäishinnan laskennassa liitteen 10 kertoimia matalampia 
kertoimia. Uusi kerroin lasketaan lausekkeesta: 
 
Uusi kerroin =  
1,67 – 0,67 x [(HMT/pullokoko – 19,50)/(HMT/pullokoko)] x 0,40 
 
jossa  
• HMT = veroton hinta myymälän takaovella*  
• 1,67 = oluen normaalikerroin 
• 0,67 = oluen normaalihinnoittelukerroin vähennettynä luvulla yksi 
• pullokoko tarkoittaa tuotteen myyntiyksikön kokoa litroina 
 
Uudesta kertoimesta käytetään kolmea desimaalia. 
 
 
* HMT (veroton hinta myymälän takaovella) on määritelty kohdassa  
Vähittäismyyntihinnan laskeminen. 
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LIITE 13 - ALENNETUN HINNOITTELUKERTOIMEN LASKENTA JA SOVEL-
TAMINEN HINTALASKELMAAN 
 

Suorajakelussa oleva viini, joka kuuluu Palpan kierrätysjärjestelmään 
 
Laskentaan tarvittavat tiedot:  
 

Tuoteryhmä:    viini, hinnoitteluryhmä 3 
Tilavuusprosentti:   11 
Pullotyyppi:    kierrätyslasipullo 
Pullokoko:     0,75 l 
 
Ostohinta:   20,00 € 
 
Toimittaja kuuluu Palpan  
ylläpitämään lasipullojen kierrätys- 
järjestelmään:   kyllä  
 
Varastointi ja myymälä- 
jakelu:     suoratoimittaja 

 
 

Lähtötietoja: 
 

Hinnoittelukerroin =   1,54 
 
Tuotteen hinta myymälän  
takaovella (HMT)*  
ilman aj-veroa ja kierrätysmaksua =  20,00 € - 3,1575 € - 00,1102 €  

= 16,7323 € 
 
Tuotteen litrahinta myymälän 
takaovella =   16,7323 €/0,75 = 22,31 €
   > 19,50 €/l,  

lasketaan alennettu hinnoittelukerroin 
 
Panttimaksu (alv 0 %) =   0,10/1,24 = 0,0806 € 
  
Alkoholijuomavero =      0,75 x 4,21 € = 3,1575 € 
 
Juomapakkausvero =  0,0 € 
 
Palpan kierrätysmaksu (alv 0 %) = 0,1102 € 

 
Lasketaan uusi kerroin: 

1,54 - 0,54 x [(16,7323/0,75 - 19,50)€/(16,7323/0,75)€] x 0,40 = 1,513  
 
Vähittäismyyntihinnan laskenta: 

 (16,7323 x 1,513 + 0,0806 + 0,1102 + 3,1575)€ x 1,24 = 35,5437 € 
 
Pyöristyy hinnaksi 35,54 €.  
 
* HMT (veroton hinta myymälän takaovella) on määritelty kohdassa  
Vähittäismyyntihinnan laskeminen. 
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LIITE 14 - OSOITTEITA JA YHTEYSHENKILÖITÄ  

Osoite  Arkadiankatu 2  
  PL 99, 00101 HELSINKI 
Puhelin  020 711 11 
Sähköposti  etunimi.sukunimi@alko.fi 
Internetosoite  www.alko.fi 
 
Anu Koskinen  valikoima- ja hankintajohtaja puh. 020 711 5762 

Viinit 
Marjo Pelkonen  category manager puh. 020 711 5635 
Kirsi Erme  tuotepäällikkö  puh. 020 711 5695 
Karina Tiihonen  tuotepäällikkö  puh. 020 711 5314 
Timo Tossavainen tuotepäällikkö  puh. 020 711 5786  
Carla Seitovirta  tuotepäällikkö  puh. 020 711 5446 
Anne Högman  hankintakoordinaattori puh. 020 711 5395 
Miia Koivisto   hankintakoordinaattori puh. 020 711 5262 

Panimotuotteet ja väkevät 
Kasper Kukkonen category manager puh. 020 711 5413 
Timo Vallo  tuotepäällikkö  puh. 020 711 5215 
Anton Rantajärvi tuotepäällikkö  puh. 020 711 5475 
Mari Raunio   hankintakoordinaattori puh. 020 711 5404 

Oheistuotteet ja alkoholivalmisteet 
Kristiina Lilienkampf tuotepäällikkö, oheistuotteet puh. 020 711 5642 

Laadunvalvonta 
Juha Viikari  laadunvalvonnan päällikkö puh. 020 711 5959 

Valikoimanhallinta 
Jussi Tan  head of process development puh. 020 711 5858 
Mika Tiilola  controller  puh. 020 711 5693 
Kati Jalkanen   hankintakoordinaattori puh. 020 711 5406 

Toimitusketju 
Mervi Orpana  järjestelmäasiantuntija puh. 020 711 5809 
Pia Luostarinen  toimitusketjun koordinaattori puh. 020 711 5715 

 
Materiaalinohjauskeskus  mok@alko.fi  puh. 020 711 5678 
 
Tuoteryhmien päivystävä puhelin arkipäivisin klo 9-17   
   purchasinghelp@alko.fi puh. 020 711 5885 
Alkon keskusvarasto 
Osoite   Alko Oy/Posti Group 

Tikkurilantie 148, portti 1, ovet D 18-21 
01530 Vantaa 

 
Alkon alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) 
Osoite    Arkadiankatu 2 
   PL 99, 00101 Helsinki 
Puhelin    020 711 11  
Puhelin (toimisto)  020 711 5808 
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
Osoite   Ratapihantie 9 
   PL 43, 00521 Helsinki 
Puhelin   029 5209 111 
Internetosoite   www.valvira.fi 
 
Tullineuvonta 
Osoite    Erottajankatu 15 – 17 A, 4. krs 
   PL 512, 00101 Helsinki 
Puhelin    0295 5202 
Internetosoite   www.tulli.fi 
 
Suomen Palautuspakkaus Oy – PALPA 
Osoite   Pasilanraitio 9 B 
   PL 119, 00241 Helsinki 
Puhelin   09 868 9860 
internetosoite   www.palpa.fi 

https://www.alko.fi/alko-oy
mailto:mok@alko.fi
mailto:purchasinghelp@alko.fi
http://www.valvira.fi/
http://www.tulli.fi/
https://www.palpa.fi/
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