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KUULEMISMENETTELY 
 
Valikoiman suunnittelu 
 
Ostosuunnitelmat 
 
Erikoiserien ostosuunnitelmien julkaisuaikataulu: 

Alko on uudistamassa ostosuunnitteluaan vuodelle 2020. Yllä olevat 
aikataulut ovat näin ollen suuntaa antavat. 
 
Erikoiserät 
 
Lisätty: Lisätietoa pieneristä ja tarjontaohjeet löytyvät Alkon nettisivuilta 
alko.fi/tavarantoimittajille. Perinteinen Bordeaux ’en primeurs’ ostotapa 
on osa pienempien erikoiserien kokonaisuutta. 
 
Tuotehaut ja tarjousmenettely 
 
Osallistuminen tuotehakuihin 
Hintojen ilmoittaminen tarjouksessa 
 
Tekstiä täsmennetään: Monipakkauksen vähittäismyyntihinta tulee olla 
linjassa yksittäisen pullon tai tölkin kanssa. 
 
Näytteiden toimittaminen 
 
Tekstiä täsmennetään: Kaikkien tarjousnäytteiden tulee sisältää haussa 
vaaditut pakkausmerkinnät.  
 
Kaupankäynnin ehtoja 
 
Muutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin  
Hinta - ja toimitustapamuutokset 
 
Hinnastojaksot: 
 
Hinnastojakso Viimeinen ilmoituspäivä 
2.10.2019 – 3.2.2020 1.8.2019 
4.2.2020 – 1.6.2020 1.12.2019 
2.6.2020 – 5.10.2020 1.4.2020 

 
Lisätty: Monipakkauksen hintaa ilmoitettaessa tulee huomioida, että 
yksittäisen pullon tai tölkin hintaa tulee muuttaa linjassa monipakkauksen 
kanssa. Alkolla on oikeus tilata halvinta varianttia. 
 
 
 
 

Haun julkaisuajankohta Valikoimaantulon ajankohta 
kesä - heinäkuu 2019 tammi - huhtikuu 2020 
marraskuu 2019 touko - elokuu 2020 
maaliskuu 2020 syys - joulukuu 2020 
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Tuotemuutokset 
 
Lisätty: Muovipullon sekä tölkin muutos pantittomasta pantilliseksi pitää 
tehdä aina tarjouslomakkeella.   
 
Liite 9 Dollylavat (ehtoja päivitetty) 
 
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. 
 
Ympärivuotisesti dollylavalla toimitettavat tuotteet  
 
Tuotteiden myynnit tarkistetaan kaksi (2) kertaa (aiemmin 4 kertaa) 
vuodessa alla olevan kalenterin mukaisesti*. Tarkistuksessa käytetään 
tarkistushetkellä viimeisintä täyden 12 kuukauden myyntitietoa. 
Dollylavaraja on (pois lukien verkkokaupan myynti) 200 000 
myyntiyksikköä/liukuva 12 kk ja hanapakkauksilla 200 000 litraa/liukuva 
12 kk. 
 
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 verkkokaupan myynti molempien ehtojen osalta). 
Liikevaihtoperusteinen ehto 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 1-2 Viikko 6 Viikolta 11 alkaen 
2. tarkistus Viikko 27-28 Viikko 33 Viikolta 38 alkaen 

 
* Viimeinen kvartaaleittain tehtävä tarkastus tehdään vielä vanhan 
valikoimaanotto-ohjeen voimassa ollessa viikolla 14-15, mutta tässä 
tarkastelussa sovelletaan jo uutta liikevaihtoperusteista minidollyrajaa. 
 
 
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. 
Tarjottaessa kausidollylavaa vakiovalikoiman päätuotteelle, toimittaja voi 
valita toimitustavaksi joko dollylavan tai minidollyn. Molempien 
tarjoaminen samalle tuotteelle ei ole mahdollista. 
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Kuohuviini (pullokoko 0,75 l) voidaan ottaa myyntiin juomatoimittajan 
dollylavalle pakkaamana kausiluontoisesti, mikäli tuote on edellisessä 
ympärivuotisessa myyntitarkastelussa myynyt 200 000 euroa verotonta 
liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan myynti) liukuvan 12 kuukauden 
aikana. 
1) kesäjaksolle viikoille 14 – 30, sekä 
2) joulujaksolle viikoille 45 – 52. 

 
Punaviini (pullokoko 0,75 l – 1,00 l) voidaan ottaa myyntiin juoma-
toimittajan dollylavalle pakkaamana kausiluontoisesti, mikäli tuote on 
edellisessä ympärivuotisessa myyntitarkastelussa myynyt 200 000 euroa 
verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan myynti) liukuvan 12 
kuukauden aikana. 
1) neljän (aiemmin kahden) viikon aikajaksolle ennen pääsiäistä, sekä 
2) joulujaksolle viikoille 45 – 51. 
 
Valkoviini (pullokoko 0,75 l – 1,00 l) voidaan ottaa myyntiin juoma-
toimittajan dollylavalle pakkaamana kausiluontoisesti, mikäli tuote on 
edellisessä ympärivuotisessa myyntitarkastelussa myynyt 200 000 euroa 
verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan myynti) liukuvan 12 
kuukauden aikana. 
1) joulujaksolle viikoille 45 – 51. 
 
Roseeviini (pullokoko 0,75 l – 1,00 l) voidaan ottaa myyntiin juoma-
toimittajan dollylavalle pakkaamana kausiluontoisesti, mikäli tuote on 
edellisessä ympärivuotisessa myyntitarkastelussa myynyt 200 000 euroa 
verotonta liikevaihtoa (pois lukien verkkokaupan myynti) liukuvan 12 
kuukauden aikana. 
1) kesäjaksolle viikoille 14 – 30. 

 

 
Tarkistuskalenteri  Ilmoitus  

toimittajille 
Tarjous 
viimeistään 

Jakelu myymälöihin 

Kausi-
dolly- 
lavat 

Punaviinit (pääsiäinen) Viikko 1-2 Viikko 6 Viikot 15-16 / 2019 
Kuohuviinit (kesä) Viikko 1-2 Viikko 6 Viikot 14-30 
Roseeviinit (kesä) Viikko 1-2 Viikko 6 Viikot 14-30 
Punaviinit (joulu) Viikko 27-28 Viikko 33 Viikot 45-51 
Valkoviinit (joulu) Viikko 27-28 Viikko 33 Viikot 45-51 
Kuohuviinit (joulu) Viikko 27-28 Viikko 33 Viikot 45-52 
 

Tavarantoimittajan on aina tarjottava toimitustavaksi myös laatikko 
dollylavan lisäksi. Yksittäiset myymälät päättävät kumpaa 
toimitusmuotoa ne haluavat käyttää. 
 
Dollylavat kausituotteille (ei muutoksia) 
 
Kaikki kausituotteet, jotka ovat tulleet Alkon valikoimaan kausituotehaun 
kautta, voidaan ottaa myyntiin myös juomatoimittajan dollylavalle 
pakkaamana. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi kesäkauden tuotteet sekä 
glögit ja muut joulukauden tuotteet. 
 
Mikäli kausituote siirtyy kauden jälkeen Alkon vakiovalikoiman 
päätuotteeksi, mahdollisuus toimittaa tuotetta dollylavalle pakattuna ei 
jatku automaattisesti. Tällöin tuotetta koskevat pysyvien 
dollylavatoimitusten myyntikriteerit sekä kausidollylavojen säännökset. 
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Tavarantoimittajan on aina tarjottava toimitustavaksi myös laatikko 
dollylavan lisäksi. Yksittäiset myymälät päättävät kumpaa 
toimitusmuotoa ne haluavat käyttää. 
 
 
 


