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KUULEMISMENETTELY 
 
Valikoiman suunnittelu 
 
Tekstiä muokattu: Termi ”ostosuunnitelma” muutettu termiksi 
”valikoimasuunnitelma”. 
 
Valikoimasuunnitelmat 
Päivitetty aikataulu: 

 
Tekstiä täsmennetään: 
Mahdolliset valikoimasuunnitelman lisähaut samoin kuin erikoiserien ja 
kausivalikoiman haut voidaan julkaista erillisinä ilmoituksina: 
alko.fi/tavarantoimittajille.  
 
Kausivalikoiman tuotteet 
Tekstiä täsmennetään: Kausituotehaut julkaistaan valikoima-
suunnitelmassa tai erillisinä tuotehakuinaan: alko.fi/tavarantoimittajille. 
 
Erikoiserät 
Tekstiä täsmennetään: Erikoiserähaut julkaistaan Alkon nettisivuilla 
alko.fi/tavarantoimittajille kolme kertaa vuodessa osana 
valikoimasuunnitelmaa tai erillisinä tuotehakuinaan. 
 
Tuotehaut ja tarjousmenettely 
 
Osallistuminen tuotehakuihin 
Tarjouslomakkeet 
Toimitusehto muutetaan: 3. Toimitukset Alkon maahantuontipalvelua 
käyttäen (toimitusehdoilla FCA, FOB tai DAP, Incoterms 2020): 
Toimitusehto muutetaan Incoterms 2010 > Incoterms 2020.  
 
Lisätään: Juomatoimittajan tulee myyjänä toimiessaan valita kaikille 
toimittamilleen tuotteille laskutuksen ja sanomaliikenteen toimivuuden 
takaamiseksi sama toimitusehto ja toimittava varasto. 
 
Tilausvalikoima 
Tuotteiden tarjoaminen tilausvalikoimaan 
Toimitustavat 
Lisätään: Juomatoimittajan tulee myyjänä toimiessaan valita kaikille 
toimittamilleen tuotteille laskutuksen ja sanomaliikenteen toimivuuden 
takaamiseksi sama toimitusehto ja toimittava varasto. 
 
 
 
 
 

Suunnitelman julkaisuajankohta Arvioitu valikoimaantulo 
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syys - lokakuu 2020 huhti - heinäkuu 2021 
helmikuu 2021 elo - marraskuu 2021 
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Kaupankäynnin ehtoja 
Laatuvaatimukset 
Parasta ennen -merkintä 
Tekstiä täsmennetään: Jos tuotteeseen on merkitty parasta ennen -
päiväys, tulee myymälöihin toimitettavalla tuotteella olla myyntiaikaa 
jäljellä vähintään kaksi kuukautta ja verkkokauppaan toimitettavilla 
kolme kuukautta. Alkon keskusvarastoon toimitettavilla vakiovalikoiman 
tuotteilla myyntiaikaa tulee olla vähintään kuusi kuukautta ja muiden 
valikoimatyyppien tuotteilla vähintään neljä kuukautta. TOP Alkon 
keskusvarasto -toimitusehdolla toimitettavia tilausvalikoiman 
läpivirtaustuotteita koskevat myymälöiden ja verkkokaupan 
myyntiaikavaatimukset. 
 
 
Muutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin  
Hinta - ja toimitustapamuutokset 
Hinnastojaksot päivitetään: 
Hinnastojakso Viimeinen ilmoituspäivä 
6.10.2020 – 1.2.2021 4.8.2020 
2.2.2021 – 31.5.2021 1.12.2020 
1.6.2021 – 4.10.2021 1.4.2021 
 
Tekstiä täsmennetään: Jos ainoastaan tuotteiden ostohintoja muutetaan, 
käytetään ilmoittamiseen Kumppaniverkon Ostohintailmoittaminen-
toimintoa. Muutokset voidaan tarvittaessa ilmoittaa myös 
määrämuotoisella Excel-tiedostolla. 
 
LIITE 2B - TOIMITUKSET SUOMESTA ALKON 
KESKUSVARASTOON 
Maksuehdot ja laskutuskäytäntö 
Lisätään: 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. 
 
LIITE 2C – SUORAJAKELUEHDOT ALKON 
MYYMÄLÖIHIN  
Maksuehdot ja laskutuskäytäntö 
Lisätään: 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. 
 
LIITE 8 - TUOTEMUUTOKSET 
Tuotemuutokset, jotka vaativat muutosilmoituksen  
Esimerkkitapauksen otsikkoa täsmennetään: Ulkoasun 
ajanmukaistaminen ja suljentamuutokset  

 
LIITE 9 - DOLLYLAVAT 
Lisätään: Dollylavan tulee olla vakaa eivätkä dollyalustalle pakatut 
tuotteet saa ylittää dollyalustan reunoja. 


