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1 KUMPPANIVERKKOSOVELLUS  

Tavarantoimittajilla tai näiden edustajilla on mahdollisuus tehdä uusia 
tuotteita koskevat tarjoukset Alkon Kumppaniverkossa sekä hallinnoida sitä 
kautta valikoimassa jo olevien tuotteiden tietoja. Tästä menettelystä on 
tehtävä kirjallinen sopimus Alkon kanssa, ja sopimuksen tekevän kumppanin 
tulee olla sama, joka tekee tarjoukset Alkolle.   
  
Kumppaniverkon tarjous- ja tuotehallinta noudattaa voimassaolevaa Alkon 
alkoholijuomien valikoimaanotto-ohjetta. Tämä sovellus on käyttäjälle 
maksuton. Kun sopimus on tehty, Alko lähettää kumppanille 
käyttäjätunnuksen ja salasanan.   
 

1.1 Tekniset edellytykset  

Koska eri yrityksissä on erilaisia tietotekniikkaratkaisuja, Alko ei voi taata 
kumppaniverkon toimivuutta kaikkien järjestelmien kanssa. Tällöin 
tarjoukset ja tuotemuutokset tehdään edelleen paperilomakkeella.  
  
Suositeltava selain sovelluksen käyttöön on Google Chrome. 
Kumppaniverkkoa on myös mahdollista käyttää mobiililaitteilla. Kyseessä ei 
kuitenkaan ole varsinainen mobiilisovellus, joten näytön skaalautuminen 
riippuu käytettävästä laitteesta.  
  

1.2 Sopimuksen ehtojen noudattaminen  

  Allekirjoitetun sopimuksen ehtoja on noudatettava.  
 
2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN  

Kumppaniverkko -sovellus sijaitsee osoitteessa  
https://extranet.alko.fi/partnernetwork. Sisäänkirjautumissivulla voi 
käyttökieleksi vaihtaa joko suomen tai englannin kielen. 
Sisäänkirjautuminen tapahtuu syöttämällä Alkolta saadun käyttäjätunnuksen 
ja salasanan. Tunnuksien hallinta tapahtuu Alkon toimesta eivätkä käyttäjät 
voi vaihtaa niitä itse. Sisäänkirjautumisen jälkeen avautuu Kumppaniverkon 
etusivu.  
  
Kumppaniverkkoon voi olla kirjautuneena samanaikaisesti vain yksillä 
tunnuksilla per tietokone. Näin ollen esimerkiksi kahdet tunnukset (esim.  
tytäryhtiö) omaavat käyttäjät eivät voi käyttää samanaikaisesti 
Kumppaniverkkoa samalta tietokoneelta molemmilla tunnuksilla.  
Kumppaniverkkoa voi käyttää samoilla tunnuksilla eri tietokoneilta, mutta 
samojen dokumenttien editointi yhtäaikaisesti ei ole mahdollista.   
  

https://extranet.alko.fi/partnernetwork
https://extranet.alko.fi/partnernetwork
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3 KÄYTTÄJIEN YHTEYSTIEDOT  

Kumppaniverkon käyttöönoton aluksi tulee täyttää käyttäjien yhteystiedot 
huolellisesti. Yhteyshenkilöt –valikko löytyy vasemman palkin alareunasta. 
On tärkeää tarkistaa, että yrityksen tiedot ovat oikein. Kaikki kolme 
osoitekenttää tulee olla täytettynä. Suositeltava sähköpostiosoite on, 
henkilöstä riippumatta, yrityksen yleinen sähköpostiosoite.   
  
Jokaiselle yrityksen yhteyshenkilölle on lisäksi suositeltavaa luoda omat 
yhteystiedot yrityksen tietojen lisäksi. Näin tarjouksia tehdessä voidaan 
valikosta valita oikea yhteyshenkilö kullekin tarjoukselle. Tämä helpottaa 
kommunikointia Alkon ja tarjoajan välillä. Lisäksi eri yhteyshenkilöitä 
käytetään muistutusautomatiikan yhteydessä (ks. Uuden tarjouksen 
tekeminen/muistutusautomatiikka).   
  
Huom. Lisättäessä uusia yhteyshenkilöitä, tulee järjestelmästä kirjautua 
ulos, jotta tiedot päivittyvät valikkoihin.  
  
Yhteyshenkilön voi poistaa valikoista ”Ei käytössä” – rastin avulla, joka 
näkyy yhteystietojen muokkaustilassa sivun alareunassa. Tämä tarkoittaa, 
että henkilö ei näy valintalistoilla tarjousta tehtäessä. Hänen tietonsa ovat 
kuitenkin tallentuneet niille tarjouksille, jotka hän on tehnyt.  

4 VASTUULLINEN HANKINTA  

Ennen tarjouksien tekoa tulee tarjoajien perehtyä vastuulliseen 
ostotoimintaan Alkon www-sivustolla, johon löytyy linkki Kumppaniverkon 
kautta. Code of Conduct -valikko löytyy etusivun vasemmasta palkista. Jotta 
tarjouksia voi tehdä Kumppaniverkon kautta, tulee näihin ehtoihin sitoutua 
ja hyväksyä ne. Hyväksyntä riittää tehtäväksi kerran per tarjoajayritys.  
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5 UUDEN TARJOUKSEN TEKEMINEN  

Kumppaniverkkosovellus toimii sekä suomeksi että englanniksi. Kielen voi 
vaihtaa oikean yläkulman valikosta FI / EN. Toiminnot ovat kummallakin 
kielellä samat. Ennen tarjouksien tekemistä tulee olla Code of Conduct - 
ehdot hyväksyttyinä.  

5.1 Tarjouspohjat   

Tarjouksen laatimista varten on kolme tarjouspohjaa sekä suomen- että 
englanninkielisinä. Vastaavat lomakkeet ovat saatavilla myös Alkon 
internetsivuilta:  
  
• Tarjous kotimaisille toimituksille ’Toimitukset Suomesta Alkon 

keskusvarastoon’ (TOP Alkon keskusvarasto, Finnterms 2001)  
• Tarjous kotimaisille toimituksille ’Toimitukset Suomesta Alkon 

myymälöihin’ (TOP Alkon myymälät, Finnterms 2001)  
• Tarjous ulkomaisille toimituksille ’Alkon maahantuontipalvelu’ (FCA, FOB 

tai DAP, Incoterms 2010).  
  
Tarjoaja voi tehdä tarjouksia sekä suomeksi että englanniksi. Valitulla 
kielellä ei ole merkitystä tarjousprosessissa. Tehtyjä tarjouksia voi selata 
kummallakin kielellä, jolloin sovellus vaihtaa tarjouspohjan kenttien nimet 
toiselle kielelle.   
  
Tarjouspohjat löytyvät valitsemalla aloitussivun yläpalkista ”+Tarjous” 
painike. Tämän jälkeen voidaan valita kolmesta vaihtoehdosta ja siirtyä 
lomakkeelle. Huomioitavaa on, että tarjousta ei voi tehdä ilman 
asianmukaista hakunumeroa, pl. tilausvalikoimatarjoukset. Hakunumerot 
löytyvät kulloinkin voimassa olevasta ostosuunnitelmasta. 
 

5.2 Ostosuunnitelman selailu ja haut  

Ostosuunnitelman mukaiset haut löytyvät Kumppaniverkosta 
vasemmanpuoleisen valintapalkin kautta. Hakujen selaamista voi rajata 
käyttämällä yläpalkin suodattimia ja painamalla ”Hae”. Vastaavasti kaikki 
haut avautuvat, mikäli suodattimien kentät ovat tyhjät ja painetaan ”Hae” 
painiketta. Painamalla hakunumeroa avautuu koko hakuteksti näkyviin.  
  
Hakujen viimeinen voimassaolopäivä näkyy sarakkeiden oikealla puolella. 
Pian umpeutuvat haut ovat merkittynä listaan vaaleanpunaisella värillä. Jo 
umpeutuneisiin hakuihin ei voi jättää tarjouksia, mutta hakutekstejä voi 
lukea.   
  
Mikäli haku on merkittynä vaaleankeltaisella värillä listaan, tarkoittaa se, 
että hakutekstiin on tullut muutos haun julkaisemisen jälkeen. Tämä muutos 
on kerrottu hakutekstin lopussa kohdassa ”Muutos”. Muutokset ilmoitetaan 
myös Alkon internetsivuilla.  
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Selattaessa ostosuunnitelmaa voi tarjouksen tehdä haluamaansa hakuun 
valitsemalla avatun haun kohdalla ”Tee tarjous”. Näin toimittaessa siirtyvät 
haun perustiedot valmiiksi tarjouspohjalle. Vastaavasti tarjouksen voi tehdä 
valitsemalla yläpalkista ”+Tarjous”-painikkeen. Tarjouspohjalla  
”Hakunumero” – kenttään tulee syöttää sen haun numero, johon tarjouksen 
haluaa tehdä. Sovellus ehdottaa ostosuunnitelmassa olevia numeroita 
automaattisesti. Perustuen valittuun hakuun, täyttyvät perustiedot 
automaattisesti tarjouspohjalle. Ilman hakunumeroa tarjousta ei voi jättää, 
pl. tilausvalikoimatarjoukset. 

  
Ostosuunnitelman selailussa näkyvät myös tarjoajan jo hakuihin tekemät 
tarjoukset. 

5.3 Muistutusautomatiikka  

Ostosuunnitelman hakuja selattaessa voidaan kiinnostavan haun kohdalla 
käyttää automaattisen muistutusviestin lähetystä. Valitsemalla ”Lisää 
muistus” lähettää Kumppaniverkko ennalta valitun ajan kohdalla 
sähköpostiviestin. Valikosta löytyvät tarjoajayrityksen omat yhteyshenkilöt, 
mutta niiden lisäksi viesti voidaan lähettää niin moneen osoitteeseen kuin 
halutaan. Viestin sisältö on vapaasti muokattavissa ja voi sisältää 
esimerkiksi muistutuksen päämiehelle tietojen tai näytteiden lähettämisestä.  
    

5.4 Suosikit -näkymä  

Ostosuunnitelmasta voi valita kiinnostavimmat haut, jolloin ne nousevat 
Kumppaniverkon etusivulle ja ovat näin heti nähtävissä. Valinta tehdään 
hakutekstin kohdalla painamalla ”Lisää suosikkeihin”. Valinnan voi myös 
poistaa painamalla vastaavaa kuvaketta uudestaan. Hakuja selattaessa 
näkyvät omat suosikit ”tähtimerkillä”.   
 

5.5 Tarjouslomakkeen täyttäminen  

Kun uutta tarjousta tehdään, tulee ainakin kaikki lomakkeen tähdellä (*) 
merkityt kentät täyttää. Mikäli tällaista pakollista kenttää ei ole täytetty 
tarjouksen lähetysvaiheessa, ilmoittaa Kumppaniverkko tarjouksella olevan 
virheitä sekä näyttämällä punaisella tekstillä missä tuo virhe on.  
  
Eri tuoteryhmien sekä eri toimitusehtojen mukaisissa tarjouspohjissa on 
eroja. Osa kentistä tulee näkyviin tai aktivoituu vasta, kun on valittu haluttu 
tuoteryhmä, toimitusehto, pullomalli, jne. Tumman harmaalla olevia kenttiä 
ei voi täyttää. Ne aktivoituvat, kun niissä olevaa tietoa tarvitaan 
tarjouksella.  
  
Hakujen taustalle on rakennettu automatiikka, joka huomauttaa, mikäli 
tarjotun tuotteen hinta, pakkauskoko, alkoholiprosentti, yms. poikkeavat 
haun kriteereistä. Kaikissa hauissa ei ole määriteltyinä kaikkia näitä 
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kriteereitä, joten tarjousta täytettäessä tulee varmistaa, että tarjous vastaa 
hakua kaikilta osin.  
  
Kysymysmerkillä (?) varustettujen kenttien kohdalta löytyy lisätietoja 
kentän täyttämisestä. Teksti tulee näkyviin vietäessä hiiri kysymysmerkin 
kohdalle.   
  
Tilausvalikoiman itsepalvelulistauksen tarjousten tekemisestä on myös 
julkaistu ohjevideot alko.fi/tavarantoimittajille –sivuille. Videot löytyvät 
alko.fi > Tavarantoimittajille > Valikoimaanotto ja valikoima > Tuotteiden 
tarjoaminen > Tilausvalikoiman listauspalvelu   

5.5.1 Hintalaskuri  

Kumppaniverkon tarjouspohjiin on integroituna hintalaskuri, joka löytyy 
myös Alkon internetsivuilta. Hintalaskuri laskee valitun toimitusehdon 
mukaisen hinnan lomakkeelle syötettyjen tietojen perusteella. ”Alkon 
vähittäismyyntihinta” – kenttään sekä vastaavaan pantittomaan litrahinta 
kenttään ei voi itse syöttää lukuja, vaan ne tulevat hintalaskurin kautta. 
Tarjousta ei voi jättää ilman hintalaskurin käyttöä.   
  
Hinta lasketaan painamalla ”Laske hinta” painiketta. Painikkeen vieressä on 
valikko, josta tulee valita kulloinkin voimassa oleva oikea laskuri. Mikäli 
tarjouslomakkeella on puutteita tai mikäli hinta on virheellinen suhteessa 
valitun haun kriteereihin, ilmoittaa Kumppaniverkko tästä. Kun hintalaskuri 
on laskenut hinnan onnistuneesti, tallentuu tarjous automaattisesti 
keskeneräiseksi tarjoukseksi.   

5.5.2 Valtuutukset ja valtuutusarkisto  

Tarkemmat ohjeet valtuutuksista löytyvät valikoimaanotto-ohjeesta, joka on 
saatavilla Alkon internetsivuilta.   
  
”Lisää valtuutus”-painikkeella voidaan tarjoukselle liittää haluttu valtakirja. 
Liitetystä valtuutuksesta tulee lisäksi täyttää valtuutuksen antajan nimi sekä 
luetella mitä tuotemerkkejä/tuotteita valtakirja koskee sekä kertoa 
mahdolliset selventävät lisätiedot.  
  
Mikäli valtuutus on sellainen, jota käytetään usein, voidaan se tallentaa 
Kumppaniverkon valtuutusarkistoon. Tallennetut valtuutuksen löytyvät 
valikosta ”Valitse valtuutus”. Valtuutus arkistoidaan valitsemalla kerran 
halutun valtuutuksen kohdalla ”Arkistoi valtuutus” - ruksi. Valtuutuksen voi 
poistaa arkistosta valitsemalla ”Poista arkistosta”.  
  
Huom!   Arkiston tavoitteena on helpottaa tarjouksien tekemistä ja 

tarjoajan omien valtakirjojen hallintaa. Alko ei ristiintarkasta eri 
tarjoajien arkistoimia valtakirjoja vaan tarjoajan on itse 
pidettävä huolta siitä, että tarjoukselle liitetty valtakirja 
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oikeuttaa tarjouksen tekemiseen. Valtuutuksien kohdalla 
noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Alkon valikoimaanotto-
ohjetta.  

  
Käytettäessä arkistoitua valtuutusta, tulee myös se liittää tarjoukselle ”Lisää 
valtuutus”-painikkeella. Väärän valtuutuksen voi myös poistaa tarjoukselta 
valitsemalla ”Poista tarjoukselta”.  
 

5.5.3 Lisätiedot ja liitteet  

Hauissa saatetaan pyytää antamaan tarjouksella erinäisiä lisätietoja 
tuotteeseen liittyen. Nämä tiedot tulee kirjoittaa hakutekstin mukaisesti tai 
liittää tarjouksen yhteyteen liitetiedosto, josta pyydetyt tiedot käyvät 
selkeästi ilmi. Ilman pyydettyjä tietoja tarjous ei vastaa hakua. Lisäksi 
tarjoukselle tulee liittää pyydetyt kuvat tai muut pyydetyt liitetiedostot.   
   

5.5.4 Tarjouksen lähettäminen, tallentaminen keskeneräisenä tai kopiointi  

Valmiin tarjouksen voi lähettää Alkolle valitsemalla ”Lähetä”. Mikäli 
tarjouksessa on tässä vaiheessa puutteita pakollisien (*) kenttien kohdalla, 
ilmoittaa Kumppaniverkko tästä ja kentän kohdalle ilmestyy punainen 
huomautusteksti. Haussa pyydettyjä lisätietoihin kirjattavia tietoja 
Kumppaniverkko ei tarkasta, joten niiden osalta täytyy tarjoajan itse 
varmistaa, että tarjous vastaa hakua.  
  
Lähetetyn tarjouksen statusta voi seurata Kumppaniverkon etusivulta tai 
itse tarjoukselta. Tarjouksen tekijä ei voi enää muuttaa tai poistaa 
lähetettyä tarjousta.  
  
Keskeneräisen tarjouksen voi tallentaa valitsemalla ”Tallenna 
keskeneräisenä”. Keskeneräiset tarjoukset eivät siirry Alkolle vaan 
tallentuvat odottamaan varsinaista lähettämistä. Keskeneräisiä tarjouksia 
voi muokata tai ne voi poistaa kokonaan. Keskeneräisien tarjouksien 
statukseksi jää ”Kesken”.   
  
Tarjouksen voi kopioida uuden tarjouksen pohjaksi valitsemalla ”Kopioi”. 
Tässä kohden on huomioitava, että uusi tarjous vastaa kopioidun tarjouksen 
hakunumeron mukaista hakua. Tarjousta ei tule kopioida, mikäli uutta 
tarjousta ei ole tarkoitus jättää samaan hakuun. Hakunumeroa ei tule 
vaihtaa kopioidussa tarjouksessa toiseen, sillä tällöin ei pakollisien kenttien 
tarkistukset välttämättä toimi oikein. Virheelliset tiedot voivat johtaa 
tarjouksen hylkäämiseen.  

5.5.5 Automaattinen näytepyyntö  

Suurin osa Alkon tuotehauista sisältää tiedon, milloin näytteiden tulee olla 
toimitettuna Alkolle. Mikäli tarjous on oikein täytetty, Kumppaniverkko 
lähettää työpäivän päätteeksi näytepyynnön automaattisesti.  
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Näytepyynnössä on tarkemmat ohjeet näytteiden lähettämiseksi. Näytteitä 
ei saa lähettää ilman näytepyynnön saapumista.  
  
Haut, joissa ei ole ilmoitettuna näytteiden toimitusaikataulua, esikäsitellään 
käsin ennen näytepyyntöjen tekoa. Joissain hauissa tarjouksien määrä voi 
olla niin suuri, että näytteet pyydetään haussa ilmoitettuja rajaavia 
kriteerejä käyttäen.  

5.5.6 Lähetetyn tarjouksen mitätöinti  

Mikäli jo lähetetty tarjous halutaan poistaa Alkon tarjousprosessista 
virheiden tai muiden syiden takia, tarjoajan on sähköpostitse 
(purchasinghelp@alko.fi) pyydettävä Alkoa mitätöimään kyseinen tarjous.  
Mitätöintipyynnön yhteydessä on ilmoitettava tarjouksen referenssinumero 
(esim. 1191234). Huom. Korvaava tarjous on tehtävä ennen hakuajan 
umpeutumista.  

5.5.7 Tarjouksen sitovuus  

Alkon tarjousjärjestelmään siirretty tarjous on tarjouksen tekijää sitova 
asiakirja. Mikäli tarjoaja ei kykene toimittamaan ostettua tuotetta Alkolle 
tarjouksen mukaisesti, on Alkolla oikeus periä syntyneet listauskustannukset 
tarjouksen tekijältä. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen tehdessään noudattamaan 
voimassa olevaa Alkon valikoimaanotto- ja vähittäismyyntiohjetta.  
  

6 JAKELIJA JA TOIMITUSEHTOMUUTOKSET   

Tarjouslomakkeella voidaan tehdä jakelija-/toimitusehtomuutoksia. Tällöin 
ruksataan lomakkeen kohta ”Jakelija-/toimitusehtomuutos”. Valinnan 
jälkeen avautuvat uudet kentät, joihin on täytettävä Alkon tuotenumero, 
vanha jakelija sekä uusi jakelija. Tarjous tulee näiden lisäksi täyttää 
normaaliin tapaan.  
  
Hyväksytyt jakelija-/toimitusehtomuutokset astuvat voimaan Alkon 
valikoimaanotto-ohjeessa ilmoitettuina päivinä. Tämän päivämäärän jälkeen 
voi tuotteille tehdä tuotemuutoksia Kumppaniverkon kautta. Mikäli uudella 
jakelijalla on tarvetta tehdä siirtyvän tuotteen kohdalta tuotemuutospyyntö 
ennen muutoksen voimaantuloa Kumppaniverkossa, tulee pyyntö tehdä 
paperilomakkeella (esim. uusi vuosikerta).  
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7 TUOTEHALLINTA  

Kumppaniverkon tuotehallintaosiosta voi tarkastella omien tuotteiden tietoja, 
tehdä tuotemuutoksia, päivittää markkinointitietoja tai hoitaa tuotteen 
elinkaaren lopettamisen. 

 
7.1 Tuotekortit 

 
Kaikista tavarantoimittajan tai agentin tuotteista on Kumppaniverkossa 
tuotekortti. Sen kautta hallinnoidaan kaikkia tuotteeseen liittyviä tietoja. 
Tuotekorttinäkymän etusivulla ovat kaikki omat tuotteet listauksena. 
Näkymällä näkyvät tuotteen tuotenumero, nimi, viimeisin muutospäivä, 
markkinointitiedon tila sekä mahdolliset avoimet tuotemuutokset. Tuotteita 
voi hakea joko tuotenumerolla tai nimellä sivun yläosassa olevan hakukentän 
kautta. Tuotekortti avautuu painamalla tuotenumeroa. Tuotekortit on jaettu 
neljään välilehteen: tuotetiedot, markkinointitiedot, tuotemuutokset ja 
viestit.  
 
 

7.1.1 Tuotetiedot ja tuotemuutosten teko 

Tuotetiedot -välilehti on jaettu eri osioihin, joita ovat perustiedot, 
alkuperätiedot, tuoteominaisuudet, sisältö ja analyysitiedot, taustatiedot 
sekä lisätiedot. Tuotekorttia avattaessa ovat nämä kaikki osiot valmiiksi 
avoinna tietojen tarkastelua varten. Näytettävät tiedot ovat riippuvaisia 
tuotteen valikoimasta (vakiovalikoima/tilausvalikoima) sekä tuoteryhmästä.  
 

 
Tuotteiden tiedoista voi tehdä tuotemuutoksen painamalla oikeanpuoleista 
”lisää tuotemuutos” -painiketta, jolloin avautuu tuotemuutoskortti. Vanhat 
tiedot näkyvät kortin vasemmassa sarakkeessa ja oikeanpuoleiseen 
sarakkeeseen on mahdollista syöttää uudet tiedot. Mitä tietoja voi muuttaa 
on riippuvaista tuoteryhmästä ja valikoimasta.  
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Tuotemuutoskortti on jaettu 12 osioon (valikoimaluokan muutos, 
kausilahjapakkaus ja T3-toimitusmyymälämuutos ovat muokattavissa vain, 
jos erikseen määritellyt ehdot täyttyvät), joita ovat: 
 

 
Kentät, jotka on merkitty *-merkillä ovat pakollisia täyttää. Osa tällaisista 
kentistä on piilotettuna ja ne tulevat näkyviin tiettyjen valintojen kohdalla. 
Esimerkiksi muutettaessa analyysitietoja aktivoituu kaikki analyysikentät 
pakollisiksi sekä analyysilomakkeen liittäminen tulee pakolliseksi. 
 
HUOM! Sisältö ja analyysitiedot -osiossa on kohta ”Ilmoitettavat ainesosat”. 
Kyseisestä valikosta tulee valita tuotteessa mahdollisesti olevat allergisoivat 
ainesosat. Näitä ovat esimerkiksi viineissä sulfiitit ja oluissa ohramallas. 
Mikäli tuotteessa ei ole mitään listassa mainittua ainesosaa, valitaan 
viimeinen vaihtoehto ”ei ilmoitettavaa”. Lisäksi tulisi ottaa kantaa tuotteen 
sakkaisuuteen. Uusille tuotteille nämä tiedot tulee lisätä ennen tuotteen 
valikoimaantuloa. 
 
HUOM! Luomutodistus liitetään ”+Lisää luomutodistus” -painikkeen kautta. 
Painike aktivoituu, kun ”Kyllä” on valittuna Luomutuote-kohdassa. 
Luomutodistusta päivitettäessä tulee täyttää uuden todistuksen viimeinen 
voimassaolopäivä sekä todistuksen myöntäjän luomutarkistenumero. "Muut 
liitetiedostot" -kenttää ei voi käyttää luomutodistuksen päivittämiseen, sillä 
todistus ei arkistoidu oikein tästä kentästä. 
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Kohdissa, joissa on      -merkki, on saatavilla lisätietoja. Tiedot tulevat 
näkyviin viemällä hiiren osoitin merkin kohdalle. 
 
Ennen tuotemuutoksen lähettämistä tulee täyttää kortin yläosassa oleva 
”Ilmoittajan tiedot”, jossa valitaan yhteyshenkilö sekä muutoksen 
voimaantulopäivä. Mikäli jokin pakollinen tieto puuttuu, ilmoittaa 
Kumppaniverkko sen puuttumisesta lähetysvaiheessa ja puuttuvan tiedon 
kohdalle ilmestyy punainen opastusteksti. Kun tuotemuutos on lähetetty ja 
se on Alkon hyväksymä, sen sisältöä voi muuttaa ainoastaan 
voimaantulopäivämäärän osalta. Päivämäärää voi tarkentaa niin kauan, 
kunnes varsinainen voimaantulopäivämäärä on saavutettu, jolloin 
tuotemuutos toteutuu. 
 
Avoimet tuotemuutokset näkyvät tuotekortin ylälaidassa sekä 
tuotemuutokset -välilehdellä. Tuotemuutosprosessin voi myös tarvittaessa 
keskeyttää ennen voimaantulopäivämäärää valitsemalla tuotemuutoskortilta 
”Keskeytä”. Tuotemuutoksien statusta voi seurata tuotemuutokset 
välilehdellä, josta voi myös tarvittaessa muokata voimaantulopäivämäärää. 
 

7.1.2 Tilausvalikoiman tuotteen luonnehdinnan muutos 

Tilausvalikoiman tuotteelle on mahdollista tehdä luonnehdinnan muutos. 
Käytettävissä olevat luonnehdintasanat on jaoteltu valikoiksi kohdassa 
”Sisältö ja analyysitiedot”, joista voi valita uuden tiedon. Näkyvissä olevat 
luonnehdintasanat vaihtelevat kunkin tuoteryhmän välillä. 
Luonnehdintamuutoksen yhteydessä olisi hyvä tarkistaa, että onko 
ilmoitettaviin ainesosiin tai tuotteen sakkaisuuteen tullut muutoksia. 

 
7.1.3 Täydennyspyyntö 

Mikäli tehdyn tuotemuutoksen osalta tarvitaan lisätietoja, lähetetään siitä 
muutoksen tekijälle täydennyspyyntö. Tästä tulee ilmoitus sähköpostitse ja 
lisäksi täydennyspyyntö näkyy Kumppaniverkon Tuotemuutokset -osiossa 
korostettuna ja tuotemuutoksen statuksena on ”täydennyspyyntö”. 
Avaamalla tuotemuutoskortti näkyy kortin yläosiossa ”Täydennettävät 
tiedot”. Tänne on kirjattu mitä lisätietoa tuotemuutokselle halutaan. 
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Valitsemalla ”muokkaa” pääsee tietoja lisäämään. Liitetiedoston lisääminen 
täydennyspyynnölle on aina pakollista. Kun tiedot on täydennetty, lähetetään 
se painamalla ”täydennä”. 
 
Esimerkiksi: Tuotemuutoksella on ilmoitettu EAN -koodiksi 13 nollaa. Tässä kohden halutaan 
varmistua, että tuotteella tulee olemaan oikea viivakoodi. Näin ollen täydennyspyynnölle tulee 
kirjata mikä tuo koodi on sekä ottaa kuva kyseisestä viivakoodista ja liittää se 
täydennyspyynnölle. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.4 Automaattisesti ilman näytteitä hyväksyttävät tuotemuutokset 

Osa tuotemuutoksista on sellaisia, joista ei pyydetä lähettämään näytteitä 
vaan niiden käsittely menee järjestelmissä automaattisesti. Näiden 
muutosten tulee kuitenkin noudattaa kulloinkin voimassa olevia 
Valikoimaanotto-ohjeessa kerrottuja sääntöjä. Näitä muutoksia ovat 
seuraavat: 
  
- vuosikertamuutokset 
- tilausvalikoiman tuotteen luonnehdinnan muutos 
- alkoholipitoisuus (jos ei vaikuta hinnoitteluun) 
- lahjapakkauksen EAN-koodi 
- myyntiyksiköllä on lahjapakkaus 
- myyntipakkauksia per kuljetuspakkaus 
- DUN-koodi 
- suljentatyyppi 
- suljennan alatyyppi 
- myyntipakkauksen mitat 
- myyntipakkauksen paino 
- kuljetuspakkaus 

 



    14 (22) 
      

  
  

ALKO OY | ARKADIANKATU 2, PL 99, 00101 HELSINKI | PUH 020 711 11 | Y-TUNNUS 1505551-4 | WWW.ALKO.FI  

  

  

7.1.5 Kuvatieto 

Tuotemuutoskortille on mahdollista lisätä uusi kuva Alkon tuoteviestintään 
kohdassa ”Kuvatieto”. Tarkemmat tiedot kuvan laadusta löytyvät 
kysymysmerkki-ikonin alta.  
 
Mikäli tuotteen ominaisuuksiin tulee muutoksia, kuten esimerkiksi tuotteen 
muuttuminen biodynaamiseksi, tulee tällöin liittää tuotemuutokselle 
”Tuotekuva muutoksen taustatietona”. Kuvasta tulee käydä ilmi kuinka 
ilmoitetut muutokset näkyvät tuotteen etiketissä. 
 
Vaihtoehtona on myös, että Alko valokuvaa tuotteen, jolloin siitä tarvitaan 
näytteet ja veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. 
 

7.1.6 Valikoimaluokkamuutosten teko 

Tuotteen valikoimaluokkaa voi muuttaa, mikäli voimassa olevan 
valikoimaanotto-ohjeen mukaiset myyntikriteerit täyttyvät. Mahdollisuudesta 
vaihtaa valikoimaluokkaa lähetetään tieto sähköpostitse. Tämän jälkeen 
tulee tuotekortin osiossa ”Valikoimaluokan muutos” käydä ruksimassa 
haluttu vaihtoehto ja lähettää ilmoitus Alkolle.  
 
HUOM! Valikoimaluokkamuutosten kohdalla ei tuotteeseen voi 
samanaikaisesti ilmoittaa muita mahdollisesti muuttuvia asioita vaan niille 
tulee tehdä omat tuotemuutoksensa. 
 

7.1.7 Tuotteen poistaminen valikoimasta 

Tuotteen tuotehallinnallisen elinkaaren päättämisestä ilmoitetaan 
Kumppaniverkon tuotekortilla kohdassa ’Lisää Tuotemuutos’ - ’Tuotteen 
elinkaaren päättäminen’ (tuotemuutoslomakkeen lopussa). Sopiva 
poistamissyy valitaan alasvetovalikosta. Mikäli poistosyytä ei löydy listasta, 
alasvetovalikosta voi valita kohdan ’Muu syy’ ja kirjoittaa maksimissaan 100 
merkin pituisen poistosyyn vapaaseen tekstikenttään. 
  
On tärkeää huomioida, että tuotteen elinkaaren päättäminen 
Kumppaniverkon kautta on peruuttamaton ja tulee voimaan 
välittömästi. Seuraavassa on tarkemmin kuvattu miten tuotteen jakelutapa 
sekä valikoimaluokka vaikuttavat poistamisprosessiin: 
 
-Tuotteet, jotka jaetaan varastohotellin kautta 
  
Tuotteen elinkaari päätetään aina Kumppaniverkon kautta, vaikka varastossa 
olisi edelleen tuotetta jäljellä. Tuotteen jakelua voi jatkaa niin kauan kuin 
tuotetta on varastossa. Kun tuote on jaettu varastolta loppuun eikä sitä ole 
enää tulossa lisää, jakelevat varastot tai toimittajat ilmoittavat erillisellä 
sähköpostilla tuotteen loppumisesta materiaalinohjauskeskukseen 
osoitteeseen mok@alko.fi, viesti otsikoidaan seuraavasti: ’[tuotenumero] 
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[tuotenimi] lopetus’. Kussakin sähköpostissa ilmoitetaan siis vain yhden 
tuotteen tiedot. Jakelevan varaston ilmoituksen perusteella 
materiaalinohjauskeskus päättää tuotteen logistisen elinkaaren. 
  
-Alkon maahantuontituotteet ja Alkon keskusvarastolla varastoitavat tuotteet 
  
Tuotteen elinkaari päätetään aina Kumppaniverkon kautta. Alko päättää 
tuotteen logistisen elinkaaren, kun tuote on loppunut Alkon keskusvarastolta. 
  
-Tilausvalikoimatuotteet, jotka toimitetaan joko suoraan myymälään tai 
Alkon keskusvaraston kautta 
  
Niiden tilausvalikoimatuotteiden osalta, jotka toimitetaan Alkon 
keskusvarastolle tai suoraan toimittajan toimesta myymälään, tuotteen 
logistinen elinkaari päätetään Alkon toimesta saman tien toimittajan 
ilmoittaessa Kumppaniverkossa tuotteen elinkaaren päättyneeksi.  
  
-Kausi- ja erikoisvalikoiman tuotteet 
  
Mikäli tuote loppuu kesken erikoiserä- tai kausituotekauden, tuotteen 
elinkaari päätetään toimitustavasta riippuen yllä mainituilla tavoilla. Muissa 
tapauksissa Alko päättää kausi- tai erikoiserätuotteen elinkaaren (myös 
logistisen elinkaaren) kauden loputtua, ellei tuote ole siirtymässä toiseen 
valikoimaan valikoimaanotto-ohjeen mukaisesti. 
 

7.1.8 Tilausvalikoiman T3-tuotteen toimitusmyymälöiden vaihtaminen 
tuotemuutoksella 

Toimitusmyymälöiden muutoksia on mahdollista ilmoittaa kolme kertaa 
vuodessa hinnastojaksojen ilmoituskauden mukaisesti, ja tehty muutos tulee 
voimaan seuraavan hinnastojakson alkaessa. Tuotteen voimassa olevat 
toimitusmyymälät näkyvät tuotekortin Lisätiedot-osiossa. Painamalla Lisää 
tuotemuutos -nappia avautuu tuotemuutoslomakkeen alaosaan T3-
toimitusmyymälämuutos -osio: 
 

 
 
Valitsemalla ’Haluan muuttaa toimitusmyymälää’ aukeaa lomake, jonka 
kautta on mahdollista lisätä tai poistaa toimitusmyymälöitä ’Valitse 
myymälät’ -napin kautta aukeavan valintalistan kautta. Myymälöitä lisätään 
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ja poistetaan klikkaamalla halutun myymälän nimeä. Verkkokauppa-valinta 
tehdään muuttuvan tiedon osalta painamalla Kyllä/Ei-nappeja. 
 
 

7.2 Markkinointiedot 
 

Tuotekohtaiset markkinointitiedot näkyvät tuotekortilla omalla välilehdellään. 
Markkinointitiedot tulevat Makupankkiin Alkon henkilökunnan sisäiseen käyttöön 
asiakaspalvelun sekä myymäläkohtaisen valikoiman kehittämisen tueksi.  
 
Makupankin markkinointitiedoissa kerrotaan tuotteen USP (Unique selling 
proposition) sekä olennaiset lisätiedot (tuotteeseen, tuottajaan tai esim. 
valmistustapaan liittyvät tiedot tai tarinat, jotka muodostavat tärkeän 
kokonaisuuden asiakkaalle. 
 
Markkinointitietokenttään voi kirjoittaa tuotteen tiedoista ja taustoista enintään 
500 merkin verran. Markkinointitiedoissa voi myös olla linkkejä tuotetietoihin, 
videoita tms. Tuotteiden markkinointitietojen ylläpito on jatkossa toimittajan 
vastuulla. Tietoja voi päivittää Kumppaniverkossa jatkuvasti. Erityisen tärkeää 
lisätiedon päivittäminen on esimerkiksi viinien vuosikertamuutosten yhteydessä. 
 
Tuotteen markkinointitietojen toivotaan keskittyvän seuraaviin kohtiin: 
 
• Mitä haluaisitte kertoa tästä tuotteesta asiakkaille ja henkilökunnalle? 
• Mitkä ovat tuotteen myyntiargumentit asiakaspalvelutilanteessa? 
• Esimerkiksi alkuperäluokitukseen, käytettyihin raaka-aineisiin, rypäleisiin ja 

mausteisiin, tuotteen valmistukseen (kypsytyksestä, tynnyreistä), 
elinkaariarvioon, käyttötapoihin ja siihen liittyviin traditioihin tai tietoihin 
tuottajasta ja tuotantoalueesta. 

• Tuotteeseen ja/tai tuottajaan liittyvät tarinat kiinnostavat kuluttajaa. 
 
Huomioitavaa: Alko voi tarvittaessa muokata tekstejä tuoteviestinnän 
tasalaatuisuuden vuoksi. 
 

7.2.1 Markkinointitiedon lisääminen 

Uuden tuotteen ollessa kyseessä lähtee markkinointitiedon lisäämisestä muistutus 
sähköpostitse. Markkinointitiedon voi lähettää kahdella tavalla: joko tuotekortin 
välilehdeltä valitsemalla ”Lisää markkinointitieto” tai Kumppaniverkon 
vasemmanpuoleisesta ”Markkinointitiedot” kohdasta. Jälkimmäisellä näkymällä on 
nähtävissä listauksena kaikki uudet pyynnöt sekä kaikki lähetetyt tiedot.  
 
Uuden tuotteen kohdalla tulee voimaantulopäiväksi valita kuluva päivä. Näin 
tiedot menevät sisäisiin järjestelmiin ennen tuotteen valikoimaantuloa ja ovat näin 
henkilökunnan käytettävissä. 
 
Mikäli halutaan muokata jo valikoimassa olevan tuotteen markkinointitietoja, niin 
se onnistuu tuotekortin Markkinointitiedot -välilehdeltä. Valitsemalla sieltä ”Lisää 
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markkinointitieto” avautuu näkymä, jossa aiemmin ilmoitetut tiedot ovat 
muokattavissa. Voimaantulopäiväksi tulisi asettaa se päivä, kun muuttuneet tiedot 
astuvat voimaan. 
 

7.3  Dollyn tarjoaminen 
 

Dollylava tarjotaan Kumppaniverkon tuotekortin Dollyt-välilehden kautta, jolloin 
se käsitellään tuotemuutoksena eikä uutena tarjouksena. Välilehdellä näkyy 
listana mahdolliset tarjottavat dollyvaihtoehdot. 

 
 
Tarjoamismahdollisuudesta ilmoitetaan seuraavasti: 
 
1. Ympärivuotisesti dollylavalla toimitettavat tuotteet/Kausidollylavat 
vakiovalikoiman päätuotteille: Myyntitarkistuksen jälkeen dollymyyntirajan 
ylittäneestä tuotteesta lähtee sähköposti-ilmoitus. Ilmoitusta ei lähetetä, jos 
ympärivuotinen dollylava on jo aktiivisena. 
 
2. Dollylavat kausituotteille: Haun kautta valikoimaan tulleille kausituotteille voi 
tarjota dollyn sen jälkeen, kun markkinointitietopyyntöviesti on saapunut. 
 
Mahdolliset tarjottavat dollyvaihtoehdot ovat: 
 
-Ympärivuotinen dolly 
-Ympärivuotinen minidolly 
-Ympärivuotinen hanapakkausdolly 
-Ympärivuotinen hanapakkausminidolly 
-Kausidolly 
-Kausiminidolly 
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Klikkaamalla ’Lisää dolly’ -painiketta avautuu lomake, jolla dollymuutospyyntö 
tehdään. 

 
 
Lomakkeella valitaan dollytyyppi, ja täydennetään yhteyshenkilön tiedot sekä 
kuinka monta myyntiyksikköä dollylavalla on. Tämän jälkeen lomake lähetetään 
Lähetä-nappia painamalla Alkon käsiteltäväksi. Lomakkeen voi myös tallentaa 
keskeneräisenä. 

 
Kullekin dollytyypille tulee tehdä oma dollymuutospyyntö.  

 
 
Kaikki keskeneräisenä tallennetut ja lähetetyt dollymuutospyynnöt näkyvät Dollyt-
listalla (Kumppaniverkossa vasemmalla olevassa valikossa): 
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Listauksessa näkyvät lomakkeen luontipäivä, juurituotteen tuotenumero ja -nimi, 
dollyn tyyppi sekä dollymuutospyynnön status. 

 
 
 

8 OSTOHINTAILMOITTAMINEN 

Tuotteen muuttuva ostohinta euroissa ja sitä vastaava vähittäismyyntihinta (VMH) tai 
hinta myymälän takaovella (HMT) euroissa, sekä muuttuva panttitieto ilmoitetaan 
Kumppaniverkon Ostohintailmoittaminen-näkymällä hinnastojaksojen mukaisesti kaksi 
kertaa vuodessa. Hinta- sekä panttitietoja tulee ilmoittaa ainoastaan muuttuvien 
tietojen osalta. 
 
Hintatietoja ei voi muuttaa suurten ja pienten erikoiserien sekä kausituotteiden osalta. 
Lahjapakkaukset ja dollyilla olevat tuotteet noudattavat juurituotteen hintaa. 
Uutuusjaksolla oleville tuotteille on mahdollista tehdä ainoastaan panttitiedon muutos. 
 
Ostohintailmoittaminen-näkymä avautuu Kumppaniverkon vasemmanpuoleisesta 
päävalikosta. Näkymän yläosassa on tieto hinnastojaksosta, jolle ilmoituksia tehdään, 
sekä viimeinen ilmoituspäivä. Hintalaskuri-linkin kautta pääsee käyttämään 
hintalaskuria. Tiedote-osiossa on ajankohtaista tietoa hinnastojaksosta sekä opastus 
ongelmatilanteiden varalta. 
 

 
 
Näkymällä on listattuna tuotteen numero, nimi sekä nykyinen ostohinta. Rivin lopussa 
oleva tähtisymbolin väri kuvaa onko tuotteelle tallennettu muutoksia: Musta/Kyllä tai 
Valkoinen/Ei. Tähden väri muuttuu mustaksi tallennuksen sekä rivin sulkemisen 
jälkeen. Kunkin rivin saa auki nuolesta painamalla. Listasta voi hakea tuotteita sivun 
yläosan hakutoiminnolla. 
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Uutuusjaksolla olevalla tuotteella on ainoastaan Panttitiedon muutos/Pantin muutos -
alasvetovalikko näkyvillä. 
 

 
 
Enintään 5,5 til%:n tuotteille on mahdollista ilmoittaa kolmea eri peittotasoa (Ei 
takuupeittoa, Yli 100 ja Yli 300) vastaavat muuttuvat ostohinnat/HMT:t. Tiedot on ensin 
syötettävä Ei takuupeittoa -riville ja vasta tämän jälkeen muille riveille. Sekä ostohinta 
että HMT on pakollista täyttää. Tiedot ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. 

  
Yli 5,5 til%:n tuotteille syötetään yksi ostohinta sekä VMH. Kummatkin kentät on 
täydennettävä. Tiedot ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. 
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Tiedot tallennetaan ’Tallenna’-nappia painamalla ja tietoja voi muuttaa kuinka monta 
kertaa tahansa viimeiseen ilmoituspäivään asti. Tilanteessa, jossa tallennettu VMH on 
pienempi kuin ostohinta, Kumppaniverkko antaa tallennuksen yhteydessä seuraavan 
ilmoituksen: ’Tallennus onnistui. Tarkista hinnat, tuotteen VMH on pienempi kuin 
ostohinta.’, lisäksi tuoterivin päässä on punainen pallo. 
 

 
 
Viimeisen ilmoituspäivän jälkeen tietoja ei voi enää syöttää eikä muuttaa 
Kumppaniverkon kautta. Muuttuneet hintatiedot lähetetään sähköpostitse 
tavarantoimittajille tarkastettaviksi Kumppaniverkon yhteystietojen yritystason 
sähköpostiosoitteeseen. 
 
Hintatiedot (pois lukien panttitiedon/pantin muutos) voidaan syöttää järjestelmään myös 
määrämuotoista Excel-tiedostopohjaa käyttämällä. Määrämuotoinen Excel-tiedostopohja 
(Ostohinnoittelu_Tuo_Import_pohja_FI.xlsx) on saatavilla osoitteessa: 
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/valikoimaanotto-ja-
valikoima/kumppaniverkko. Tiedoston sarakeotsikoihin ei saa tehdä muutoksia. 
Tiedostossa on omat välilehdet enintään ja yli 5,5 tilavuusprosentin tuotteille. 
 
Enintään 5,5 tilavuusprosentin tuotteiden välilehti: 

 
 
Yli 5,5 tilavuusprosentin tuotteiden välilehti: 

 
 
HUOM! Panttitiedon/pantin muutokset on ilmoitettava Kumppaniverkon 
Ostohintailmoittaminen-näkymän kautta, vaikka hintatiedot olisi tuotu Excel-tiedoston 
kautta. Muista tallentaa syöttämäsi tiedot. 
 
Excel-tiedosto ladataan sisään Kumppaniverkon Ostohintailmoittaminen-näkymälle 
sivuston yläosassa olevan Tuo (Import)-napin kautta. 

 
 
Sisäänlatauksen lopuksi Kumppaniverkko ilmoittaa kuinka monta tuotenumeroa 
päivitettiin, sekä mahdollisesti ei-päivitetyt tuotenumerot. Ostohintailmoittaminen-
näkymälle ladatut hintatiedot tallentuvat automaattisesti, jonka merkkinä on kunkin 
tuoterivin lopussa oleva musta tähti. Tarkistathan vielä lopuksi päivitetyt tiedot 
Ostohintailmoittaminen-näkymällä. 
 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/valikoimaanotto-ja-valikoima/kumppaniverkko
https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/valikoimaanotto-ja-valikoima/kumppaniverkko
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Tallennetut ostohinnat sekä muutetut panttitiedot on mahdollista ladata ulos 
Ostohintailmoittaminen-näkymältä Vie (Export)-nappia painamalla. Luotu .csv-
muotoinen tiedosto on mahdollista tallentaa omalle koneelle. 

 
 
9 YHTEYSTIEDOT  

  
Tekninen tuki  

  
Päivystyspuhelinnumero 020 711 5885, arkisin kello 9-17. 
 
Sähköposti: purchasinghelp@alko.fi. 
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