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KUULEMISMENETTELY 
 

Valikoiman ohjaus ja suunnittelu 
 

Valikoimanhallinta 

 Vuonna 2017 ketjuohjauksella ohjataan keskimäärin n. 70 % 

myymälöissä olevista tuotteista. Ketjutason kohdennusmäärää 

kevennetään näin n. 5 %-yksikköä aikaisempaan verrattuna. Tämä 

johtuu plus-profiilin kohdennuksen keventämisestä 5-10 %-yksikön 

verran. 

 

Ehdot palvelutuotteen ja tilausvalikoimatuotteen siirtymisestä 

vakiovalikoimaan 

 Vaatimus 400 eri myyntitapahtumasta poistetaan. 

o Vakiovalikoiman siirtymiseen riittää 1000 myyntiyksikön 

myyntirajan ylittäminen 12 kuukauden rullaavalla jaksolla, 

joka on muodostunut vähintään 20 myymälän kautta. 

tai 

o Tuotteen myynti 12 kuukauden rullaavalla jaksolla ylittää 10 

000 euron verottoman liikevaihdon ja on muodostunut 

vähintään 20 eri myymälän kautta. 

 

Kausituotteet 

 Kausituotteita valikoimaan otettaessa sovitaan myös tuotteen 

valikoimasta poistamisesta (esim. glögit). Toive valikoimasta toiseen 

siirtymisestä tulee ilmoittaa ennen kauden loppumista.  

 

 Kausituote voi siirtyä vakiovalikoiman päätuotteeksi, mikäli:  

o kausituotteen myynti ylittää 1000 myyntiyksikköä 12 kuukauden 

rullaavalla jaksolla ja on muodostunut vähintään 20 myymälän 

kautta 

tai 

o tuotteen myynti 12 kuukauden rullaavalla jaksolla ylittää 10 000 

euron verottoman liikevaihdon ja on muodostunut vähintään 20 

eri myymälän kautta.  

 

 Kausituote voi siirtyä kauden jälkeen halutessaan myös 

tilausvalikoimaan. 

 

Tuotehaut ja tarjousmenettely 
 

• Tuotetta voi tarjota yhtäaikaisesti vakio- ja tilausvalikoiman 

tuotteeksi. Tuote voidaan myös tarjota siirtyväksi valikoimasta 

toiseen. 

 

• Kun myyjä toimittaa tarjouksen yhteydessä tuotekuvan, luovuttaa 

hän samalla Alkolle oikeuden ostetun tuotteen osalta käyttää ja 

muokata sitä sekä edelleenluovuttaa sen esimerkiksi medialle. 
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Tuotteiden valinta ja valikoimaantulo 

• Tuotteen osto tapahtuu noin 2-3 kuukauden kuluttua hakuajan 

päättymisestä.  

 

• Tuotteen valikoimaantulo tapahtuu yleensä 2 – 3 kuukauden kuluttua 

tuotteen ostosta. Kokonaisuudessaan prosessi hakuajan 

päättymisestä valitun tuotteen valikoimaantuloon kestää noin 5 – 7 

kuukautta. Kuitenkin esimerkiksi kausituotteiden kohdalla tämä 

saattaa olla pidempi. 

 

 

Tilausvalikoima 
 

Tilausvalikoimaan listautuminen itsepalveluna  

• Toimittajan tulee toimittaa Alkolle tuotekuvan lisäksi kuva tuotteen 

takaetiketistä ja muista oleellisista merkinnöistä, joilla varmistetaan 

tuotteen lainmukaisuus.  

 

Tarjoamisessa huomioitavaa 

• Tuote voidaan jatkossa tarjota yhtäaikaisesti vakiovalikoimaan ja 

tilausvalikoimaan. 

• Tuotteen siirtyessä valikoimasta toiseen myymäläsaldot voidaan 

tarvittaessa siirtää uudelle tuotenumerolle.  

• Tilausvalikoiman tarjouslomakkeelta poistetaan vaihtoehto ”Tuote 

tilattavissa vain kuljetuspakkauksittain”. Verkkokaupan myötä Alkon 

myymälät (ml. eMyymälä) tilaavat tuotetta lähtökohtaisesti vain 

kuljetuspakkauksittain. 

Tilausvalikoiman tuotteiden valikoimaantulo 

Tilausvalikoimaan voi tulla tuotteita viikoittain. 

 

Kaupankäynnin ehtoja 
 

Muutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin  

 Hinnastojaksot on päivitetty: 

 

Hinnastojakso Viimeinen ilmoituspäivä 

6.6.2017 – 2.10.2017 1.4.2017 

3.10.2017 – 5.2.2018 1.8.2017 

6.2.2018 – 4.6.2018  1.12.2017 

 
Tuotemuutoskäytännön lieventäminen 

Hyväksynnän edellytys on, että muutos: 

 On kuluttajasuoja- ja alkoholilain sekä Valviran ohjeistusten 

mukainen.  

 

 Noudattaa alkuperäistä hakua ja hakukriteerien osalta tarjousta 

kahden vuoden ajan tuotteen valikoimaantulopäivästä laskien. Hinta- 

ja ulkoasumuutokset sekä viinien vuosikertamuutokset ovat edelleen 

mahdollisia normaalin ohjeistuksen puitteissa.  
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 Kahden vuoden jälkeen myös sellaisten ominaisuuksien muutokset, 

jotka ovat olleet tuotteen hakukriteereissä sekä vastaavasti 

tarjouksella, on mahdollista muuttaa. 

o Tällöin tuotteen ansaitsema keskitetty kohdennus nollautuu ja 

tuote siirtyy muutospäivästä alkaen kohdentamattomaksi 

tuotteeksi.  

o Keskitetyn kohdennuksen nollautuessa tuotteen myynti 

huomioidaan kohdennuslaskennassa muutosta seuraavalla 

hinnastojaksolla. Näinollen tuotteen on jälleen mahdollista 

saada kohdennusta noin 8-12 kuukautta tehdyn 

tuotemuutoksen jälkeen. 

 

 Olennaiseksi tuotteen ominaisuudeksi, jota ei voi muuttaa tuotteen 

elinkaaren aikana, katsotaan kuuluvan tuotteen segmentti (pl. viinit 

makutyypin ja hinnan osalta), sekä kypsytysluokitusmuutokset (kuten 

esimerkiksi viskien ikämerkintä, konjakeissa "VSOP" tai viineissä 

"Crianza"). 

 

 Tuotemuutoksen ilmoittamatta jättämisestä seuraa 300 euron (+alv) 

maksu. Maksu toteutuu, mikäli muutettu tuote ehtii jakeluun ennen 

tuotemuutosilmoituksen tekemistä. 

 
Vähittäismyyntihinnat 
 

Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelukustannukset 

 Myyjän käyttäessä Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelupalvelua 

sovelletaan uusiin rajallisen saatavuuden tuotteisiin (myös Arkadian 

erikoisvalikoima) volyymiluokan alle 2000 yksikköä maksua 

(kokonaisosto-määrän ollessa alle 2000 yksikköä) tai volyymiluokan 

2000 - 29 999 yksikköä maksua. 

 
Näytteiden ja todistusten toimitusohjeet 
 

 Alkon pyytämät näytteet voi tuoda Alkon keskusvarastoon työpäivinä 

klo 7-17 välillä. 

 

Päivitys ostoehtoihin 
 
Teollisoikeudet / Tuotekuvan käyttöoikeudet 

 Kohdassa ’ Tuotehaut ja tarjousmenettely’ kerrottu tuotekuvan 

käyttöoikeusasia on lisätty myös teollisoikeuksiin. 

 


