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KUULEMISMENETTELY 
 

Myyntikanavat ja valikoimatyypit 
 

Valikoimatyypit on jaoteltu uudella tavalla 

 Valikoimatyyppejä ovat jatkossa vakiovalikoima (pää- ja 

palvelutuotteet), kausivalikoima, erikoiserät, tilausvalikoima sekä 

erikoistilaustuotteet. 

 

Valikoiman ohjaus 
 

Valikoimaprofiilit ja myymälätyypit (ent. Myymälätyypit) 

 Vakiovalikoiman tuotteita ohjataan myymälöihin tuoteryhmittäin 

valikoimaprofiilien (aiemmin terminä myymälätyyppien) kautta.  

 Alkolla on lisäksi kolme asiakasviestinnässä käytettävää 

myymälätyyppiä: Huippumyymälä, erikoismyymälä ja lähimyymälä. 

Valikoimanhallinnan näkökulmasta myymälätyyppejä erottaa 

valikoiman laajuus. Erikoiserätuotteita ohjataan Alkon huippu- ja 

erikoismyymälöihin. Huippu- ja erikoismyymälöissä on keskimääräistä 

alhaisempi kohdennusaste ja lähimyymälöissä keskimääräistä 

korkeampi kohdennusaste. 

 

Valikoiman suunnittelu (ent. Vakiovalikoiman 
suunnittelu) 
 Suunniteltava valikoima koostuu seuraavista tuotetyypeistä: 

Vakiovalikoiman pää- ja palvelutuotteet, erikoiserät sekä 

kausivalikoiman tuotteet. Valikoiman suunnittelun perustana on 

asiakaslähtöinen tuoteryhmäpuu, jonka mukaisesti arvioidaan 

kysyntää ja nykyvalikoimaa suhteessa eri asiakasryhmien tarpeisiin. 

 

Ostosuunnitelmat 

 Alko julkaisee ostosuunnitelman kaksi kertaa vuodessa 

vakiovalikoimalle ja kolme kertaa vuodessa erikoiserille.  

 Erikoiserien ostosuunnitelmien julkaisuaikataulu vuonna 2018: 

Haun julkaisuajankohta Valikoimaantulon ajankohta 

Syyskuu 2017 Maalis- huhtikuu 2018 

Joulukuu 2017 Touko- elokuu 2018 

Huhtikuu 2018 Syys- joulukuu 2018 

 

Kausivalikoiman tuotteet (ent. Kausituotteet) 

 Mikäli kausituotetta on kauden jälkeen Alkon varastossa, voi Alko 

myydä tuotteen loppuun tilausvalikoiman kautta. Muutos vaatii vielä 

teknisen toteutuksen.  

 

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 kolme kertaa vuodessa 

tai erillisinä tuotehakuinaan. 
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 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 huippumyymälät ja verkkokauppa myyvät. 

 Erikoiserätuote voi erikoiseräjakson jälkeen siirtyä vakiovalikoiman 

kohdentamattomaksi päätuotteeksi, mikäli  

o tuotteen 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.  

 Erikoiserätuote voi erikoiseräjakson jälkeen halutessaan siirtyä myös 

tilausvalikoimaan.  

 Toive valikoimasta toiseen siirtymisestä tulee ilmoittaa ennen 

erikoiseräjakson loppumista. 

 Mikäli erikoiserätuotetta on erikoiseräjakson jälkeen Alkon varastossa 

ja tarjoaja ei ole toivonut jatkoa vakio- tai tilausvalikoimaan, Alko voi 

myydä tuotteen loppuun tilausvalikoiman kautta. Muutos vaatii vielä 

teknisen toteutuksen.  

 

Rajallisesti saatavat tuotteet 

 Erikoiserät korvaavat jatkossa rajallisesti saatavat tuotteet.  

 

Tuotehaut ja tarjousmenettely (ent. Vakiovalikoiman 

tuotehaut ja tarjousmenettely) 
 

Osallistuminen tuotehakuihin  

 Erikoiserätuotteiden tarjouslomakkeella täydennettävien 

analyysiarvojen tulee olla liitteen 6 mukaisilla menetelmillä mitattuja 

ja tarjoukseen liitetään ilmoitettujen lukujen analyysitodistus. Jos 

analyysitodistusta ei ole saatavilla, tuotteen analysointi tehdään 

Alkossa tarjoajan kustannuksella.  
 Erikoiserissä ja kausituotteissa Alko voi jättää ostamatta tuotteen, 

mikäli ilmoitettu saatavuus on pienempi kuin haussa ilmoitettu 

menekkiarvio. 
 Mikäli useampi kuin yksi toimija tarjoaa samaa erikoiserätuotetta, 

Alko ostaa edullisimman tuotteen menekkiennuste ja saatavuus 

huomioiden. 
 Lähetettävästä ulkoasunäytteestä tulee selkeästi ilmetä, että 

kyseessä on pakkausmallinnus (ns. mock-up). Sen tulee sisältää haun 

vaatimat päällysmerkinnät (lievennetty ehtoa: säädösten vaatimien 

pakkausmerkintöjen ei tarvitse enää ilmetä pakkausmallinnuksesta).  
 Kuvamuodossa toimitettavan irrallisen paperivedoksen ei katsota 

olevan riittävä ulkoasunäyte.  
 
Tuotteiden valinta ja valikoimaantulo 

 Erikoiserätuotteet ostetaan pääsääntöisesti 1-2 kuukauden kuluttua 

hakuajan päättymisestä. Erikoiserätuotteet tulevat lähtökohtaisesti 

valikoimaan yhtenä kokonaisuutena kuukausittain. 
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 Valikoimaantulon peruuntuminen (uusi väliotsikko) 

o Mikäli myyjä ei tarjouksesta huolimatta pysty toimittamaan 

tarjoamaansa tuotetta annetun määräajan puitteissa, Alko 

peruuttaa tuotteen valikoimaantulon ja veloittaa myyjältä 

tuotteen listauksesta aiheutuneet kustannukset al-

ko.fi/tavarantoimittajille -sivuilla julkaistujen veloitusmäärien 

mukaisesti.  

o Valikoimaantulo peruuntuu, jos tuote ei ole toimitettavissa 

myymälöihin kuukauden kuluessa tuotteen valikoimaan 

tulopäivästä. 

o Mikäli suurempien erikoiserien tuote myöhästyy 

jakelunaloituspäivästä, veloitetaan tarjoajalta 1250,00 euroa 

(+alv). 

 
Tilausvalikoima 
 

Tuotteiden tarjoaminen tilausvalikoimaan 

 Tilausvalikoimatuotteiden tarjouslomakkeella täydennettävien 

analyysiarvojen tulee olla liitteen 6 mukaisilla menetelmillä mitattuja 

ja tarjoukseen liitetään ilmoitettujen lukujen analyysitodistus. Jos 

analyysitodistusta ei ole saatavilla, tuotteen analysointi tehdään 

Alkossa tarjoajan kustannuksella. 

 

Tilausvalikoiman tuotteiden valikoimaantulo  

 Mikäli tilausvalikoimaan tarjottavalla tuotteella on rajallinen 

saatavuus, tulee tavarantoimittajan ilmoittaa tuotteen saatavuus 

myyntiyksiköissä tarjouksen yhteydessä. 

 

Kaupankäynnin ehtoja 
 

Muutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin  

 Hinnastojaksot on päivitetty: 

 

Hinnastojakso Viimeinen ilmoituspäivä 

6.2.2018 – 4.6.2018  1.12.2017 

5.6.2018 – 1.10.2018 1.4.2018 

2.10.2018 – 4.2.2019 1.8.2018 

 

 Uuden tuotteen ostohinnan tulee pysyä muuttumattomana vähintään 

kaksi kokonaista hinnastojaksoa. Ostohintaa voi ennen tätä 

poikkeuksellisesti muuttaa toimitustapamuutoksen yhteydessä, jolloin 

ostohintaa tulee muuttaa niin, että vähittäismyyntihinta pysyy 

samana.  

 Muutos astuu voimaan 3.10.2017 alkaen valikoimaan otetuille 

tuotteille, jotka saavat muuttaa ostohintaansa 2.10.2018 

hinnastojaksosta alkaen. 

 Jakelijasiirron yhteydessä uuden tuotteen vähittäismyyntihinnan tulee 

pysyä muuttumattomana myös vähintään kaksi kokonaista 

hinnastojaksoa. 

 Erikoiserä- ja kausituotteisiin ei vähittäismyyntihinnanmuutoksia voi 

tehdä. 
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Vähittäismyyntihinnat 
 

Vähittäismyyntihinnan laskeminen 

 Alkon keskusvarasto- ja myymäläjakelukustannukset: 

o Uusiin tuotteisiin sovelletaan seuraavia maksuluokkia:  

– Erikoiserätuotteisiin haussa ennustetun kysynnän mukaisesti 

volyymiluokan alle 2000 yksikköä maksua 

(kokonaisostomäärän ollessa alle 2000 yksikköä) tai 

volyymiluokan 2000 – 29 999 yksikköä maksua 

– hana- ja nestekartonkipakkauksille ko. luokan maksua 

– glögeille juomatoimittajan kanssa sovittua 

kokonaisostomäärää vastaavaa luokkaa 

– muille vakio-, tilaus- ja kausivalikoiman tuotteille aina 

volyymiluokan 2000 – 29 999 yksikköä maksua. 

 

 

Päivitys suorajakeluehtoihin (liite 2C) 
 

Maksuehdot ja laskutuskäytäntö  

 Maksuehto on 30 päivää laskun päiväyksestä. Lasku tulee lähettää 

viimeistään toimitusta seuraavana päivänä. Myyjän on lähetettävä 

Alkolle päiväkohtainen koontilasku tilauspäivän hinnoilla. Koontilaskun 

tulee sisältää myymäläkohtaiset erittelyt. 

 

 
Päivitys näytteiden ja todistusten toimitusohjeisiin 

(liite 6) 
 

Alkon pyytämien näytteiden ja todistusten toimittaminen  

 Näytteet voi tuoda Alkon keskusvarastoon työpäivinä klo 9-15 välillä 

(aiemmin klo 7-17).  

 

Vakio- ja kausivalikoiman sekä erikoiserien näytteet (uusi 

otsikko) 

 Jakelunaloitusnäytteitä ei vaadita tilaus- tai kausivalikoimasta eikä 

erikoiseristä vakiovalikoimaan siirtyvistä tuotteista. Myöskään 

erikoiseriin kuuluvista tuotteista ei pyydetä jakelunaloitusnäytettä. 

 

Käytettävät analyysimenetelmät 

 Erikoiserien sekä tilausvalikoiman tuotteiden tarjoamisen yhteydessä 

tavarantoimittaja ilmoittaa tuotteiden analyysiarvot, joiden tulee 

perustua mittaustuloksiin. Tuotteiden analyysiarvojen tulee olla EU-

asetuksissa (EC) Nro 2870/2000 ja 2091/2002 sekä OIV:n 

analyysiohjeissa (viinit, väkevät ja väkevöidyt juomat, siiderit ja long 

drinkit) mainituilla menetelmillä tuotettuja. 


