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KUULEMISMENETTELY 
 

Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 
 

Tasapuolisuus ja syrjimättömyys -otsikko on muutettu 

Valikoimaanotto  

 Luvun sisältö on muutoin ennallaan, mutta loppuun on lisätty lause: 

Valikoimaanottopäätöstä tehtäessä Alko arvioi tuotetta ja pakkausta 

myös vastuullisuusnäkökulmasta.  

 

Vakiovalikoiman suunnittelu 
 

Ehdot päätuotteen ja palvelutuotteen siirtymisestä 

tilausvalikoimaan 

 Vakiovalikoiman päätuote on mahdollista ilmoittaa tilausvalikoimaan 

haun mukaisen takuupeittoajan jälkeen.  

 Palvelutuote on mahdollista ilmoittaa myös tilausvalikoimaan kolmen 

vuoden määräajan jälkeen, tai mikäli palvelutuotehaku uusitaan. 

 

Kausituotteet 

 Toive valikoimasta toiseen (vakiovalikoiman päätuotteeksi tai 

tilausvalikoimaan) siirtymisestä tulee ilmoittaa ennen kauden 

loppumista.  

o Ehdot siirtymisestä vakiovalikoiman päätuotteeksi ovat 

ennallaan. 

 Joidenkin tuotteiden erityisestä sesonkipainotteisesta kysynnästä 

johtuen ne eivät voi siirtyä kauden jälkeen vakiovalikoiman 

päätuotteiksi eivätkä tilausvalikoimaan (esim. glögit). 

 

Rajallisesti saatavat tuotteet 

 Rajallisen saatavuuden tuote ei voi siirtyä vakiovalikoiman 

päätuotteeksi. Rajallisen saatavuuden tuote on mahdollista ilmoittaa 

Alkon tilausvalikoimaan, kun 

o sovittu ostomäärä on jaettu loppuun 

ja 

o tuotteen valikoimaantulosta on kulunut vähintään neljä 

kuukautta. 

 

 

Vakiovalikoiman tuotehaut ja tarjousmenettely 
 

Tuotteiden valinta ja valikoimaantulo 

Tarjottujen tuotteiden arviointi  

 

• Tuotevalinnan ilmoittamista nopeutetaan: Hakuun tarjotut tuotteet 

saavat tiedon aistinvaraisen arvioinnin lopputuloksesta 

mahdollisimman pian arvioinnin jälkeen. Valitut tuotteet jatkavat 

prosessissa eteenpäin ja kaksi seuraavaa tuotetta jäävät 

varatuotteeksi. Loput tarjotut tuotteet hylätään.  

o Jos valitut tuotteet eivät ole kelpoisia valikoimaan tuleviksi, 

valitaan seuraava varatuote. Varatuotteet hylätään oston 

yhteydessä. 
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Tilausvalikoima 
 

Siirtyminen tilausvalikoimasta vakiovalikoimaan  

• Myyntitarkastelussa myyntiä ja 20 myymälän kriteeriä tarkasteltaessa 

verkkokaupan myynti katsotaan aina noutopaikkana toimivan 

myymälän myynniksi.  

 

Tilausvalikoimatuotteiden esillepano myymälöissä –otsikko on 

muutettu Tilausvalikoimatuotteet myymälän valikoimassa  

• 1.9.2017 alkaen 10 tilausvalikoimatuotteen rajoitus myymälän 

valikoimassa poistuu:  

o Myymälät voivat täydentää valinnaista valikoimaansa 

haluamallaan määrällä tilausvalikoiman tuotteita pysyessään 

kuitenkin myymälälle tilanhallintasyistä asetetun 

kokonaisnimikemäärän rajoissa. Myymälävalikoimissa 

pidettävät tilausvalikoiman tuotteet ovat joko paikallisia 

erikoisuuksia tai vakiovalikoimaa täydentäviä tuotteita. 

Tilausvalikoiman tuotteet eivät voi olla myymälän 

erityisesillepanossa. 

 

 

Kaupankäynnin ehtoja 
 

Vastuullisen hankinnan ehdot 

• Listauksen ja tilauksen peruuttamisen ehtoja selvennetään: 

o Alko voi peruuttaa tuotteen tilauksen ja listauksen ilman, että 

Alkolle syntyy tämän seurauksena minkäänlaista 

korvausvastuuta, mikäli: 

 Alkon valikoimassa olevan tuotteen toimitusketjuun 

kuuluva osapuoli kieltäytyy Alkon tai kolmannen 

osapuolen toimesta suoritettavasta auditoinnista, ei 

muutoin todistettavasti noudata BSCI:n eettisiä arvoja 

ja toimintaperiaatteita tai suorita osapuolelle osoitettuja 

korjaavia toimenpiteitä sovitussa aikataulussa. 

Tuotteella tarkoitetaan kaikkia Alkon valikoimassa 

olevia tuotteita, joiden toimitusketjussa osapuoli on 

osallisena. Mikäli kyseinen osapuoli on tuottajan 

alihankkija, Alko arvioi tuotteen tilauksen ja listauksen 

peruuttamisen tapauskohtaisesti. 

o Tapauskohtaisessa arviossa osapuolia kohdellaan 

tasapuolisesti. Arviolla pyritään turvaamaan kohtuullisuus 

kaikkia tuotteen toimitusketjun osapuolia kohtaan. 

Päätöksenteon kriteerit täsmennetään kesäkuun 

Valikoimaanotto-ohjeen julkaisuun mennessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 (4) 

 

Muutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin  

 Hinnastojaksot on päivitetty: 

 

Hinnastojakso Viimeinen ilmoituspäivä 

3.10.2017 – 5.2.2018 1.8.2017 

6.2.2018 – 4.6.2018  1.12.2017 

5.6.2018 – 1.10.2018 1.4.2018 

 

 Jos ainoastaan tuotteiden ostohintoja muutetaan, ne voidaan 

ilmoittaa määrämuotoisella Excel-tiedostolla. Tiedoston on sisällettävä 

vähintään seuraavat tiedot: tuotenumero, tuotteen nimi, uusi 

ostohinta ja uusi vähittäismyyntihinta. Ilmoituksessa tuotenumero on 

määräävä tieto. Vain muuttuvat ostohinnat ilmoitetaan. 

 

 

Päivitys ostoehtoihin (liite 2) 
 
Etiketit ja myyntipakkaukset  

 Irrallisten elementtien käyttö tuotteen myyntipakkauksessa on 

kiellettyä (esimerkiksi ns. neckhangerit). Elementtien hyväksyttävyys 

Alkon valikoimassa arvioidaan tapauskohtaisesti toteutustapa 

huomioiden.  

 Alkolla on oikeus veloittaa puutteellisten tai tuotemuutoksella 

hyväksyttämättömien merkintöjen sekä irrallisten elementtien 

aiheuttamat kustannukset myyjältä. Tarvittaessa tällaiset tuotteet 

vedetään pois myynnistä. 

 

Irtisanominen 

 Ehtoja on päivitetty kohtaan d) BSCI eettiset arvot ja 

toimintaperiaatteet. Ks. yllä kohta: Kaupankäynnin ehtoja, 

Vastuullisen hankinnan ehdot 

 

 

Päivitys suorajakeluehtoihin (liite 2C) 

 
Hallinnolliset ja volyymiedellytykset suorajakelijoille 

 Suorajakelijakelijalla tulee olla Valviran myöntämä alkoholivalmisteen 

tukkumyyntilupa ja muut toiminnan vaatimat luvat. 

 

 
Päivitys näytteiden ja todistusten toimitusohjeisiin 

(liite 6) 
 

Jakelunaloitusnäytteet 

 Ostetun tuotteen jakelunaloitusnäytteeksi riittää yksi (1) 

myyntipakkaus aiemman kahden (2) sijaan tuotteen ensimmäisestä 

Suomeen saapuneesta, myymälöihin jaettavasta saapumiserästä. 
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Päivitys tuotemuutoksiin (liite 8) 
 

Tuotemuutos, joka vaatii tuotemuutospyynnön 

 Väliaikaisten markkinoinnillisten lisämerkintöjen (mm. mitalit, 

tuotearvostelut, markkinoinnilliset väitteet, tarrat ym.) käyttö 

pulloissa/pakkauksissa: 

o Merkinnässä tulee olla selkeä viittaus esim. kyseiseen 

kilpailuun tai lehteen ja ajankohtaan. Merkinnän tulee sisältää 

tarpeeksi tietoa, jotta lukija voi ilman kohtuutonta vaivaa 

varmistaa väitteen (esimerkiksi www-osoite). Lisämerkinnät on 

syytä pitää kohtuullisen pieninä, jotta pääviestinä pysyy 

edelleen itse tuote.  

 

 

Päivitys dollylavaohjeisiin (liite 9) 

 

 Ohje on jaettu kahden otsikon alle: Kausidollylavat vakiovalikoiman 

päätuotteille ja Dollylavat kausituotteille 
 Kauteen sopivien tuotteiden tarjoaminen dollylavalla toimitettuna 

mahdollistetaan aiempaa joustavammin. 
 

Kausidollylavat vakiovalikoiman päätuotteille 

 Seuraavat kohdat koskevat dollylavoja vakiovalikoiman päätuotteille, 

joita voidaan toimittaa myymälöihin rajallisen, ennalta määritellyn 

ajan vuodesta.  

 Kuohuviini (pullokoko 0,75 l) voidaan ottaa myyntiin juomatoimittajan 

dollylavalle pakkaamana kausiluontoisesti ilman myyntirajaa 

o huhtikuun puolivälistä heinäkuun loppuun, sekä 

o marraskuun puolivälistä joulukuun loppuun. 

 Punaviini (pullokoko 0,75 l) voidaan ottaa myyntiin juomatoimittajan 

dollylavalle pakkaamana kausiluontoisesti ilman myyntirajaa 

o kahden viikon aikajaksolle ennen pääsiäistä, sekä 

o marraskuun puolivälistä joulukuun loppuun. 

 Valkoviini (pullokoko 0,75 l) voidaan ottaa myyntiin juomatoimittajan 

dollylavalle pakkaamana kausiluontoisesti ilman myyntirajaa 

o marraskuun puolivälistä joulukuun loppuun. 

 Tavarantoimittajan on aina tarjottava toimitustavaksi myös laatikko 

dollylavan lisäksi. Yksittäiset myymälät päättävät kumpaa 

toimitusmuotoa ne haluavat käyttää. 

 

Dollylavat kausituotteille 

 Kaikki kausituotteet, jotka ovat tulleet Alkon valikoimaan 

kausituotehaun kautta, voidaan ottaa myyntiin 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. 

 Tavarantoimittajan on aina tarjottava toimitustavaksi myös laatikko 

dollylavan lisäksi. Yksittäiset myymälät päättävät kumpaa 

toimitusmuotoa ne haluavat käyttää. 

 


