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KUULEMISMENETTELY 

 
Valikoiman suunnittelu 
 
Ostosuunnitelmat 

 

•  Erikoiserien ostosuunnitelmien julkaisuaikataulu: 

 

Kausivalikoiman tuotteet 

 

Tekstiä täsmennetään: Kausituote voi siirtyä vakiovalikoiman 

kohdentamattomaksi päätuotteeksi, mikäli  

 

• kausituotteen myynti ylittää 1000 myyntiyksikköä kauden 

aikana ja on muodostunut vähintään 20 myymälän kautta 

tai 

• tuotteen myynti ylittää 10 000 euron verottoman 

liikevaihdon kauden aikana ja on muodostunut vähintään 20 

eri myymälän kautta.  

 

Siirtyminen vakiovalikoimaan on mahdollista kauden loputtua 

valikoimanhallinnallisen tarkastelun yhteydessä. Kausituote voi kauden 

jälkeen siirtyä myös tilausvalikoimaan. Toive tilausvalikoimaan 

siirtymisestä tulee ilmoittaa seuraavan kalenterikuukauden kuluessa 

kauden päättymisen jälkeen. 

 

Erikoiserät 

 

Tekstiä täsmennetään: Erikoiserätuote voi erikoiseräjakson jälkeen siirtyä 

vakiovalikoiman kohdentamattomaksi päätuotteeksi, mikäli  

 

• tuotteen myynti ylittää 1000 myyntiyksikköä 

erikoiseräjakson aikana ja on muodostunut vähintään 20 

myymälän kautta 

tai 

• tuotteen myynti erikoiseräjakson aikana ylittää 10 000 

euron verottoman liikevaihdon ja on muodostunut vähintään 

20 eri myymälän kautta.  

 

Siirtyminen vakiovalikoimaan on mahdollista erikoiseräjakson loputtua 

valikoimanhallinnallisen tarkastelun yhteydessä. Erikoiserätuote voi 

erikoiseräjakson jälkeen siirtyä myös tilausvalikoimaan. Toive 

tilausvalikoimaan siirtymisestä tulee ilmoittaa seuraavan 

kalenterikuukauden kuluessa erikoiseräjakson päättymisen jälkeen. 

  

Haun julkaisuajankohta Valikoimaantulon ajankohta 

marraskuu 2018 touko - elokuu 2019 

maaliskuu 2019 syys - joulukuu 2019 

kesä - heinäkuu 2019 tammi - huhtikuu 2020 
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Jos erikoiseriin, tai muuhun valikoimatyyppiin, haetaan useampaa 

vuosikertaa samaa ns. kantatuotetta, 

 

• voi vain yksi tavarantoimittajan määrittelemä vuosikerta 

siirtyä vakiovalikoimaan. Loput vuosikerrat voivat jatkaa 

tilausvalikoimassa elinkaarensa loppuun ilman 

vuosikertamuutoksia. 

 

• tulee eri vuosikerroilla olla yksilöllinen, luettavissa oleva 

viivakoodi (esim. EAN-koodi). 

 

 

Tuotehaut ja tarjousmenettely 
 
Tuotteiden valinta ja valikoimaantulo 
Tarjottujen tuotteiden arviointi  
 
Lausetta täsmennetään: Lisäksi tuotteen saatavuuden varmuus, 

materiaalivirran toimivuus sekä pakkauksen tilanhallinnallinen 

soveltuvuus arvioidaan, jotta asiakaspalvelulliset vaatimukset voidaan 

täyttää. 

 

Valikoimaantulon peruuntuminen 
 
Kappaletta täsmennetään: Valikoimaantulo peruuntuu, jos tuote ei ole 

toimitettavissa myymälöihin kolmen kuukauden kuluessa tuotteen 

valikoimaantulopäivästä. Mikäli suurempien erikoiserien tuote myöhästyy 

jakelunaloituspäivästä tai tuotetta ei ole jaettavissa tuolloin riittävästi 

ensitäyttöä ajatellen, veloitetaan tarjoajalta 1250,00 euroa (+ alv). 

 

 

Tilausvalikoima 

 
Tuotteiden tarjoaminen tilausvalikoimaan 
Tarjoamisessa huomioitavaa 
 
Alkon tilausvalikoimaan voi tarjota myös samaa tuotetta olevia 

monipakkauksia, jos: 

 

• valikoimassa on yksittäinen kuluttajapakkaus omalla 

tuotenumerollaan 

 

• ja yksittäiset kuluttajapakkaukset (esim. pullo tai tölkki) 

alittavat seuraavat pakkauskoot:  

 

o Viinit alle 0,75 l 

o Väkevät alle 0,2 l 

o Panimotuotteet alle 0,7 l. 

 

Alko toivoo käytettävän ympäristöystävällisiä monipakkauksia ja pyytää 

välttämään muovisia monipakkauskääreitä (ns. shrink wrap). 
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Siirtyminen tilausvalikoimasta toiseen valikoimaan (ent. 
Siirtyminen tilausvalikoimasta vakiovalikoimaan) 

 
Kappaletta täsmennetään: Siirtyminen tilausvalikoimasta 

vakiovalikoimaan on mahdollista kahdella tavalla. Tilausvalikoiman tuote 

voi osallistua vakiovalikoiman hakuun, josta tuote voidaan ostaa 

vakiovalikoimaan tai tuote voi nousta myyntitarkastelun perusteella 

vakiovalikoimaan. Lisäksi tilausvalikoimatuotetta voi tarjota erikoiserien 

tai kausituotteiden tuotehakuihin. 

 

Tuotehaun kautta (ent. Vakiovalikoiman kautta) 

 

Kappaletta täsmennetään: Jos tilausvalikoimassa oleva tuote tarjotaan ja 

tulee valituksi toiseen valikoimaan, Alko sulkee tuotteen tilauksilta ja 

poistaa sen tilausvalikoimasta ennen valikoimaantulopäivää. 

Myymäläsaldot voidaan tarvittaessa siirtää uudelle tuotenumerolle, mikäli 

EAN-koodi pysyy muuttumattomana. Huomioitavaa on kuitenkin, että 

haun määrittelemät kriteerit tulee toteutua ja tuotteen tulee laadultaan 

vastata tarjottua näytettä, jotta siirto olisi mahdollista. 

 

Myyntitarkastelun perusteella 

 

Monipakkauksen noustessa vakiovalikoimaan myyntitarkastelun 

perusteella sitä ei lähtökohtaisesti kohdenneta, vaan tuotteen myynnit 

lasketaan yksittäisen kuluttajapakkauksen myynteihin. 

 

Joidenkin tuotteiden erityisestä sesonkipainotteisesta kysynnästä johtuen 

ne eivät voi siirtyä tilausvalikoimasta vakiovalikoimaan (esim. glögit). 

Myöskään pakkaukset, jotka eivät muotonsa tai kokonsa vuoksi toimi 

Alkon normaalissa tilanhallinnassa ja logistiikassa, eivät voi nousta 

vakiovalikoimaan. 

 

 

Tietojen antaminen myynnistä 
 
Myyjä ja/tai agentti, joko tuotteita jo toimittava ja tarjoava tai tätä 

harkitseva, saa tietoa kaikkien monopolin alaisten tuotteiden myynnistä. 

Myyntitilastot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa jakaa kolmansille 

osapuolille. Tämä koskee myös yritysten sisäisiä kolmansia osapuolia. 

Raportit ovat saatavilla sopimussuhteessa oleville toimittajille Alkon 

extranet -palvelun kautta, tai potentiaalisille toimittajille erillisestä 

pyynnöstä sähköpostitse. 
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Kaupankäynnin ehtoja 

 

Muutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin  
Hinta - ja toimitustapamuutokset 

 

• Hinnastojaksot: 

 

Hinnastojakso Viimeinen ilmoituspäivä 

5.2.2019 – 3.6.2019 1.12.2018 

4.6.2019 – 1.10.2019 1.4.2019 

2.10.2019 – 3.2.2020 1.8.2019 

 

 

Tuotetiedon ylläpito ja tuotemuutokset (ent. 
Tuotemuutokset) 
 

Tuotemuutoksen tekninen ratkaisu muuttuu. 

 

Kappaletta täsmennetään: Alkon ja myyjän välinen sopimus koskee Alkon 

hyväksymää tarjousta ja tarjousnäytettä. Tavarantoimittaja vastaa 

edustamiensa tuotteiden tuotetiedon kortilla ylläpidettävien tietojen 

oikeellisuudesta ja vaadittujen dokumenttien ajantasaisuudesta. 

Tuotteiden pakkausta, sisältöä, suljentaa tai etikettien ulkonäköä 

koskevat muutokset vaativat Alkon hyväksynnän ennen tuotteen jakelun 

aloitusta. 

 

Kappaletta täsmennetään: Tuotetietoa pidetään yllä kumppaniverkon 

tuotetiedon kortin avulla. Mikäli tavarantoimittaja ei ole kumppaniverkon 

käyttäjä, tehdään muutokset www-sivuilta löytyvää 

tuotemuutoslomaketta käyttäen. 

 

Kappaletta täsmennetään: Mikäli tuotetiedon oikeellisuudessa on 

asiakkaan kannalta merkityksellinen virhe, seuraa tavarantoimittajalle 

300,00 euron (+ alv) maksu. Tällainen virhe on esimerkiksi poikkeama 

tuotteen allergeenitiedoissa, päivittämättä jäänyt tuotekuva tai 

vuosikertatieto. 

 

 

Liite 2 – Alkon osto- ja toimitusehdot 
Tuotevaatimukset 

 

Kappaletta täsmennetään: Tuotteen on vastattava Alkon hyväksymää 

tarjousta ja tarjousnäytettä sekä oltava laadultaan virheetön. 

Tavarantoimittaja vastaa tuotetiedon kortilla ylläpidettävän tiedon 

oikeellisuudesta. Tuotteen pakkausta, sen sisältöä, suljentaa tai etikettien 

ulkonäköä koskevat muutokset vaativat Alkon hyväksynnän. 

 

 

Liite 2A– Alkon maahantuontipalvelu 
 
Tavarantoimittajalla tulee olla tarvittavat luvat ja valmiudet 

valmisteverottomiin lähetyksiin EU alueella sähköisten viennin 

saateasiakirjojen (eAD) käyttöön EMCS järjestelmässä. 



 5 (6) 

 

Liite 5 – GTIN-koodit, Valviran koodit ja 

kuljetuspakkausten koodit 

 
GTIN-koodit 

 
Lausetta täsmennetään: Viivakoodivaatimuksesta voidaan poiketa 

tapauskohtaisesti pienten erikoiserien tuotteiden kohdalla. 

 

 

Liite 8 - Tuotemuutokset 
 

Tuotemuutokset, jotka vaativat muutosilmoituksen (ent. 

Tuotemuutos, joka vaatii tuotemuutospyynnön) 

 

Tuotetietojen muutoskäsittely tehdään pääsääntöisesti sähköisenä. 

Muutoksista tulee tehdä tuotemuutospyyntö tuotetiedon muutosilmoitus, 

toimittaa tarvittaessa vaaditut näytteet ja ulkoasumuutoksista uusi 

tuotekuva. 

 

5) Tuotteen valikoimaluokan muutokset, esim. erikoiserä- tai 

kausituotteen siirtyminen vakiovalikoimaan tai tilausvalikoimaan. 

 

Tuotetiedon ylläpito (ent. Tuotemuutospyynnön tekeminen) 

 

Kappaletta täsmennetään:  

• Tuotetietoon kohdistuvat muutokset tehdään Kumppaniverkon 

tuotetietokortille. Mikäli tavarantoimittaja ei ole kumppaniverkon 

käyttäjä, tehdään muutokset www-sivuilta löytyvää 

tuotemuutoslomaketta käyttäen. 

 

Kappaletta selkiytetään: 

• Tuotetiedon muutosilmoitus on tehtävä ensi tilassa eikä muuttunutta 

tuotetta saa jaella ennen muutoksen hyväksyntää. 

 

• Tavarantoimittaja vastaa siitä, että tuote on muutoksenkin jälkeen 

laadultaan ja pakkausmerkinnöiltään virheetön. Alko testaa tuotteita 

muutoksen tapahduttua ja tarvittaessa puuttuu poikkeamiin. 

 

Näytteiden toimittaminen 

 

Pääsääntöisesti tuotemuutoksista ei tarvita näytteitä. Poikkeuksena tästä 

ovat tilausvalikoimasta vakiovalikoimaan siirtyvät tuotteet ja 

valokuvauspalvelua tarvitsevat tuotteet. Näiden näytteiden saatteeksi on 

tulostettava täytetty ja lähetetty tuotemuutoslomake. 
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Liite 9 – Dollylavat 
 

Kausidollyt vakiovalikoiman päätuotteille 

 

Kausidollyjen jakeluajankohtia tarkennetaan:  

 

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

dollylavalle pakkaamana kausiluontoisesti ilman myyntirajaa 

1) kesäjaksolle viikoille 14 – 30 

sekä 

2) joulujaksolle viikoille 45 – 52   

 

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

dollylavalle pakkaamana kausiluontoisesti ilman myyntirajaa 

1) kahden viikon aikajaksolle ennen pääsiäistä, sekä 

2) joulujaksolle viikoille 45 – 51   

 

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

dollylavalle pakkaamana kausiluontoisesti ilman myyntirajaa 

1) joulujaksolle viikoille 45 – 51   

 

 

Dollykalenteri  
 

Tarjous/ilmoitus 
viimeistään 

Jakelu myymälöihin 

 Punaviinit (pääsiäinen) Viikko 3 Viikot 15-16 / 2019 

Kausi-
dollylavat 

Kuohuviinit (kevät) Viikko 7 Viikot 14-30 

Punaviinit (joulu) Viikko 33 Viikot 45-51 

Valkoviinit (joulu) Viikko 33 Viikot 45-51 

 Kuohuviinit (joulu) Viikko 33 Viikot 45-52 

 


