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KUULEMISMENETTELY 

 
Valikoiman suunnittelu 
 
Ostosuunnitelmat 

 

Erikoiserien ostosuunnitelmien julkaisuaikataulu: 

 

 

Tuotehaut ja tarjousmenettely 

 
Osallistuminen tuotehakuihin 

Hintojen ilmoittaminen tarjouksessa 

 

Tekstiä täsmennetään: Jos kuitenkin tarjouksen antamisen ja tuotteen 

valikoimaantulon välisenä aikana tapahtuu muutoksia veroissa, 

juomapakkausten tuottajavastuuseen Suomessa kuuluvissa kierrätys-, 

haitta- ja hyötykäyttömaksuissa tai Alkon hinnoittelutekijöissä, tarjoaja 

saa muuttaa hintoja enintään tekijöiden yhteenlasketun muutoksen 

verran. Muutos on tehtävä viimeistään viikon sisällä, siitä kun Alko on 

ilmoittanut tuotteen muuttuvasta hinnasta. 

 

Tarjouslomakkeet  

 

Tekstiä täsmennetään: 3. Toimitukset Alkon maahantuontipalvelua 

käyttäen (toimitusehdoilla FCA, FOB tai DAP, Incoterms 2010) 

 

Alkon maahantuontipalvelu on logistinen palvelu. Se on käytettävissä 

toimijoille, joilla ei ole omaa alkoholijuomien maahantuontia Suomeen 

Alkossa myytäville tuotteille. Alkon maahantuontipalvelun kautta 

toimitetaan tuotteita Alkon myymälöihin ja verkkokauppaan. Jos 

juomatoimittaja haluaa käyttää Alkon maahantuontipalvelua, hänen tulee 

tarjota tuote sille tarkoitetulla tarjouslomakkeella.  

 

Näytteiden toimittaminen 

 

Lisätty: Mahdolliset reklamaatiot näytteiden toimittamisesta tulee tehdä 

seitsemän vuorokauden sisällä näytteiden perille toimittamisesta. 

 

Tuotteiden valinta ja valikoimaantulo 
 

Valikoimaantulon peruuntuminen 

 

Tekstiä täsmennetään: Valikoimaantulo peruuntuu, jos tuotetta ei ole 

toimitettavissa takuupeittotason myymälöihin lanseerausta varten kolmen 

kuukauden kuluessa tuotteen valikoimaantulopäivästä. Mikäli suurempien 

erikoiserien tuote myöhästyy jakelunaloituspäivästä, tuotetta ei ole 

jaettavissa tuolloin riittävästi ensitäyttöä ajatellen tai tuote ei ole 

Haun julkaisuajankohta Valikoimaantulon ajankohta 

maaliskuu 2019 syys - joulukuu 2019 

kesä - heinäkuu 2019 tammi - huhtikuu 2020 

marraskuu 2019 touko - elokuu 2020 
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myynninaloituspäivänä myyntikelpoinen, veloitetaan tarjoajalta 1250,00 

euroa (+ alv). 

 

Tilausvalikoima 
 

Siirtyminen tilausvalikoimasta toiseen valikoimaan  

Myyntitarkastelun perusteella 

Lisätty: Mikäli toimittaja ei halua heti ehdon täytyttyä siirtää tuotetta 

vakiovalikoimaan, voidaan siirto tehdä myös myöhemmin toimittajan 

erillisestä pyynnöstä. Tämä edellyttää sitä, että edellisen 12 kuukauden 

myyntiehdot täyttyvät edelleen. 

 
Tuotteiden poistaminen valikoimista  
 

Tekstiä täsmennetään: Mikäli kysyntätasonsa vakiinnuttanut 

vakiovalikoiman tuote on yhtäjaksoisesti suljettuna tilauksilta yli kolmen 

kuukauden ajan, poistetaan tuote valikoimasta. Tuotteen kysyntätason 

katsotaan vakiintuneen kuuden kuukauden kuluttua valikoimaantulosta. 

 

Kaupankäynnin ehtoja 

 

Muutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin  
Hinta - ja toimitustapamuutokset 

 

Hinnastojaksot: 

 

Hinnastojakso Viimeinen ilmoituspäivä 

4.6.2019 – 1.10.2019 1.4.2019 

2.10.2019 – 3.2.2020 1.8.2019 

4.2.2020 – 1.6.2020 1.12.2019 

 

Lause poistetaan: Uusi tuote voi volyymiluokkien tarkistuksen yhteydessä 

siirtyä uutuustuotteille määriteltyä luokkaa edullisempaan luokkaan 

ennen 12 myyntikuukauden täyttymistä, jos vaadittu myynnin määrä on 

täyttynyt. 

 

Liite 2 – Alkon osto- ja toimitusehdot 
Irtisanominen 

 

Tekstiä täsmennetään: kohta c) Myyjä ei syystä tai toisesta kykene 

toimittamaan vakiovalikoiman tuotetta sopimuksen edellyttämällä tavalla 

tai kysyntätasonsa vakiinnuttanut tuote on suljettuna tilauksilta kolmen 

(3) kuukauden ajan. Tuotteen kysyntätason katsotaan vakiintuneen 

kuuden kuukauden kuluttua valikoimaantulosta. 

 

Liite 2A– Alkon maahantuontipalvelu 
Kuljetustapa 

 

Tekstiä täsmennetään: Kontti/auto tulee sulkea sinetillä ja sinetin numero 

tulee ilmoittaa Alkolle. DAP-toimituksissa myyjän tulee huolehtia, että 

Alkon pyytäessä kuormat toimitetaan lämmitettävällä kuormatilalla 

varustetulla ajoneuvolla kuorman laadun, matkan pituuden tai sääolojen 

niin vaatiessa. Lastatun lavan hyväksytty maksimikorkeus on 1800 mm. 
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Liite 5 – GTIN-koodit, Valviran koodit ja 

kuljetuspakkausten koodit 
GTIN-koodit 

 
Lisätty: Viivakoodiksi ei hyväksytä 20-25 -alkuisia koodeja. Nämä 

koodityypit on varattu vaihtuvamittaisten tuotteiden yksilöintiin, joita 

käytetään vain suljetun järjestelmän sisällä. 

 

 

Liite 8 - Tuotemuutokset 
Tuotemuutos, joka vaatii tuotemuutospyynnön / Tuotemuutokset 

jotka vaativat muutosilmoituksen 

 

Kohta 4. Väliaikaisten markkinoinnillisten lisämerkintöjen (mm. mitalit, 

tuotearvostelut, markkinoinnilliset väitteet, tarrat ym.) käyttö 

pulloissa/pakkauksissa 

 

Lisätty: Kilpailuun tai arvosteluun viitatessa tulee väitteen kohdistua 

nimenomaiseen tuotteeseen ja voittaneeseen tuotesisältöön (esimerkiksi 

viineissä oikeaan vuosikertaan).  

 

Liite 11 – Alkoholijuomavero ja juomapakkausvero 
 

Alkoholijuomaverotaulukko päivitetty. 

 

Liite 13 – Alennetun hinnoittelukertoimen laskenta ja 
soveltaminen hintalaskelmaan 
 

Laskelma päivitetty alkoholijuomaveron vuoksi. 

 


