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ALKO OY

5,5% tai miedompien tuotteiden ostoehdot
tulee eriyttää

• Alkoholilaki määrittelee, että kaikki yli 2,8% 
tuotteiden valikoimaanotto, valikoimasta 
poistaminen, hinnoittelu ja esillepano ovat 
tasapuolisia ja läpinäkyviä.

• Kilpailulainsäädäntö turvaa vapaan kilpailun 
enintään 5,5% tuotteille.
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Nykyinen käytäntö

• Tällä hetkellä kaikille Alkon valikoimassa oleville tuotteille ostoehdot ovat 
samat ja ne ovat julkiset (valikoimaanotto-ohje).

• Myyntiraportointi on toteutettu vain yli 5,5% tuotteilla 
kilpailuoikeudellisista syistä.

• Hinnanmuutossyklit ovat julkisia ja määrämittaisia.
• Katekertoimet ovat julkisia ja laskureiden avulla tuotteiden ostohinnat ovat 

pääteltävissä.
 Jotta ostoehdot 5,5% ja miedommille tuotteille voidaan eriyttää, Alkon on 

tehtävä muutoksia näiden tuotteiden osalta seuraaviin kokonaisuuksiin:
• Tarjousprosessi ja -menettely
• Vähittäismyyntihinnan määräytyminen
• Elinkaaren- ja valikoimanhallinta
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Keskusteltavat asiat

• Tarjousprosessi ja –menettely
• Alkoholilaki edellyttää, että Alko ostaa edelleen kaikki tuotteet tarjousten perusteella.
• Tarjouskriteeristössä tulee tuotteen vähittäismyyntihinnan sijaan olla ostohinta.
• Onko valintakriteereitä muokattava?
• Mitä muuta tulisi huomioida?

• Vähittäismyyntihinnan määräytyminen
• Kuinka pitkäksi aikaa / millä jaksotuksella ostohinta tulee lukita?
• Miten Alkon tulisi määrittää vähittäismyyntihinta tuotteelle siten, että kilpailija ei voi 

päätellä tuotteen ostohintaa?
• Mitä muuta tulisi huomioida?

• Elinkaaren- ja valikoimanhallinta
• Minkälaisia valikoimasta poistamisen ehtoja olisi mahdollista olla?
• Miten huolehditaan, että tuotteen peittotaso vastaa aina viimeisimmän hinnan mukaista 

myyntipotentiaalia?
• Mitä muuta tulisi huomioida?
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Yhteenveto keskustelusta – toimittajien kommentit
Tuotteiden haku

• Valikoimajaksot: kaksi pääjaksoa tuotteille olisi toimiva, tuotteet valitaan aina jaksokohtaisesti. Tämän ajan ostohinta voisi olla 
lukittu.

• Lisähakumahdollisuus ja joustava prosessi olisi kuitenkin toivottavaa, jotta nopean reagoinnin mahdollisuus ja ketteryys 
säilytetään.

Tuotteiden hinnoittelu

• Hinnoittelukerroin alle 5,5% tuotteille voisi olla Alkon sisäinen asia ja muuttuva tuotteiden välillä. Alkolla pitäisi olla 
mahdollisuus säätää katetta tuotteiden volyymin mukaisesti. Hyllyhinnan pitää kuitenkin lanseerauksesta alkaen olla järkevä, 
jotta tuotteelle saadaan hyvä startti.

• Tuotehaussa voisi olla ostohinnan lisäksi haarukka vähittäismyyntihinnalle. Vaihtoehtoisesti tarjoava osapuoli voisi laittaa 
tavoitemyyntihinnan myös tarjoukselle, joka on linjassa ostohinnan kanssa. Uusia tuotteita haettaessa peittotason pitää olla 
tiedossa, jotta hinta osataan asettaa todennäköisen volyymin mukaan.

• Hinnanlaskuja pitäisi voida tehdä koska vain, ei ainoastaan jaksoittain.

• Sesonkituotteiden kohdistettu hinnastojakso (esim. kesälle) ympäri vuoden valikoimassa oleville tuotteilla? Eli alennettu hinta 
kapeammalle aikajaksolle. Tämä voisi tuoda joustavuutta.

Peittotasot, esillepano ja elinkaarenahallinta

• Voiko Alko luvata enemmän peittoa parempaa hintaa vastaan? Uuden jakson lähestyessä Alkolla olisi mahdollisuus säätää 
tuotteen peittotasoa muutetun hinnan mukaisesti. Loogista olisi, että peittotaso vastaa menestystä, molempiin suuntiin.

• Tuotteelle voisi olla myyntitavoitteet, jotka pitää täyttää jotta voi säilyä myymälässä / valikoimassa.
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