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Hankintaketjuläpinäkyvyys –
järjestelmähankinnan tilanne

Käyttäjän näkökulmasta asetettuja 
ehtoja uudelle järjestelmälle:

• Helppokäyttöisyys ja toimivuus 
selaimessa ja mobiililla.

• Mahdollisuus kontrolloida omien 
tietojen näkyvyyttä ketjussa ja 
asiakkaalle.

• Mahdollisuus syöttää 
asiakasviestinnällisesti relevantteja 
tietoja järjestelmään.

• Linkitykset auditointeihin ja esim. 
amforin järjestelmään.

• Maailmanlaajuinen suora 
käyttäjätuki.
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Kilpailutus ja valinta

Sopimusneuvottelut

Kyvykkyyksien rakentaminen

Toimittajien käyttöönotto

Asiakasviestinnän kyvykkyydet
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Kilpailutus uudelle järjestelmälle on käynnissä ja Alko 
odottaa tarjouksia potentiaalisilta palveluntarjoajilta.
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Kuluttajatutkimuksen havaintoja

6.11.2019

Luomu: Luomuviljelyn tavoitteena ovat viljelymaan hedelmällisyyden, 
luonnonympäristön ja lajikirjon parantunut tila, joiden seurauksena maan 
hiilensitomiskyky kohentuu sekä vierasainejäämät lopputuotteessa vähenevät. 

Fairtrade: Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä tuotteille, joiden tuotanto noudattaa 
tiettyjä vaatimuksia tuotteesta maksetun hinnan, työntekijöiden oikeuksien ja 
sosiaalisen kestävyyden suhteen.

Vegaaninen: Vegaanisen alkoholijuoman valmistuksessa ei ole käytetty eläinperäisiä 
ainesosia tai materiaaleja, eikä vegaaninen alkoholijuoma sisällä eläinperäisiä raaka-
aineita.

Läpinäkyvä tuotantoketju: Tiedot tuotteen raaka-aineiden alkuperästä sekä 
tuotanto- ja toimitusketjusta ovat asiakkaalle asti saatavilla.

Matala hiilijalanjälki: Tuotteen koko tuotantoketjun vahvistettu hiilijalanjälki on 
merkittävästi matalampi kuin saman kategorian muilla tuotteilla.

Testattavat symbolit (ei tällä hetkellä osa kommunikaatiota)

Kiinnostava tekijä Ehdottoman tärkeä ja 
ostopäätökseen 
vaikuttava tekijä

59% 25%

54% 24%

5% 3%

58% 22%

27% 12%
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Mahdollisia asiakasnäkymiä 

6.11.2019

Sijaintitietojen hyödyntä-
minen makukuvauksissa

Hankintaketjun läpinäkyvä 
esittely

Karttanäkymä tarhoista ja 
tuotantolaitoksista

Energiankulutus ja 
ympäristömittarit
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Mitä hyötyjä ja mahdollisuuksia tuotteiden 
hankintaketjun läpinäkyvyys tuo tullessaan?
ASIAKAS = NÄKYVYYS TUOTTEIDEN TAUSTALLE

• Tarjoaa mahdollisuuden nähdä kuluttamiensa tuotteiden taustoihin; 
maantieteelliseen alkuperään raaka-aineiden lähteille, tuotanto-
olosuhteisiin, tarinoihin ja tunnelmiin.

• Saatavilla olevan tiedon avulla mahdollistamme vastuullisempien 
ostopäätösten tekemisen.

(ALKU)TUOTTAJA = NÄKYVÄMMÄKSI ASIAKKAALLE

• Tarjoaa mahdollisuuden tulla aiempaa näkyvämmäksi asiakkaalle.

• Tarjoaa mahdollisuuden tarinan kerrontaan, tuotteen taustoista kertomisen 
ja tiedon jakamisen loppukäyttäjälle.

• Mahdollisuuden seurata omien tuotteiden vastuullisuustietojen kehittymistä, 
asettaa tavoitteita ja ohjata toimintaa jatkuvan parantamisen periaatteen 
mukaisesti.

TAVARANTOIMITTAJA = NÄKYVYYS HANKINTAKETJUUN

• Huolellisuusvelvoitteen mukaisen alusta, jolle rakentaa oman hankintaketjun 
rakenne ja läpinäkyvyys, oman liiketoiminnan kehittämisen tueksi. 

• Työkalu, joka mahdollistaa vastuullisen toimintamallin ja vastaa tulevan 
huolellisuuslainsäädännön oletettuihin vaatimuksiin.

6.11.2019

ALKO = MAAILMANLUOKAN PALVELUA
• Rikkaamman asiakasviestinnän eri kanavissa.
• Tiedot huolellisuusvelvoitteen mukaiseen 

hankintaketjun riskiarviointiin.

5



ALKO OY

Keskustelu ryhmissä

1. Millä keinoin tietojen keräämistä voidaan 
helpottaa? Mitä tietoja on saatavilla?

2. Kenen vastuulla tietojen syöttämisen tulee 
olla? Entä näkyvyyden määrittäminen?

3. Mitkä tiedot ja miten viestittynä palvelisivat 
asiakasta parhaiten?

4. Mitkä ominaisuudet uudessa järjestelmässä 
ovat käyttäjän kannalta olennaisia / jopa 
kriittisiä?
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Yhteenveto keskusteluista

• Loppuasiakkaille viestittävät vastuullisuustiedot ovat merkittävä insentiivi toimittajille ja myös 
tuottajille, tätä on tärkeä korostaa ja markkinoida. Tuotekortin esikatselumahdollisuus tms. toimisi 
tässä hienosti.

• Tarkka kontrolli siitä, mitkä tiedot ovat julkisia ja mitkä eivät, on olennaista. Tuottajan / toimittajan 
on pystyttävä syöttämään myös luottamuksellisia tietoja. Myös vapaaehtoisuus on hyvä viestiä.

• Kerättävien tietojen olisi hyvä olla mahdollisimman suureksi osaksi määrämuotoisia ja tarkkoja (ei 
vapaata tekstiä tms.), jotta tietojen yhdenvertaisuus maksimoidaan.

• Käytettävyys ja käytön helppous on erittäin tärkeää, myös eri kieliversiot on hyvä olla, jotta kielitaito 
ei muodostu esteeksi tietojen syötölle.

• Jo olemassa olevien tietojen päivittäminen tulee olla helppoa ja selkeää, mahdollisesti 
vanhentuvista tiedoista tai vaadittavista päivityksistä olisi hyvä olla esim. automaattimuistutukset.
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Millä keinoin tietojen keräämistä voidaan helpottaa? Mitä tietoja on saatavilla?
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Yhteenveto keskusteluista

• Tietojen syöttöä ei ole helppoa / järkevää vastuuttaa vain yhdelle taholle (esim. maahantuojalle). 
Eri vaihtoehdot on tärkeää säilyttää tiedonsyötössä, joidenkin tuotteiden osalta tuottaja voi helposti 
syöttää tiedot suoraan, toisilla tuotteilla on luonnollisempaa, että maahantuoja tekee työn.

• Tietojen syötön vastuu voisi riippua myös siitä, mikä järjestelmä on käytössä.  Mikäli järjestelmä on 
esim. EU-alueella muutenkin laajasti käytössä, voi EU-tuottajien tietoja löytyä sieltä jo.

• Maahantuojalla pitäisi aina olla lopullinen kontrolli tietojen näkyvyydestä asiakkaalle, tuottajalla 
on hyvä olla näkyvyydestä myös ymmärrys (ja kontrolli omien tietojen osalta).

• Asiakasnäkyvyyden osalta olennaista on myös se, näytetäänkö syötetty tieto sellaisenaan, 
tehdäänkö jotain ryhmittelyä, vai laaditaanko tietojen pohjalta joitain ”symboleja”.

• Tietojen syöttäjällä on myös tietojen oikeellisuuden vastuu. Pohdittava asia on, miten oikeellisuus 
varmistetaan ja validoidaan.
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Kenen vastuulla tietojen syöttämisen tulee olla? Entä näkyvyyden määrittäminen?
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Yhteenveto keskusteluista

• Tietojen näkyvyys verkkokaupassa, mobiilisovelluksessa ja myös jollain tapaa myymälän kautta on 
tärkeää.

• Tietoja viestittäessä on mahdollisuus ”kouluttaa asiakasta”. Vastuullisuusymmärrys juomien osalta 
on vähäistä, ja viestittävät tiedot määrittelevät myös asiakkaiden käsityksiä.

• Viestinnässä voisi olla hyvä soveltaa joitain luokkia tai symboleja (vrt. pesukoneiden energialuokat 
tai rahastojen vastuullisuusluokat). Nämä ovat asiakkaalle helpommin hahmotettavia kuin pelkät 
numero-faktat.

• Jo ihan yksinkertaisten maantieteellisten tietojen viestintä asiakkaalle visuaalisesti ja 
mielenkiintoisesti toisi valtavasti lisäarvoa nykyiseen verrattuna, tähän uudet kerättävät tiedot 
tuovat uuden tarkemman kerroksensa.

• Järkevä tapa olisi lähteä yksinkertaisin tiedoin liikkeelle ja täydentää vähitellen.

6.11.20199

Mitkä tiedot ja miten viestittynä palvelisivat asiakasta parhaiten?
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Yhteenveto keskusteluista

• Järjestelmän tulee olla looginen ja helppokäyttöinen.

• Mahdollisuus jollain tavalla nähdä, miten tiedot näkyvät myös lopullisesti asiakkaalle auttaisi 
paljon.

• Loppukäyttäjän tuki ja helpdesk ovat tärkeitä, samoin eri kieliversioiden tukeminen.

• Yhteinen järjestelmä joko pohjoismaisesti tai muuten Euroopassa toisi ison helpotuksen 
kansainvälisille toimijoille ja kaikille tuottajille.
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Mitkä ominaisuudet uudessa järjestelmässä ovat käyttäjän kannalta olennaisia / jopa kriittisiä?
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