
TERVETULOA 
TAVARANTOIMITTAJA-

TILAISUUTEEN 

6.11.2019



ALKO OY

SISÄLTÖ:

9.30-11.00 YLEISET KUULUMISET
• Myynnit
• Muutokset valikoimaanotto-ohjeeseen
• Ajankohtaiset uutiset
• Tutkimustuloksia

11.00-12.30 TYÖPAJAT

6.11.20192



ALKO OY

SISÄLTÖ:

9.30-11.00 YLEISET KUULUMISET
• Myynnit
• Muutokset valikoimaanotto-ohjeeseen
• Ajankohtaiset uutiset
• Tutkimustuloksia

11.00-12.30 TYÖPAJAT

6.11.20193



ALKO OY

Lokakuun myynti 2019

6.11.2019

• Lokakuu 2019 vs. 2018
• Myyntipäiviä saman verran 

kuin ed. vuonna
• Viikonpäiväjakauma 

parempi kuin ed. vuonna
• Kalenterikorjattu 

litramyynti n. -2,6 %.

• Alkoholittomien ja 
Roseeviinin myynnin kehitys 
positiivisella uralla

• Muut miedot viinit ryhmän 
positiivinen kehitys johtuu 
mietojen glögien hyvin 
käynnistyneestä myynnistä

4

Litrat
(milj. ltr)

Muutos edv 
milj. ltr

Muutos edv 
%

Vodkat ja viinat 1,04 -0,02 -2,2 %
Muut väkevät 0,60 0,02 2,6 %
Väkevät 1,64 -0,01 -0,5 %
Väkevät viinit 0,21 -0,01 -3,5 %
Punaviinit 1,78 -0,01 -0,6 %
Valkoviinit 1,50 0,00 -0,3 %
Kuohuviinit 0,29 0,00 1,2 %
Roseeviinit 0,07 0,01 15,9 %
Muut miedot viinit 0,09 0,01 8,9 %
Viinit 3,95 0,00 -0,1 %
Oluet 0,40 -0,03 -6,1 %
Longdrinkit 0,18 -0,01 -6,3 %
Siiderit 0,03 0,00 -10,7 %
Panimot 0,61 -0,04 -6,4 %
Alkoholittomat 0,03 0,01 17,6 %
Yhteensä 6,23 -0,05 -0,7 %
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1-10/2019 Myynti

6.11.20195

Myynti
(milj. ltr)

Muutos edv 
milj. ltr

Muutos edv 
%

Vodkat ja viinat 10,5 -0,3 -2,4 %
Muut väkevät 5,8 0,0 0,7 %
Väkevät 16,33 -0,22 -1,3 %
Väkevät viinit 1,7 -0,1 -4,9 %
Punaviinit 16,6 -0,6 -3,6 %
Valkoviinit 17,3 -0,5 -3,1 %
Kuohuviinit 4,3 -0,1 -1,8 %
Roseeviinit 1,4 0,1 8,3 %
Muut miedot viinit 0,9 -0,1 -13,5 %
Viinit 42,14 -1,36 -3,1 %
Oluet 4,1 -0,5 -10,4 %
Longdrinkit 2,1 -0,4 -15,6 %
Siiderit 0,4 -0,1 -12,5 %
Panimot 6,65 -0,93 -12,3 %
Alkoholittomat 0,4 0,0 7,6 %
Yhteensä 65,5 -2,5 -3,6 %
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Suunnitellut muutokset Valikoimaanotto-
ohjeeseen 1.1.2020
Valikoimaanotto-ohje koskee kaikkia juomia, ei vain yksinoikeusasemaan 
kuuluvia tuotteita.

Valikoiman suunnittelu
• Kausivalikoiman tuotteet: Kausituotteita valikoimaan otettaessa sovitaan 

myös tuotteen valikoimasta poistamisesta ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä.

• Kuulemispalaute: Mitä nämä toimenpiteet ovat? Koskeeko kaikkia 
kausituotteita?

• Erikoiserät: Mikäli erikoiserätuotetta on erikoiseräjakson jälkeen Alkon 
varastossa, Alko voi myydä tuotteen loppuun tilausvalikoiman kautta.

6.11.20197
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Suunnitellut muutokset Valikoimaanotto-
ohjeeseen 1.1.2020

Tuotehaut ja tarjousmenettely
Tarjouksia tuotehakuihin voi tehdä alkoholijuomien maahantuoja, muu 
tavarantoimittaja, tuottaja, valmistaja, sekä valtuutettu edustaja. Tarjoajalla 
tulee olla toiminnan edellyttämät voimassa olevat luvat.

• Kuulemispalaute: Tarkennus mitä tarkoitetaan näillä luvilla?

Monipakkausta tarjottaessa tulee huomioida, että monipakkauksen 
ostohinnan tulee olla yksittäisen pullon tai tölkin ostohinnan kerrannainen. 
Monipakkauksen vähittäismyyntihinta asetetaan yksittäisen pullon tai tölkin 
vähittäismyyntihinnan kerrannaiseksi.
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Suunnitellut muutokset Valikoimaanotto-
ohjeeseen 1.1.2020
Tilausvalikoima
• Poistetaan: Myymäläsaldot voidaan tarvittaessa siirtää uudelle tuotenumerolle, 

mikäli EAN-koodi pysyy muuttumattomana.
• Lisätään: Viinien kohdalla on huomioitava, että myymäläsaldot voidaan siirtää 

uudelle tuotenumerolle vain, jos tuotteen vuosikerta pysyy samana. Jos vanhaa 
vuosikertaa on jäljellä: voi lunastaa takaisin tai hävittämiskustannukset veloitetaan.

Kaupankäynnin ehtoja
• Vastuullisen hankinnan ehdot: Alko julkaisee alko.fi -verkkosivuillaan tiedot 

suunnitelluista auditointikohteista: auditointikohteen nimi, auditoinnin suunniteltu 
ajankohta sekä käytettävä auditointimetodi (industrial/primary production). Tieto 
julkaistaan sivuilla viimeistään kuukautta ennen auditoinnin suunniteltua 
ajankohtaa.

• Kuulemispalaute: Auditointikohteiden tarkka nimeäminen voi herättää 
negatiivista huomiota ja vaarantaa mm. liikesalaisuuden.

• Tätä muutosta ei viety käytäntöön 1.1.2020
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Suunnitellut muutokset Valikoimaanotto-
ohjeeseen 1.1.2020
Kaupankäynnin ehtoja
• Hinta - ja toimitustapamuutokset: 

• Alkon keskusvarasto ja myymäläjakelukustannukset sekä 
maahantuontikustannukset: Kustannukset tarkistetaan kolme kertaa 
vuodessa. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan viimeistään kuukautta 
ennen viimeistä hintojen ilmoittamispäivää.

• Monipakkauksen hintaa ilmoittaessa tulee huomioida, että ostohinta 
on yksittäisen pullon tai tölkin kerrannainen.

• Tuotetiedon ylläpito ja tuotemuutokset (ent. tuotemuutokset)
• Kohdennusehdot poistetaan kohdasta: Kahden vuoden jälkeen myös 

sellaisten ominaisuuksien muutokset, jotka ovat olleet tuotteen 
hakukriteereissä sekä vastaavasti tarjouksella, on mahdollista muuttaa. 
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Suunnitellut muutokset Valikoimaanotto-
ohjeeseen 1.1.2020
Liite 2 Alkon osto- ja toimitusehdot
Myyjän perustiedot lisätty laskutuksen toimimisen takaamiseksi.

Liite 3 Valikoimanhallinnan valikoimaprofiilit ja tarkastelujaksot sekä 
myynnin tarkastelussa käytettävän liikevaihdon laskentakaava
Lisätään: Tuotteiden peittotaso on aina sidottu myymälöiden kokoluokkiin ja 
myyntiprofiileihin ja myymäläkohtaiset muutokset näissä voivat aiheuttaa 
pieniä muutoksia tuotteiden peittotasoihin joko ennen jaksoa tai jakson aikana.

• Kuulemispalaute: Kesken jakson tapahtuvat muutokset eivät ole 
hyväksyttäviä. Muutokset eivät tapahdu yllättäen ja niistä tulee 
informoida tavarantoimittajia hyvissä ajoin.
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Enintään 5,5% tuotteiden uudistukset
Kuluttaja- ja kilpailuviraston ohjeistuksen mukaisesti Alko siirtyy enintään 5,5% tuotteiden 
hinnoittelun osalta malliin, joka lopettaa näiden tuotteiden hintasignaloinnin. Muutoksella 
on vaikutuksia myös valikoimaohjaukseen sekä valikoimaanottoon.

6.11.2019

Hinnoittelu
Tuotehaut / 

Valikoimaanotto Valikoimaohjaus
• Tuotteiden vähittäismyyntihinnat ovat 

toistaiseksi voimassa olevia. Alko voi 
muuttaa vähittäismyyntihintaa 
haluamanaan ajankohtana.

• Tuotteiden ostohintojen voimassaoloaika 
on sidottu valikoimajaksoihin, toimittaja 
ilmoittaa ostohinnan.

• Tuotteiden myyntikateprosentit 
(hinnoittelukertoimet) eivät ole jatkossa 
julkisia. Myyntikateprosentti voidaan 
jatkossa asettaa tuotekohtaisesti.

• Alle 5,5% tuotteille ei enää ole saatavilla 
julkista hintalaskuria, jolla 
vähittäismyyntihinnan voi laskea. 
Toimittaja kontrolloi vain ostohintaa (esim. 
HMT, jolloin ei eroa verojen kohtaannossa).

• Valikoimaanotto: Tuotteiden valikoimaan 
otto tapahtuu edelleen kaikille avoimien 
tuotehakujen ja tarjousten perusteella.

• Tarjouksella annetaan ostohinta sekä hinta 
myymälän takaovella (joka määritellään 
myös hakuehdoissa). Tuotehausta ilmenee 
aina, mikä myymäläpeitto uudelle 
tuotteelle taataan (ja miksi ajaksi), kuten 
nykyäänkin. Uutuusjakso saattaa olla 
lyhyempi kuin 12kk.

• Tuotteiden peittotasoon vaikuttavat sekä 
suhteellinen myyntimenestys (nykymalli) 
että tuotteen ostohinta (uusi).

• Muuttuvat ostohinnat ilmoitetaan 
tavarantoimittajan toimesta samassa 
syklissä kuin muullekin valikoimalle. 
Toimittajalla on mahdollisuus ilmoittaa 
lisäksi alhaisempi hinta / hintoja, johon 
tuotetta on valmis myymään tietyn 
peittotason saamiseksi.

• Valikoimajaksot pysyvät samoina kuin 
nykyäänkin (3 krt vuodessa 4kk jakso).

• Tuotteiden peittotaso (sekä vastaava 
ostohinta) vahvistetaan toimittajille 6 
viikkoa ennen jakson alkua (tällä hetkellä 
4kk).
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Tuotteet ja Ostot –yksikön vuosi 2020

Entistä monipuolisempi ja asiakkaalle sopivampi valikoima 
tuoteryhmäjohtamisella ja optimoidulla ostosuunnittelulla.

Myymälävalikoiman napakoittaminen tarpeiden mukaisesti, sesonkiin vastaavuuden 
ja terveen kierron varmistaminen. Tilanhallinnan ja esillepano-ohjeiden sekä 
valikoimatietoisuuden kehittäminen.

Elinkaarenhallinnan kehittäminen ja elinkaarenhallinnan prosessien 
uudistaminen ja tehostaminen.

Vastuullisen valikoiman kasvattaminen, tuotekohtainen vastuullisuustietous ja 
jäljitettävyystiedon kehittäminen.

Epäsuorien hankintojen ohjaus- ja seurantajärjestelmä.
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Alko vie eteenpäin tuotteen jäljitettävyystiedon 
keräämistä osaksi asiakasviestintää

• Läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat 
jatkuvasti vahvemmin osa tuotteiden 
asiakasviestintää kaikilla aloilla. 
Vaatteet ja elintarvikkeet ovat 
kehityksen etunenässä.

• Alkon tekemän asiakastutkimuksen 
mukaan hankintaketjun läpinäkyvyys on 
asiakkaille yhtä olennainen tekijä kuin 
Luomu tai Reilukauppa.

• Alko on saanut Valviralta alustavan 
hyväksynnän entistä kattavampien 
tuotetietojen viestinnälle Alkon 
verkkosivuilla.
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Mahdollisia asiakasnäkymiä 

6.11.2019

Sijaintitietojen hyödyntä-
minen makukuvauksissa

Hankintaketjun läpinäkyvä 
esittely

Karttanäkymä tarhoista ja 
tuotantolaitoksista

Energiankulutus ja 
ympäristömittarit

16
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KOKEILUN ETENEMINEN
Toimittavan varaston saldojen hyödyntäminen verkkokaupassa

6.11.201917

Esiselvitys ja ratkaisun 
alustava hahmottelu

Q2-Q3/2019 Q4/2019-Q1/2020

Osallistujien 
valinta

6 toimittajaa, 
1-5 tuotetta 

per toimittaja.

Ratkaisun 
vahvista-

minen
yhteistyössä 

Rajapinnan ja 
tietokannan 
määrittely ja 

kehittäminen

Q2/2020

Verkko-
kaupan 

muutosten 
määrittely ja 

kehittäminen

Tilaus-
liikenteen ja 
rajapintojen 
määrittely ja 

kehittäminen

Kokonai-
suuden

testaaminen

Käyttöönotto 
valituilla 
tuotteilla

Tarvittava 
jatkokehitys

Laaja 
käyttöönotto

Yhteistyön (tavarantoimittajat, varastot, ICT-kumppanit, Alko) tuloksena löydetty 
tekninen ratkaisu, joka koostuu useammasta elementistä.

Ratkaisu voitaneen ottaa käyttöön vasta keväällä, koska eri elementtien 
yksityiskohtainen määrittelytyö vaatii aikaa arvioitua enemmän ja lisäksi kehitystyö 
rauhoitetaan joulusesongin ajaksi.

Osio 3Osio 1 Osio 2
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Ajankohtaista tiedotettavaa 1/5

Tuote-esittelymessuja suunnitellaan jatkettavaksi vuonna 2020. Koko viiden paikkakunnan 
kierros on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2020. Tarkemmat paikat ja ajankohdat sekä päivitetyt 
ohjeistukset pyritään julkaisemaan viimeistään Tammikuussa 2020. Palaute messuista on ollut 
molemminpuolisesti pääosin hyvää, Alko pyrkii huomioimaan myös parannusehdotukset.

Alkon tavarantoimittajilleen tuottamaa luottamuksellista ”kaikki tuotteet” -myyntidataa on 
luovutettu luvatta ulkopuolisen käyttöön. Jouduimme keskeyttämään raportin jakelun 
toistaiseksi selvittääksemme tapauksen yksityiskohdat. 

Olemme saaneet selvitettyä avoimeen myyntiraportointiin liittyvät datan väärinkäytökset. Datan 
raportointi voi toistaiseksi jatkua, ja viimeisin avoin data 7/2019–9/2019 julkaistiin viime viikolla. 
Jotta voimme toimittaa dataa myös jatkossa, pyydämme huomioimaan, että myyntidata on 
luottamuksellinen ja ainoastaan tavarantoimittajan omaan käyttöön. Myyjä voi jakaa tietoa 
myynneistä ainoastaan päämiehellensä, kuten tuottajalle tai brändin omistajalle. 

6.11.201918
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Ajankohtaista tiedotettavaa 2/5

Alko selkeyttää myymälöiden erityisesillepanoja. Tavoitteena on saada esillepanot 
palvelemaan paremmin nopean asioinnin kuluttajaa. Esillepanoissa keskitytään jatkossa 
selkeämpään ilmeeseen, keskitettyä tuotetason ohjausta erityisesillepanoihin ei jatkossakaan 
ole. Tasapuolisuutta valvotaan edelleen yli esillepanojaksojen ja esillepanotuotteet kirjataan 
ylös.

Uusi EU –asetus väkevistä juomista on annettu huhtikuussa 2019 ja sitä sovelletaan 25. 
päivästä toukokuuta 2021 alkaen.

Mm. makeuttamisen osalta asetuksessa on tarkennuksia, esim.:

• Rommit enintään 20g/litra

• Brandyt enintään 35g/litra

• Vodkat enintään 8g/litra

• Maustettu vodka enintään 100g/litra

Sellaisen tislatun alkoholijuoman, joka ei ole minkään tislattujen alkoholijuomien luokan osalta 
vahvistettujen vaatimusten mukainen, virallisena nimenä on oltava ”viina” (spirit drink).

6.11.201919
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Ajankohtaista tiedotettavaa 3/5

Makupankkiin laitettavissa markkinointitiedoissa edelleen paljon vaihtelua. Alkuun kiteytys 
tuotteen tuomasta lisäarvosta (unique selling proposition) ja sitten tarvittavat lisätiedot esim. 
tuotteen  valmistuksesta ja historiasta. Tietoa hyödynnetään palvelun tukena sekä Alkon 
järjestämissä lehdistöpruuveissa.

Tuotepäälliköt kartoittavat asiakaslähtöisesti valikoiman kehittämistarpeet osana 
ostosuunnittelua. Tavarantoimittajien ajatukset valikoiman kehittämiseksi tuodaan esille suoraan 
tuotepäällikölle. Suositellaan tuomaan esille selkeästi näkemys valikoimaan ja asiakkaille 
tuottamasta lisäarvosta tuotteen perustietojen lisäksi. Tavarantoimittajien järjestämät 
maistotilaisuudet ovat edelleen mahdollista https://www.alko.fi/alko-
oy/tavarantoimittajille/yhteystiedot/yhteistyon-pelisaannot. Niitä voi järjestää lähtökohtaisesti 
kerran vuodessa.

6.11.201920
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Ajankohtaista tiedotettavaa 4/5

Joissain tapauksissa tavarantoimittajat ovat luvanneet suoraan asiakkaalle toimitusaikoja 
Alkon verkkokaupasta. Tavarantoimittajan on hyvä huomioida, että Alko sitoutuu vain omilla 
verkkosivuillaan oleviin toimitusaikoihin, ja kaikki erilliset lupaukset voivat johtaa 
asiakaspalvelullisiin pettymyksiin. Erityisesti joulusesongissa varastot ja toimitukset voivat 
ruuhkautua.

Tavarantoimittajilla on edelleen paljon virheellisiä laskuja Alkolle. Kaikki virheeseen menevät 
laskut aiheuttavat manuaalista tarkastus- ja korjaustyötä ja kuormittavat turhaan prosesseja. 
Toimittajia pyydetään huolehtimaan omien järjestelmiensä hintojen oikeellisuudesta.

Kausilahjapakkaukset tulevat myyntiin ma 11.11.2019. Toimittajia pyydetään varmistamaan, että 
verkkosivuille myyntiin tulevat tuotteet vastaavat esim. vuosikerraltaan oikeaa tuotetta.

Myös mahdollisista puisista kuljetuspakkauksista pyydetään pitämään tieto ajan tasalla, jotta 
asiakaspalvelu pystyy mahdollisimman hyvin vastaamaan verkkokauppa-asiakkaiden tarpeisiin.

6.11.201921
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Ajankohtaista tiedotettavaa 5/5

Tuotteen poistaminen tilaus- ja vakiovalikoimasta tehdään jatkossa Kumppaniverkon kautta 
(aikaisempi tapa on ollut sähköposti).

Toimittaja ilmoittaa itse tuotteen tuotehallinnallisen elinkaaren päättämisestä 
Kumppaniverkossa ja valitsee poistamissyyn alasvetovalikosta. On tärkeää huomioida, että 
tuotteen elinkaaren päättäminen Kumppaniverkon kautta on peruuttamaton ja tulee voimaan 
välittömästi. Kun tuote on ilmoitettu poistuvaksi, sille ei voi enää tehdä tuotemuutoksia, ja sen 
näkyvyys Alko.fi:ssä loppuu, kun tuote on myyty loppuun kivijalasta ja verkkokaupasta.

Kun tuote on jaettu varastolta loppuun eikä sitä ole enää tulossa lisää, jakelevat varastot 
ilmoittavat erillisellä sähköpostilla tuotteen loppumisesta materiaalinohjauskeskukseen 
osoitteeseen mok@alko.fi, jolloin tuotteen logistinen elinkaari päättyy. Alkon keskusvaraston 
kautta jaeltavien tuotteiden kohdalla Alko hoitaa tuotteen logistisen elinkaaren päättämisen.

Alko on teettänyt ensimmäiset viinien aitoustestit yhteistyössä Eurofinsin kanssa. Ensimmäisten 
testien jälkeen Alkolla on nyt valmius teettää aitoustestejä aina tarvittaessa.

6.11.201922
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Ajankohtaista vastuullisuudesta

• Alko sustainability visits -pilotti Espanjassa
• Vierailut toteutuivat suunnitellusti viikolla 40.
• Vastaanotto oli positiivinen (paikalla myös maahantuojan 

edustajia).
• Yhteenvetoraportti Bureau Veritaksella työn alla.

• Tuottaja-auditointeja 2019 meneillään Etelä-Afrikassa, Chilessä ja 
Italiassa

• Vuoden 2020 suunnittelu käynnissä.

• Huolikortti myymälähenkilökunnan työn tueksi 
• Työkalu myymälähenkilökunnalle tilanteisiin, joissa asiakas 

ilmaisee huolensa omasta tai läheisensä alkoholinkäytöstä. 
• Korttiin on koottu yhteystietoja tahoista, joiden puoleen 

avuntarvitsija voi kääntyä.

• TULOSSA 2020
• amfori Supplier Program –koulutuspäivä.
• Hiilineutraalit tuotteet osaksi Vihreitä valintoja.
• Alkuvuoden vastuullisuusaiheet myymälöissä:

• Tammikuu Kevyemmin –myymälöissä
• Helmi-maaliskuu Aitous, laatu ja turvallisuus

6.11.201923
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Alkon 2019 tutkimustulokset ja päähuomiot

6.11.201925

Valikoima-
tyytyväisyys

Kuluttaja-
käyttäyty-

minen

Tavaran-
toimittaja-
tyyyväisyys
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2019 valikoimatyytyväisyys säilynyt 
edellisvuoden tasolla

6.11.201926
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Vuodesta 2017 selkeä tason nousu 
erityisesti nuorissa aikuisissa

6.11.201927

• 2017 alkaen uuden konseptin myymälät ja 2018 erikoiserät
• 2019 erityisesti yli 56 v ja miesten tyytyväisyys laskussa

8,48

Valikoima-
tyytyväisyys
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Viinien ja väkevien merkitys Alkon asiakkaille 
tärkeimmät – oluet korostuu nuorille aikuisille

6.11.201928

Valikoima-
tyytyväisyys
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Tuo arkeen juhlaa pienillä juoma tai 
ruoka- ja juomavalinnoilla. 
Sanoo satsaavansa myös 

juomaostoksissa aiempaa enemmän 
laatuun.

Alkoholia käyttävistä kertoo 
kiinnittävänsä aiempaa enemmän 
huomiota siihen, miten ruoka ja 
juoma vaikuttaa hyvinvointiin.

alkoholia joskus käyttävistä 
asioinut Alkossa viimeisen 3 kk aikana.

89 % 
kaikista 18-69 –vuotiaista käyttää 
joskus alkoholia, keskimäärin 5,5 
kertaa kuukaudessa

Käyttöuseus: 

94%

57%

Kuluttaja-
käyttäyty-

minen

62%

65%
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ALKOHOLIN KÄYTTÖSYYT

6.11.2019

Mitkä seuraavista kuvaavat parhaiten sinun alkoholinkäyttöäsi ja siihen liittyviä käyttösyitä? Valitse tärkeimmät 
käyttösyyt.
Kaikki vastaajat, n=1604

70

51

30

29

19

17

16

0 20 40 60 80 100

Rentoutuminen

Sosiaaliset tilanteet / tapaamiset

Itsensä hemmottelu

Arjen unohtaminen

Siirtymät hetkestä toiseen (esim. työviikon lopuksi, arjesta lomalle)

Itsensä palkitseminen

Alkoholi osana normaalia arkielämää hyvän ruoan tavoin

%

Kuluttaja-
käyttäyty-

minen
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YLEISIMMÄT ALKOHOLIN KÄYTTÖTILANTEET

Kaikki Klassinen 
harrastaja

Luova 
edellä-
kävijä

Sosiaalinen 
fiilistelijä

Kultaisen 
keskitien 

kulkija

Perinteinen 
tapakuluttaja

Kotona rentoutuminen tai maistelu itsekseni 36 34 41 33 39 35

Kotona tai kylässä seurustelu ystävien kanssa 30 33 35 35 32 22

Kotona rentoutuminen tai maistelu yhdessä puolison / perheen 
kanssa

30 39 39 25 32 25

Ravintolassa, baarissa tai klubilla iltaa istuessa 22 22 28 28 19 17

Mökillä tai vapaa-ajan asunnolla (ml. vene tai matkailuauto) 17 22 14 17 22 13

Juhlissa tai jonkun tapauksen juhlistamisen yhteydessä 16 15 16 21 15 15

Kotona tai kylässä aterian yhteydessä 16 35 25 12 16 10

Ravintolassa ruoan kanssa 14 30 21 14 11 8

Kotona tai kylässä valmistautuessa juhlimaan 12 10 12 20 12 9

Matkoilla 10 15 15 11 9 8

Yleisötapahtumissa (festivaalit, konsertit, jne.) 8 6 11 10 8 6

Piknikillä, retkellä, ulkona ym. 3 2 2 6 4 1

Työhön liittyvissä tilaisuuksissa 2 3 2 3 1 1

Valitse näistä itsellesi yleisimmät käyttötilanteet. %

Kuluttaja-
käyttäyty-

minen
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VIINIEN KÄYTTÖ VIIMEISEN VUODEN AIKANA

6.11.2019

Mitä seuraavista juomista olet käyttänyt viimeisen vuoden aikana?

65

63

62

28

26

19

86
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Valkoviinit

Punaviinit

Kuohuviinit ja samppanjat

Muut viinit (kuten esim. hedelmäviinit,
saket, vermutit tai glögit)

Roseeviinit

Jälkiruoka- ja väkevöidyt viinit (esim.
portviini, sherry)

VIINIT NETTO

%

Kaikki (n=1604)

Roseeviinin käyttäjissä korostuvat:
• Naiset ja erityisesti 18-34v, mutta laajasti kaikki. Miehillä 

käyttö keskimääräisellä tasolla, pääkaupunkiseutu
• Klassiset harrastajat ja luovat edelläkävijät
• Johtavassa asemassa, ylemmät toimihlöt, opiskelijat, 

pariskunnat ilman lapsia

Valkoviinin käyttäjissä korostuvat:
• Naiset 60 %, ympäri Suomea, tasaisesti eri ikäryhmät, 

hienoisesti Etelä-Suomi
• Kultaisen keskitien kuluttajat, perinteinen tapakuluttajat
• Laajasti eri ammattikunnat ja opiskelijat

Punaviinin käyttäjissä korostuvat:
• Miehet ja naiset 50/50, 35+, tasaisesti ympäri Suomea
• Kultaisen keskitien kulkijat, klassiset harrastajat
• Laajasti eri ammattikunnat ja opiskelijat

Kuohuviinin käyttäjissä korostuvat:
• Naiset 62 %, 18-54 v, hienoisesti Etelä-Suomi
• Sosiaaliset fiilistelijät, luovat edelläkävijät
• Opiskelijat ja toimihenkilöt

43%

Säännöllisesti

42%

31%

7%

11%

5%

65%

Kuluttaja-
käyttäyty-

minen

32



ALKO OY

VÄKEVIEN KÄYTTÖ VIIMEISEN VUODEN AIKANA
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Mitä seuraavista juomista olet käyttänyt viimeisen vuoden aikana joko sinällään tai osana jotain drinkkiä?

56

32

30

30

29

28

27

16

78
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Kirkkaat vodkat tai viinat

Viskit

Liköörit ja katkerot

Ginit

Rommit

Muut viinat (esim. anis-, hedelmäviinat,
tequilat, tai muut maustetut viinat kuten…

Konjakit, armanjakit ja calvadosit

Brandyt

VÄKEVÄT NETTO

%

Kaikki (n=1604)

Ginin käyttäjissä korostuvat:
• Miehet 64 %, 18-54v, Etelä-Suomi, mutta jo laajaa ympäri Suomen
• Pariskunnat, joilla ei lapsia
• Vahvasti klassiset harrastajat, luovat edelläkävijät, myös kultaiset 

keskitien kulkijat
• Erityisesti toimihenkilöt, yrittäjät ja opiskelijat, mutta laajaa muutenkin

Kirkkaat vodkat ja viinat käyttäjissä korostuvat:
• Miehet 60 %, yli 35v, ympäri Suomen
• Kultaisen keskitien kulkijat, perinteinen tapakuluttajat, myös 

sosiaaliset fiilistelijät
• Laajasti eri ammattikunnat, mutta erityisesti työntekijät ja opiskelijat

Viskin käyttäjissä korostuvat:
• Miehet 75 %, erityisesti 18-54 v, kaupungit ja Etelä-Suomi
• Klassiset harrastajat ja luovat edelläkävijät, myös kultaiset keskitien 

kulkijat
• Toimihenkilöt, mutta kaikissa ammattikunnissa käyttöä

Liköörin käyttäjissä korostuvat:
• Naiset 46 %, 35-54 v, Miehissä erityisesti 35-54, tasaisesti läpi Suomen
• Sosiaaliset fiilistelijät, klassiset harrastajat, luovat edelläkävijät
• Laajasti eri ammattikunnat, erityisesti työntekijät ja ylemmät 

toimihenkilöt

25%

Säännöllisesti

16%

12%

13%

12%

12%

65%

10%

7%

Kuluttaja-
käyttäyty-

minen
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Enintään 5,5 % kotimaiset lager-oluet

Yli 5,5 % kotimaiset lager-oluet

KOTIMAISET LAGER-OLUET NETTO

Enintään 5,5 % kotimaiset erikoisoluet

Yli 5,5 % kotimaiset erikoisoluet

KOTIMAISET ERIKOISOLUET NETTO

Enintään 5,5 % ulkomaiset oluet

Yli 5,5 % ulkomaiset oluet

ULKOMAISET OLUET NETTO

Enintään 5,5 % oluet netto

Yli 5,5 % oluet netto

OLUT NETTO

%

Kaikki…

OLUIDEN  JA JUOMASEKOITUSTEN KÄYTTÖ VIIMEISEN 
VUODEN AIKANA

Mitä seuraavista juomista olet käyttänyt viimeisen vuoden aikana?

Säännöllisesti

46%

20%

65%

29%

54%

52%

19%

Juomasekoitusten käyttäjissä korostuvat:
• Miehet ja naiset 50/50, miehillä 35-54v, N 18-34v, muu Suomi
• Hienoinen korostuma muissa paitsi perinteisissä tapakuluttajissa, yli 

5,5% osalta voimakkaasti luovat edelläkävijät ja fiilistelijät
• Työntekijät, toimihenkilöt ja opiskelijat

Kotimaisten lager-oluiden käyttäjissä korostuvat:
• Miehet 70 %, 18-54v, hienoisesti muu Suomi
• Asiakastyypeittäin tasaisesti, yli 5,5% klassiset harrastajat ja luovat 

edelläkävijät sekä kultaiset keskitien kulkijat
• Laajasti eri ammattikunnat, mutta hieman toimihenkilöt

Kotimaisen erikoisoluen käyttäjissä korostuvat:
• Miehet 75 %, erityisesti 18-54 v, yli 5,5 % osalta Etelä-Suomi hienoisesti
• Voimakkaasti (varsinkin yli 5,5%) luovat edelläkävijät, klassiset 

harrastajat ja orastavasti kultaisen keskitien kulkijat
• Erityisesti toimihenkilöt, yrittäjät ja opiskelijat, mutta laajasti muutenkin

Ulkomaisten oluiden käyttäjissä korostuvat:
• Miehet 70 %, erityisesti 35-54 v, mutta korostuu kaikissa, 

pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi
• Vahvasti klassiset harrastajat ja luovat edelläkävijät
• Yrittäjät ja toimihenkilöt

Kuluttaja-
käyttäyty-

minen

34
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Alkon asiakastyypit ja ostamiseen vaikuttavat tekijät
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Uutuudet ja kokeilunhalu
Tuotetietous, tarinat ja suosittelu
Merkin tunnettuus ja tuttuus
Vastuullisuus ja hyvinvointi
Ulkoasu
Hinta
Monipuoliset käyttötilanteet
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Kuluttaja-
käyttäyty-

minen

Klassinen harrastaja

Kultaisen keskitien kulkija

Perinteinen tapakuluttaja

Luova edelläkävijä

Sosiaalinen fiilistelijä


Klassinen harrastaja
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Kysely Alkon tavarantoimittajille 2019

Kysely Alkon tavarantoimittajille 2019
Kokonaistyytyväisyys Tuotteet ja ostot -yksikön toimintaan

8,08
8,08

8,03
8,07

7,92
8,20
8,15

4 5 6 7 8 9 10

Kuinka tyytyväinen olet kokonaisuudessaan Alkon
Tuotteet ja ostot -yksikön toimintaan?

Kaikki vastaajat 2019 (N=177) Suomi 2019 (N=133) muu kuin Suomi 2019 (N=44)
Kaikki vastaajat 2018 (N=157) Kaikki vastaajat 2017 (N=160) Kaikki vastaajat 2016 (N=157)
Kaikki vastaajat 2015 (N=179)

Asteikko: 4 = Heikko ... 10 = Erinomainen
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1
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Kokonaistyytyväisyys Alkon Tuotteet ja ostot -yksikön toimintaan 2019?
(N=177)

Kokonaistyytyväisyys Alkon Tuotteet ja ostot -yksikön toimintaan 2018?
(N=157)

Kokonaistyytyväisyys Alkon Tuotteet ja ostot -yksikön toimintaan 2017?
(N=160)

Kokonaistyytyväisyys Alkon Tuotteet ja ostot -yksikön toimintaan 2016?
(N=157)

Kokonaistyytyväisyys Alkon Ostot ja logistiikka -yksikön toimintaan 2015?
(N=179)

"10 = Erinomainen" "9 = 9" "8 = 8" "7 = 7" "6 = 6" "5 = 5" "4 = Heikko"

Tavaran-
toimittaja-
tyyyväisyys
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Kysely Alkon tavarantoimittajille 2019

Kysely Alkon tavarantoimittajille 2019
Yhteenveto kysymysalueista (Tyytyväisyysindeksit 1-5)
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YHTEENSÄ

Alkon www-sivujen
tavarantoimittajaosio

Alkon kumppaniverkon
tarjoussovellus

Alkon raportointi ja tuotehaut

Tuotteiden valikoimaanotto

Toimitusketju

Yhteistyö Alkon Tuotteet ja ostot -
yksikön kanssa

Vastuullinen ostotoiminta

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä
3 = En samaa enkä eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä
1 = Täysin eri mieltä 0 = En osaa sanoa

Tavaran-
toimittaja-
tyyyväisyys
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SISÄLTÖ:

9.30-11.00 YLEISET KUULUMISET
• Myynnit
• Muutokset valikoimaanotto-ohjeeseen
• Ajankohtaiset uutiset
• Tutkimustuloksia

11.00-12.30 TYÖPAJAT

6.11.201938
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Työpajat

Työpaja 1: Asiakaslähtöiset valintakriteerit tuotehauissa 
(päätila)
Hakukriteereiden kehittämistoiveet Alkolle. Miten Alko voi parantaa 
uutuustuotteiden hakukriteereitä, niiden viestintää sekä valintaprosessia?

Työpaja 2: Tuotteen lisätiedot ja hankintaketjuläpinäkyvyys 
asiakasviestinnässä (kabinetti 1-3)
Miten Alko voi yhdessä tavarantoimittajien kanssa tuottaa lisäarvoa asiakkaille 
läpinäkyvien ja rikastettujen tuotetietojen kautta.

6.11.201939
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