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Myynti heinäkuu 2019

28.8.2019

• Heinäkuussa yksi myyntipäivä 
edellisvuotta enemmän 
(keskiviikko).

• Myyntipäiväkorjattuna litrat noin 
-4%.

• Erityisesti koko väkevien 
tuoteryhmä myi hyvin sekä 
litroissa että euroissa.

• Viineissä punaviinit hyötyivät 
selvästi viime vuotta 
viileämmästä heinäkuusta, kun 
taas valkoviinien kehitys painui 
miinukselle.
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Litrat
(milj. ltr)

Muutos edv 
milj. ltr

Muutos edv 
%

Vodkat ja viinat 1,15 0,01 1,1 %

Muut väkevät 0,62 0,05 8,4 %

Väkevät 1,77 0,06 3,5 %

Väkevät viinit 0,17 0,00 -0,5 %

Punaviinit 1,67 0,08 5,2 %

Valkoviinit 2,23 -0,09 -4,0 %

Kuohuviinit 0,53 -0,01 -1,3 %

Roseeviinit 0,29 0,01 2,6 %

Muut miedot viinit 0,13 -0,03 -17,8 %

Viinit 5,02 -0,04 -0,7 %

Oluet 0,45 -0,05 -10,2 %

Longdrinkit 0,29 -0,06 -17,2 %

Siiderit 0,05 -0,01 -15,1 %

Panimot 0,78 -0,12 -13,2 %

Alkoholittomat 0,05 0,00 4,2 %

Yhteensä 7,62 -0,09 -1,2 %
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Myynti tammi-heinäkuu

28.8.2019

• Tammi-heinäkuun litramyynti 
jäänyt selvästi edellisvuoden 
tasosta.

• Litramyynnissä ainoastaan 
roseeviinit ja alkoholittomat 
plussalla.

• Suurimmat tuoteryhmät, puna-
ja valkoviinit, yhteensä noin 
miljoona litraa miinuksella.

• Liikevaihto on 
kokonaisuudessaan 
volyymilaskusta huolimatta 
lähellä edellisvuoden tasoa.
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Myynti
(milj. ltr)

Muutos edv 
milj. ltr

Muutos edv 
%

Vodkat ja viinat 7,4 -0,2 -2,4 %

Muut väkevät 4,0 0,0 0,0 %

Väkevät 11,4 -0,2 -1,6 %

Väkevät viinit 1,1 -0,1 -4,7 %

Punaviinit 11,6 -0,5 -4,5 %

Valkoviinit 12,2 -0,4 -2,8 %

Kuohuviinit 3,3 -0,1 -1,7 %

Roseeviinit 1,0 0,1 9,9 %

Muut miedot viinit 0,6 -0,1 -15,9 %

Viinit 29,9 -1,0 -3,4 %

Oluet 2,9 -0,4 -11,4 %

Longdrinkit 1,5 -0,3 -17,2 %

Siiderit 0,3 0,0 -11,9 %

Panimot 4,7 -0,7 -13,3 %

Alkoholittomat 0,3 0,0 6,6 %

Yhteensä 46,2 -1,9 -4,0 %
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Muutokset Valikoimaanotto-ohjeeseen 1.8.2019

Valikoiman suunnittelu 
Ostosuunnitelmat
• Lisätty: Ostosuunnittelumallin uudistumisesta johtuen Alko julkaisee 

poikkeuksellisesti marraskuussa ainoastaan typistetyn ostosuunnitelman 
painottuen heinäkuulle 2020, sekä erikoiserien osalta marraskuussa 
suunnitelman ulottuen heinäkuulle 2020. 

• Erikoiserien ostosuunnitelmien julkaisuaikataulua vuodelle 2019 on 
täsmennetty. 

• Lisätty: Alustava ostosuunnittelumalli vuodelle 2020
Tuotteiden valikoimaanottaminen perustuu systemaattiseen 
suunnitteluun, jonka pohjalta Alko julkaisee ostosuunnitelman kolme 
kertaa vuodessa vakiovalikoimalle ja erikoiserille. 

• Lisätty: Ostosuunnitelmien julkaisuaikataulu vuodelle 2020.
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Muutokset Valikoimaanotto-ohjeeseen 1.8.2019

Kaupankäynnin ehtoja
Vastuullisen hankinnan ehdot
• Tekstiä täsmennetty: Varmistaakseen Eettisten toimintaperiaatteiden toteutumisen toimitusketjussaan 

Alko voi suorittaa itse tai kolmannen osapuolen toimesta seurantatoimenpiteitä esim. auditointeja tai 
muita arviointeja,  joilla todennetaan eettisten toimintaperiaatteiden toteutuminen käytännössä. Lisäksi 
Alko voi edellyttää toimitusketjun osapuolilta toiminnan eettisyyttä koskevaa itsearviointia ja tulosten 
toimittamista Alkon arvioitavaksi. Alko käsittelee seurantatoimenpiteisiin liittyviä dokumentteja 
luottamuksellisesti, mutta pidättää oikeuden jakaa ne relevanteille osapuolille salassapitosopimusta 
vastaan (esimerkiksi tapaukseen liittyville hankintaketjun osapuolille).

Muutokset valikoimassa oleviin tuotteisiin
Hinta - ja toimitustapamuutokset

• Tekstiä täsmennetty: Vakiovalikoiman hausta valitun uuden tuotteen ostohinnan tulee pysyä 
muuttumattomana vähintään kaksi kokonaista hinnastojaksoa. 

• Tekstiä täsmennetty: Jakelijasiirron yhteydessä vakiovalikoiman hausta valitun uuden tuotteen 
vähittäismyyntihinnan tulee pysyä muuttumattomana myös vähintään kaksi kokonaista hinnastojaksoa 
uuden tuotteen valikoimaantulosta laskien.

Kuulemispalaute: Ehdotettujen vaihtoehtojen lisäksi olisi helppoa rajata vakiovalikoima omaksi 
kokonaisuudeksi.
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Muutokset Valikoimaanotto-ohjeeseen 1.8.2019

Tuotehaut ja tarjousmenettely
Osallistuminen tuotehakuihin Valtuutus ja teollisoikeudet
• Tekstiä täsmennetty: Mikäli valmistaja/tuotemerkin omistaja on valtuuttanut usean eri 

toimijan edustamaan samaa tuotettaan, hylätään kaikki ne tarjoukset, joissa on tarjottu 
samaa tuotetta samaan hakuun eri tarjoajien toimesta (pl. erikoiserät).

Kuulemispalaute: VOTissa ja muussa ohjeistuksessa on edelleen epäselvästi /ristiriitaisesti 
käsitelty erikoiserätuotteiden valtuutusasia.

LIITE 4 - Tarjouslomakkeen täyttäminen ja valtuutukset
• Tekstiä täsmennetty: Mikäli valmistaja/tuotemerkin omistaja on valtuuttanut usean eri 

toimijan edustamaan samaa tuotettaan, hylätään kaikki ne tarjoukset, joissa on tarjottu 
samaa tuotetta samaan hakuun eri tarjoajien toimesta (pl. erikoiserät).

• Lisätty: Mikäli useampi kuin yksi toimija tarjoaa samaa erikoiserätuotetta, Alko ostaa 
edullisimman tuotteen menekkiennuste ja saatavuus huomioiden.
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Uusi ostosuunnittelumalli käynnistyy helmikuussa 2020
Poikkeuksellisesti 11/2019 yhden kuukauden suunnitelma vakiovalikoimaan ja kolmen kuukauden erikoiseriin

2019 2020 2021

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VANHA PROSESSI UUSI PROSESSI: Sisältää niin vakiovalikoiman ostosuunnitelmat, erikoiserät, kuin kausituotteetkin mahdollisuuksien mukaan.

7/2019 ostosuunnit. Syysjakso 3/2020 Talvijakso 1/2021 Kesäjakso 2/2021 Syysjakso 3/2021 Talvijakso 1/2022 …
* Julkaisu 11/2019 * Julkaisu 14.2.2020 * Julkaisu 29.5.2020 * Julkaisu 25.9.2020 * Julkaisu 10.2.2021 * Julkaisu 28.5.2021

Erikoiserät 2/2019 * Valikoimaan 8-11 * Valikoimaan 12-03 * Valikoimaan 4-7 * Valikoimaan 8-11 * Valikoimaan 12-03

* Julkaisu 15.11.2019 *) Huom! Päivämäärissä voi tapahtua pienimuotoista joustoa.

• Kolme selkeää asiakaslähtöistä jaksoa ketteröittää ostosuunnittelua.

• Eri valikoimatyyppien hakujen julkaisu yhtäaikaisesti (myös kausituotteet), mutta 
tarvittaessa nopean reagoinnin hakuja.

• Jatkuva trendien, myynnin, elinkaaren sekä asiakastoiveiden analysointi.

• Talvijakson suunnitelmaan tehty perusrunko seuraavan vuoden 
valikoimapanostuksille.

• Suunnitelmissa pääpaino aina neljälle valikoimaantulokuukaudelle. Lisäksi 
mahdollistettu riittävä päällekkäisyys edellisen ostosuunnitelman kanssa.

• Yhä monipuolisemmat hakukriteerit asiakastarpeille.

Tavarantoimittajien toiveet huomioitu kehittämistyössä:

• Trendikatsaus etukäteen ennen talvijakson suunnitelman ilmestymistä.

• Talvijakson suunnitelmaa aikaistettu toukokuun loppuun lomakausi 
huomioiden.

• Kesäjakson hakujen tarvittavat ostopäätökset tehdään hyvissä ajoin ennen 
joulua.

• Pruuvien ja valikoimapäätösten vuosikelloa työstetään.

• Valikoimaprosessia tarkastellaan vuodelle 2021 (esim. mockupit, 
tarjouslomakkeet jne.).


Alkuperäinen 21032019
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						Erikoiserät:								Erikoiserät:								Erikoiserät:								Erikoiserät:

						* Julkaisu 14.2.2020								* Julkaisu 12.6.2020								* Julkaisu 25.9.2020								* Julkaisu 14.2.2021

						* Tarjoukset 20.3.2020								* Tarjoukset 17.7.2020								* Tarjoukset 30.10.2020								* Tarjoukset 20.3.2021

						* Näytteet 3.4.2020								* Näytteet 31.7.2020								* Näytteet 13.11.2020								* Näytteet 3.4.2021

Kasper Kukkonen: Kasper Kukkonen:
Pääsiäislauantai
pitkäperjantai 2.4.2021

						* Osto 8.5.2020								* Osto 4.9.2020								* Osto 18.12.2020								* Osto 8.5.2021

						* Valikoimaan 27.7.2020								* Valikoimaan 23.11.2020								* Valikoimaan 15.3.2021								* Valikoimaan 27.7.2021

						* Myynnin aloitus 6.8.2020								* Myynnin aloitus 3.12.2020								* Myynnin aloitus 25.3.2021								* Myynnin aloitus 7.8.2021

																						  (1.4. Kiirastorstai)





Kassu ehd. 22032019
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						Erikoiserät:								Erikoiserät:								Erikoiserät:								Erikoiserät:

						* Julkaisu 14.2.2020								* Julkaisu 12.6.2020

Kasper Kukkonen: Kasper Kukkonen:
Toukokuun loppuun kesäkuun alkuun julkaisu. Ks. Alkuvuoden aikataulutus								* Julkaisu 18.9.2020

Kasper Kukkonen: Kasper Kukkonen:
Aikaistettu joulun ja pääsiäisen vuoksi
								* Julkaisu 12.2.2021

						* Tarjoukset 27.3.2020

Kasper Kukkonen: Kasper Kukkonen:
viikkoa pitempi tarjousaika								* Tarjoukset 24.7.2020								* Tarjoukset 30.10.2020								* Tarjoukset 26.3.2021

						* Näytteet 15.4.2020

Kasper Kukkonen: Kasper Kukkonen:
Pääsiäisestä johtuen näytteiden toimitukselle 10+1 arkipäivää

Myöhempää ajankohtaa puoltaa myös, ettei näytteitä arvostella pääsiäisenä. Näytteiden varastointi -								* Näytteet 7.8.2020

Kasper Kukkonen: Kasper Kukkonen:
Elokuu lomakausi ja syyskuussa seuraava julkaisu, tuleeko kiire?								

Kasper Kukkonen: Kasper Kukkonen:
Aikaistettu joulun ja pääsiäisen vuoksi
		* Näytteet 13.11.2020								* Näytteet 14.4.2021

Kasper Kukkonen: Kasper Kukkonen:
Pääsiäisestä johtuen näytteiden toimitukselle 10+1 arkipäivää

						

Kasper Kukkonen: Kasper Kukkonen:
viikkoa pitempi tarjousaika		

Kasper Kukkonen: Kasper Kukkonen:
Pääsiäisestä johtuen näytteiden toimitukselle 10+1 arkipäivää

Myöhempää ajankohtaa puoltaa myös, ettei näytteitä arvostella pääsiäisenä. Näytteiden varastointi -		* Osto 8.5.2020								* Osto 4.9.2020								* Osto 11.12.2020								* Osto 7.5.2021

						* Valikoimaan 27.7.2020								* Valikoimaan 23.11.2020								* Valikoimaan 15.3.2021								* Valikoimaan 26.7.2021

						* Myynnin aloitus 6.8.2020								* Myynnin aloitus 3.12.2020								* Myynnin aloitus 25.3.2021								* Myynnin aloitus 5.8.2021

																						  (1.4. Kiirastorstai)
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																																																								Uudenvuodenpäivä 1.1 (keskiviikko)

																																																								Loppiainen 6.1 (maanantai)

																																																								*Pitkäperjantai 10.4 (perjantai)

																																																								Pääsiäispäivä 12.4 (sunnuntai)

																																																								2.pääsiäispäivä 13.4 (maanantai)

																																																								Vappu 1.5 (perjantai)

																																																								Äitienpäivä 10.5 (sunnuntai) Ei virallinen pyhäpäivä

																																																								Helatorstai 21.5 (torstai)

																																																								Helluntai 31.5 (sunnunta)

																																																								Juhannusaatto 19.6 (perjantai) Ei virallinen pyhäpäivä

																																																								Juhannuspäivä 20.6 (lauantai)

																																																								Pyhäinpäivä 31.10 (lauantai)

		Erikoiserät 1/2020		Erikoiserät 2/2020								Erikoiserät 3/2020								Erikoiserät 1/2021								Erikoiserät 2/2021								Erikoiserät 3/2021								Erikoiserät 1/2022												Isänpäivä 8.11 (sunnuntai) Ei virallinen pyhäpäivä

		* Julkaisu 31.5/14.6.2019		* Julkaisu 15.11.2019								* Julkaisu 14.2.2020								* Julkaisu 29.5.2020								* Julkaisu 25.9.2020								* Julkaisu 10.2.2021								* Julkaisu 28.5.2021												Itsenäisyyspäivä 6.12 (sunnuntai)

		* Tarjoukset 16.8.2019		* Tarjoukset 20.12.2019								* Tarjoukset 20.3.2020								* Tarjoukset 3.7.2020								* Tarjoukset 30.10.2020								* Tarjoukset 26.3.2021								* Tarjoukset 2.7.2021												Jouluaatto 24.12 (torstai) Ei virallinen pyhäpäivä

		* Näytteet 30.8.2019		* Näytteet 10.1.2020								* Näytteet 3.4.2020								* Näytteet 17.7.2020								* Näytteet 13.11.2020								* Näytteet 9.4.2021								* Näytteet 16./23.7.2021												Joulupäivä 25.12 (perjantai)

		* Osto 4.10.2020		* Osto 7.2.2020								* Osto 8.5.2020								* Osto 21.8.2020								* Osto 18.12.2020								* Osto 7.5.2021								* Osto 20.8.2021												Tapaninpäivä 26.12 (lauantai)

		* Valikoimaan 30.12.2019		* Valikoimaan 27.4.2020								* Valikoimaan 27.7.2020								* Valikoimaan 23.11.2020								* Valikoimaan 15.3.2021								* Valikoimaan 26.7.2021								* Valikoimaan 22.11.2021												Juhlapyhät 2021

		* Myynnin aloitus 9.1.2020		* Myynnin aloitus 7.5.2020								* Myynnin aloitus 6.8.2020								* Myynnin aloitus 3.12.2020								* Myynnin aloitus 25.3.2021								* Myynnin aloitus 5.8.2021								* Myynnin aloitus 2.12.2021												Uudenvuodenpäivä 1.1 (perjantai)

																												  (1.4. Kiirastorstai)																												Loppiainen 6.1 (keskiviikko)

																																																								Pitkäperjantai 2.4 (perjantai)

				* Huom! Julkaisu aina julkaisukuukausien alussa. Lähtökohtaisesti kyseisinä päivinä, mutta voi olla pientä heiluntaa. 																																																				Pääsiäispäivä 4.4 (sunnuntai)

																																																								2.pääsiäispäivä 5.4 (maanantai)

																																																								Vappu 1.5 (lauantai)

																																																								Äitienpäivä 9.5 (sunnuntai) Ei virallinen pyhäpäivä

																																																								Helatorstai 13.5 (torstai)

																																																								Helluntai 23.5 (sunnunta)

																																																								Juhannusaatto 20.6 (perjantai) Ei virallinen pyhäpäivä

																																																								Juhannuspäivä 26.6 (lauantai)

																																																								Pyhäinpäivä 6.11 (lauantai)

																																																								Isänpäivä 14.11 (sunnuntai) Ei virallinen pyhäpäivä

																																																								Itsenäisyyspäivä 6.12 (maanantai)

																																																								Jouluaatto 24.12 (perjantai) Ei virallinen pyhäpäivä

																																																								Joulupäivä 25.12 (lauantai)

																																																								Tapaninpäivä 26.12 (sunnuntai)
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		VANHA PROSESSI								UUSI PROSESSI: Sisältää niin vakiovalikoiman ostosuunnitelmat, erikoiserät, kuin kausituotteetkin mahdollisuuksien mukaan.

		7/2019 ostosuunnit.								Syysjakso 3/2020								Talvijakso 1/2021								Kesäjakso 2/2021								Syysjakso 3/2021								Talvijakso 1/2022								…

		* Julkaisu 11/2019								* Julkaisu 14.2.2020								* Julkaisu 29.5.2020								* Julkaisu 25.9.2020								* Julkaisu 10.2.2021								* Julkaisu 28.5.2021

		Erikoiserät 2/2019								* Valikoimaan 8-11								* Valikoimaan 12-03								* Valikoimaan 4-7								* Valikoimaan 8-11								* Valikoimaan 12-03

		* Julkaisu 15.11.2019								*) Huom! Päivämäärissä voi tapahtua pienimuotoista joustoa.
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Alkoholin käyttö –
tutkimus toteutettu 

kesällä 2019

• Alkoholin käyttö ja Alkossa asioiminen

• Tuotekategorioiden käyttö

• Alkoholijuomat eri tilanteissa

• Trendit

TIEDONKERUU Internetpaneelissa (näyte Bilendi A/S)

KOHDERYHMÄ 18-69 -vuotiaat suomalaiset, valtakunnallisesti edustava otos,
käyttää ainakin joskus alkoholia, 89 % väestöstä

NÄYTEKOKO Päätutkimus, n=1604

KENTTÄTYÖN 
AJANKOHTA

29.5.-4.6.2019

TULOSTEN 
ANALYSOINTI 
JA RAPORTOINTI

Tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastaa Dagmar 
Drive
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Alkoholin käyttö maltillistunut, arkipäiväistynyt ja lain 
myötä pt-kaupan asema voimistunut

NOSTOJA AVOIMISTA
Alkoholin käyttö vähentynyt
Yritän välttää turhaa tissuttelua.
Olen vähentänyt alkoholin käyttöä.
Elämäntilanne vaikuttaa juomiseen eli siirryin pois opiskelijaelämästä
Elämän tilanne on muuttunut niin ettei tarvitse alkoholia enää niin paljoa
Olen lopettanut vahvojen alkoholijuomien käytön
Koska juon siideriä mieluummin kuin viiniä
Juon vähemmän viiniä
En käytä juuri koskaan väkeviä juomia.
Vahvat viinat ei ole minun juttuni.

Alkoholilain muutos
Esim. lonkeroa saa suoraan ruokakaupasta
Olen vähentänyt alkoholin käyttöä ja ostan enemmän kaupan olutta.
Kuohuviiniä saa ruokakaupoista

Olen ollut paljon matkoilla euroopassa.
Huomattavasti halvemmalla ulkomailta
Ostan ulkomailta enemmän nykyään

Alkoholi ei ole hyvä terveydelle
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Alkoholin käyttö korostuu miehillä ja yli 35 vuotiailla 

28.8.2019

Kuinka usein sinulla itselläsi on tapana käyttää alkoholia? 
Ota huomioon myös pienet määrät alkoholia kuten viinilasillinen tai olut ruoan kanssa tms.
Kaikki vastaajat, n=1604

• Käyttö arkipäiväistyy mutta toisaalta myös polarisoituu:                         
Ryhminä ’yli 4 kertaa viikossa’ ja ’harvemmin kuin viikoittain’ kasvaneet 
edellisiin tutkimuksiin verrattuna.
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Alkoholin käytön laskennallinen keskiarvo:
5,5 kertaa kuukaudessa

Mediaani: 2 kertaa kuukaudessa

ALKOHOLIN KÄYTTÖ KAIKKIEN 18-69 –VUOTIAIDEN JOUKOSSA 
(ns. lähtönäyte, N=2912 / 1892)

28.8.2019

(Paljon kuluttavat nostavat keskiarvoa, kaikista 37 % juo viikoittain)

Neljä kertaa tai 
enemmän

10 %

1-3 kertaa 
viikossa
27 %

1-3 kertaa 
kuukaudessa

29 %

Harvemmin 
23 %

Ei lainkaan
11 %

> Määrä ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen

89 %
Kaikista 

18-69 –vuotiaista 
käyttää joskus 

alkoholia
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Tuoteryhmien käyttö

28.8.2019

Mitä näistä käytät säännöllisesti tai ainakin silloin tällöin?

17
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KULUTTAMISEN TRENDEJÄ

• Arjen juhlistaminen on vahva ilmiö. 65 % tuo arkeen 
juhlaa pienillä juoma tai ruoka- ja juomavalinnoilla, 62 % 
sanoo satsaavansa myös juomaostoksissa aiempaa 
enemmän laatuun.

• Terveyden ja hyvinvoinnin korostaminen näkyy vahvana 
asennetasolla. 44 % on pyrkinyt vähentämään 
alkoholinkäyttöään, 2/3 kiinnittää aiempaa enemmän 
huomiota siihen, miten ruoka ja juoma vaikuttavat 
hyvinvointiin. Tämä näkyy myös alkoholittomien 
vaihtoehtojen käytön kasvuna. 

• Ympäristövastuu on myös erittäin vahva trendi, jota 
keskustelu ilmastonmuutoksesta tukee. 42 % pyrkii aina 
valitsemaan tuotteita, joiden valmistuksessa on kiinnitetty 
erityishuomiota vastuullisuuteen, ja lähes puolet sanoo 
kiinnittävänsä yleensä huomiota hiilijalanjälkeensä ja 
kulutuksen ympäristövaikutuksiin. 

• Aitous ja käsityö kiinnostaa. Puolet pyrkii suosimaan 
lähellä tuotettua, ja 36 % sanoo suosivansa pientuottajien 
juomia. Tuotteen taustaa ja tarinaa korostaa 36 %. 

28.8.201918
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Vuoden aikana hakujen kautta tulleet uutuudet 
(8/2018 – 7/2019)

Vakiovalikoima (sis. Palvelutuotteet) Yhteensä 340 tuotetta

20.9.2019

Erikoiserät ja Kausituotteet  Yhteensä 399 tuotetta

Viinit Väkevät Panimot

174 73 93

94 
toimittajaa

Viinit Väkevät Panimot

237 49 113

153 
toimittajaa

Määrä per toimittaja korreloi 
vahvasti siihen, kuinka laajalla 
portfoliolla yritys yleisesti toimii 
(tuoteryhmät, alueet, hintapisteet).

Eniten tuotteita 
erikoisoluisiin 
erikoistuneilta 
toimittajilta.
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Vuoden aikana listatut tilausvalikoimauutuudet 
ja nousut  (8/2018 – 7/2019)

Tilausvalikoiman uudet listaukset    Yhteensä 1581 tuotetta

20.9.2019

Viinit Väkevät Panimot

975 270 336

119 
toimittajaa

Tilausvalikoimasta vakiovalikoimaan nousseet   Yhteensä 241 tuotetta

Viinit Väkevät Panimot

177 39 25

61 
toimittajaa
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Näytemäärät ja niiden arviointi (8/2018 – 7/2019)

20.9.201921

Viinit Väkevät Panimot

6172 1112 1671

Kaikki arvioidut näytteet    Yhteensä 8995 näytettä

• Maistotiimissä on 24 vakituista jäsentä.
• Erikoiserien alkuerissä käytetään lisäsi ns. messumaistajia myymälöistä.
• Vakiotiimin jäsen maistaa keskimäärin ~30 tuotetta viikossa (500-1800 

tuotetta vuodessa).
• Maistotapahtumia per jäsen on 1-3 viikossa, keskimäärin ~1,5.

241 eri tarjoajaa.
Vuonna 2018 Alkolle tuli 66 

uutta toimittajaa.
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Ajankohtaista tiedotettavaa

Mezcalien hinnoittelu ja tuoteryhmittely korjataan yhteneväiseksi. Jatkossa mezcalit hinnoitellaan 
ja ryhmitellään myymälöissä tequiloihin verrattavissa olevina tuotteina. Aikaisemmin osa 
mezcaleista oli rinnastettu viinoiksi. Näiden tuotteiden osalta tiedot on korjattu. 

Kun hakuun tarjotaan lahjapakkauksellista tuotetta, on näytteistä hyvä huomioida seuraavat asiat:

• Tarjousnäyte toimitetaan lahjapakkauksen sisällä, jolloin voidaan varmistua siitä, että 
lahjapakkaus ja juomanäyte löytävät yhdessä perille. Myös lahjapakkaukseen tulee liimata 
Alkon näytereferenssitarra. 

• Näytemäärän kuittauksessa lahjapakkauksesta ei tule erillistä kuittausta, ainoastaan 
nestepakkausten määrä kommunikoidaan näytteiden vastaanottoviestissä.

• Yhtä lahjapakkausta voidaan käyttää vain yhden tarjousnäytteen pakkausnäytteenä.

• Tarjousvaiheessa lahjapakkausnäytteet voivat olla ilman lainsäädännön määrittämiä pakollisia 
pakkausmerkintöjä, kuten myös näytepulloille sallitaan. Myyntiin toimitettavissa 
lahjapakkauksissa lainsäädännön vaatimat merkinnät, kuten esimerkiksi alk-%, tilavuus, 
tuotteen nimi ja allergeenit tulee löytyä.
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#0909 Viestintäkampanja FASD-tietoisuuden 
kasvattamiseksi 

20.9.201923

• Suomessa syntyy vuosittain 600-
3 000 lasta, jotka kärsivät 
jonkinasteisesta 
alkoholivauriosta (FAS, FASD).

• Alko tuo teemaa näkyväksi 
vuosittain FASD-päivänä 9.9. 
avaamalla myymälöiden ovet 
kello 9.09. Kampanja näkyy myös 
muissa Alkon viestintäkanavissa.

• Haastoimme myös muut 
alkoholin myyjät mukaan 
kampanjaan. R-kioskit tarttuivat 
haasteeseen. 
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Alko Sustainability visit –pilotti 

• Pilotista workshopattiin toukokuun tavarantoimittajatilaisuudessa. Vastaanotettu 
palaute on huomioitu toimintamallin viimeistelyssä. KIITOS näkemyksistänne!

• Alko teettää Etelä-Espanjassa vastuullisuusvierailuja tuottajilla ja farmeilla 
viikolla 40.

• Käynnit suorittaa ulkopuolinen konsultti (Bureau Veritas) mukanaan Alkon 
edustajana Hanna Kangasaho.

• Käynneillä pyritään saamaan tarkempaa tietoa vastuullisuuden eri osa-alueiden 
toteutumisesta  hankintaketjussamme olevilla tuottajilla sekä muodostamaan 
kokonaiskuva valitulta alueella.

• Tietoa hyödyntäen teemme päätöksiä mahdollisista jatkotoimenpiteistä alueella.
• Pilotissa on mukana 5-6 tuottajaa ja heidän alihankkijoitaan.
• Pilotin perusteella päätämme toimintamallin hyödyntämisestä tulevaisuudessa.

28.8.201924
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Alkoholintarkastuslaboratorio ACL muuttaa 
syyskuussa

Alkoholintarkastuslaboratorio ACL muuttaa 
syyskuussa uusiin tiloihin Arkadiankadulle 
muun pääkonttorin yhteyteen. 

Muuton yhteydessä laboratorio on kiinni 
viikon, 16.-20.9.2019. Tästä saattaa aiheutua 
viivästystä analyyseihin. 

Pahoittelemme jo etukäteen muutosta 
aiheutunutta vaivaa.

Muuton jälkeen tarjoamme asiakkaillemme 
entistä parempaa palvelua!

28.8.201925
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SISÄLTÖ:

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

11.00-12.30 TYÖPAJAT

28.8.201926
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Työpajat

Työpaja 1:
Tuotetiedon kortin käyttöönotto ja opastus tuotemuutoksille

Työpaja 2: 
Panimotuoteryhmän kehitystarpeet (enintään 5,5% 
tuotteiden ostoehdot)

Työpaja 3: 
Viinien asiakaslähtöinen tuoteryhmittely ja muut 
tuoteryhmäpuun muutostarpeet

28.8.201927
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