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Muutokset ja huomiot hinnoitteluun - ehdotus

• Tuotteiden vähittäismyyntihinnat ovat toistaiseksi voimassa olevia. Alko voi 
muuttaa vähittäismyyntihintaa haluamanaan ajankohtana.

• Tuotteiden ostohintojen voimassaoloaika on sidottu valikoimajaksoihin, 
toimittaja ilmoittaa ostohinnan. Asetetulla ostohinnalla voi olla vaikutusta 
tuotteen kohdennettuun myymäläpeittoon.

• 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).
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Muutokset ja huomiot valikoimaanottoon - ehdotus

• Valikoimaanotto: Tuotteiden valikoimaan otto tapahtuu edelleen kaikille 
avoimien tuotehakujen ja tarjousten perusteella. Ostohinnalla voi olla vaikutusta 
tuotteen kohdennettuun myymäläpeittoon.

• Tarjouksella annetaan ostohinta. Tuotehausta ilmenee aina, mikä myymäläpeitto 
uudelle tuotteelle taataan (ja miksi ajaksi), kuten nykyäänkin. Uutuusjakso
saattaa olla lyhyempi kuin 12kk.

Lisäksi mahdollisesti
• Tarjouksella toimittaja antaa useampaa eri myymäläpeittotasoa vastaavan 

ostohinnan. Näytteiden arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös eri hintojen 
potentiaali ja päätetään tuotteen lopullinen peittotaso.
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Muutokset ja huomiot valikoimanhallintaan - ehdotus

• 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 ainakin ensi vaiheessa samoina kuin nykyäänkin (3 krt 
vuodessa 4kk jakso).

• Tuotteiden peittotaso (sekä vastaava ostohinta) vahvistetaan toimittajille 1kk 
ennen jakson alkua (tällä hetkellä 4kk).

28.8.2019

Työpajassa käydyn keskustelun 
perusteella tämä pyritään 

kasvattamaan vähintään 6 viikkoon.
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Esimerkki hinnan muutoksesta ja peittotasosta

28.8.2019

Tavarantoimittaja 
ilmoittaa ostohinnat

2 kk 4 kk

• Myymälöille 
kohdennettu 
valikoima tietoon

• Tavarantoimittajille 
kohdennuspeitto ja 
toteutuva hinta 
tietoon

Valikoima-/hinnoittelujaksoMyynnin tarkastelujakso
• Valikoima-analyysi
• Tuotekohtainen 

myymäläkohdennus 
• Hinnoittelu

Yhden kuukauden 
siirtymä/reagointi 
jakso

• Segmenttikohtaiset 
paikkamäärät 
myymälöihin.

• Luo perustan 
tarpeille ja 
segmenttikohtaisille 
tuotemäärille.

4 kk

Kohdennettu myymäläpeitto Ostohinta

0-50 myymälää 2,25 €

51-150 myymälää 2,15 €

150-300 myymälää (sis. Dolly) 2,05 €

Yli 300 myymälää (sis. Dolly) 1,95 €

Tavarantoimittaja ylläpitää kumppaniverkossa tuotteidensa tulevia 
ostohintoja. Uutuustuotteet käsitellään yhdenmukaisesti olemassa olevan 
valikoiman kanssa ja tarjousvaiheessa ilmoitetaan ostohinnat porrastetusti

Työpajassa käydyn keskustelun 
perusteella tämä pyritään 

kasvattamaan vähintään 6 viikkoon.
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Edellinen työpaja – 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? Loogista olisi, että peittotaso vastaa 

menestystä, molempiin suuntiin.

• Mahdollisuus yksinoikeustuotteisiin? Voiko Alko tarjota paremman peiton yksinoikeustuotteelle?

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

28.8.20196

• Toistaiseksi 4kk jaksot kolmesti vuodessa 
kokonaisprosessin sujuvuuden vuoksi.

• Reagointiaikaa nopeutettu, uusi 
ostosuunnittelu tukee myös tätä.

• Hinnoittelukertoimet ovat tuotekohtaisia 
ja salaisia. Alko määrittelee katteen 
liiketoiminnallisin perustein.

• Tarjoukselle ei ole suunnitteilla arviota 
VMH:sta, jotta riskiä signaalista ei synny.

• Peitto ja sitä vastaava hinta ovat aina 
tarjouksella haun mukaisesti.

• Ei toistaiseksi mahdollista, tutkitaan.

• Ei lähtökohtaisesti mahdollista. Tämä 
voitaisiin tulkita alennukseksi.

• Kyllä, tämä on olennainen osa 
ehdotettua mallia.

• Pohditaan osana jatkokehitystä.

• Pohditaan osana jatkokehitystä.










_




_
_
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Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä HeinäElo Syys Loka Marras Joulu

Alustava aikataulu
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Kuule-
minen VOT-julkaisu

TT-tilaisuus 6.11.

Uudet ehdot 
voimaan 
1.1.2020

TT-tilaisuus 28.8.

Hintojen 
ilmoittamisen 
deadline

Tarjouspohjat muuttuvat. 
Hinnoittelun läpinäkyvyys 
loppuu. Ostohinta sitova 

VMH:n sijaan.

Tuotteet lukittuvat uusiin 
segmentteihin. Kesäkuun 
jaksolle ei kommunikoida 

enää peittoja.

Kesäjakson peittotasot ja 
hinnat vahvistetaan 

toimittajille.

Valikoimajakso Valikoimajakso

28.8.2019
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Oluiden asiakaslähtöinen tuoteryhmittely
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Keskusteltavat asiat

• 5,5% eriyttäminen
• Näkökulmat ja huomiot ehdotettuun malliin

a) Tarjousprosessi ja –menettely: haut ja hintojen ilmoittaminen, uutuuksien peittotasot
b) Vähittäismyyntihinnan määräytyminen ja hinnoittelu
c) Valikoimanhallinta ja peittotasot

• Onko ehdotetulla mallilla jotain dramaattisia esteitä / blockereita?
• Mikä on vielä auki / epäselvää?
• Mitä pitäisi vielä ottaa huomioon, mikäli ehdotettu malli vietäisiin käytäntöön?
• Mitä kannattaisi ottaa mahdollisesti jatkokehityslistalle?

• Oluiden ryhmittely
• Miten enint. 5,5 til-% tuotteet tulisi ottaa huomioon?
• Miten ryhmittelisit oluet asiakaslähtöisesti?
• Millaisia päivitystoiveita oluiden:

a) Tuoteryhmäpuuhun/segmentteihin
b) Tilanhallintaan
c) Makutyypit?

28.8.20199



ALKO OY

Liite – Oluiden makutyypit ja segmentit
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