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KUULEMISMENETTELY 

 

 

Tilausvalikoima 
  

Seuraavilla uudistuksilla Alko pyrkii mahdollistamaan asiakaslähtöisem-

män sekä tavarantoimittajille helpomman ja nopeamman tilausvalikoiman 

valikoimaantuloprosessiin. Tilausvalikoimaprosessiin on suunniteltu seu-

raavia muutoksia: 

  

Tilausvalikoiman listausprosessin nopeuttaminen (T1 ja T3). Ta-

voitteena on, että uuden tuotteen listaaminen kestää 2 viikkoa.  

 Tavarantoimittaja ilmoittaa tuotteiden perustiedot tarjouksen yh-

teydessä (kuten esim. luonnehdinta, makutyyppi, ruokasymbolit, 

kuva, analyysitiedot, tuotteen mitat jne.) 

 Näytteitä ei tarvitse enää toimittaa 

 Alko pidättää oikeuden muokata tavarantoimittajan antamia tie-

toja  

 Nopeutettu prosessi otetaan käyttöön välittömästi järjestelmätek-

nisten ratkaisujen valmistuttua, erikseen ilmoitetussa aikataulussa 

(arvio: loppukesä/alkusyksy) 

 

Tarkennus tilausvalikoiman tuotteiden todistusten toimittamiseen 

 Kaikki todistukset toimitetaan tarjouksen yhteydessä 
 

Tilausvalikoiman listausmaksu (T1 ja T3) 

 Tuotteiden listausmaksu poistuu  
 Mahdollisuus säilyy tuotteiden ns. listauspalveluun, jolloin toimi-

taan nykyisen mallin mukaisesti 
 kustannus 100 € (+ alv) (sekä tuotteen mahdollinen ku-

vaaminen Alkon toimesta 40 € + alv) 
 sisältää Alkon tekemät luonnehdinnat yms. 
 listaukseen kuluva aika on myös nykyisenkaltainen eli n. 2 

kuukautta 
 

Tilausvalikoimasta vakiovalikoimaannousun nopeuttaminen 

Tavoitteena on puolittaa minimiaika vakiovalikoiman kohdennetuksi tuot-

teeksi siirtymiseen nykyisestä n. 16 kuukaudesta 
 Muutoksen yhteydessä T2-luokka poistuu 
 Nykyisen T2-luokan sijaan tuotteilla on jatkossa mahdollisuus 

nousta suoraan vakiovalikoimaan täyttäessään nykyiset T2-luokan 

myyntiehdot mikäli: 
 Tuotteen myynti ylittää 1000 myyntiyksikköä 12 kuukau-

den rullaavalla jaksolla ja on muodostunut vähintään 20 

myymälän ja 400 eri myyntitapahtuman kautta 
 Tai jos tuotteen myynti 12 kuukauden rullaavalla jaksolla 

ylittää 10 000 euron verottoman liikevaihdon ja on muo-

dostunut vähintään 20 eri myymälän kautta. 
 Myynnintarkastelu tapahtuu kuukausittain  
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 Vakiovalikoimaan nousun jälkeen tuotteet ovat mukana ranking-

laskennassa seuraavan alkavan hinnastojakson alusta alkaen 
 Vakiovalikoimaan nousun kustannus on 350 € + alv ja se  veloite-

taan nousun yhteydessä 
 Vakiovalikoimaan nouseva tuote on oltava yksittäin toimitettava 

(kuten T2-tuotteet tällä hetkellä) 
 Vakiovalikoimaan eivät voi nousta esim. seurojen, henkilöiden, yh-

tyeiden tai tapahtumien nimikkotuotteet. 
  

Nouseminen vakiovalikoimaan edelleen vapaaehtoista eli tuote voi halu-

tessaan jäädä tilausvalikoimaan. 

  

Tilausvalikoiman valikoimaantulopäivien lisääminen 

Tilausvalikoiman listauspäivien lisäämistä kahteen kuukaudessa on pilo-

toitu tammikuusta 2016 alkaen. 

 Tilausvalikoiman tuotteita otetaan valikoimaan kaksi kertaa kuu-

kaudessa. Pääsääntöisesti tilausvalikoiman valikoimaantulopäivät 

ovat kuun ensimmäinen ja kolmas maanantai. 

 

 

Alkon tuotekuvat 
  

Tilausvalikoiman tarjouksella toimitettavan tuotekuvan toimitta-

miskäytäntö muuttuu.  

Kuva toimitetaan jatkossa Kumppaniverkossa tarjouksen liitetiedostona 

sille varatussa kentässä. Mikäli tuotekuvaa ei liitetä tai se ei täytä Alkon 

kuvalle asettamia ehtoja (ks. ehdot alla), Alko pyytää automaattisesti ku-

vausnäytteen ja veloittaa kuvauskustannuksen (40 €+alv) juomatoimitta-

jalta. 

  

Mikäli Kumppaniverkkotunnuksia ei ole, kuvat tulee lähettää sähköpostin 

liitetiedostona osoitteeseen tilausvalikoima@alko.fi. 

  

Alkon tuotekuvien formaatti: 

 Kuvamuoto: JPG (voidaan hyväksyä laadukas PDF tai PNG) 

 Väritila: RGB 

 Kuvan resoluutio: suositus 300 pikseliä/tuuma 

 Kuvan tausta: puhdas valkoinen (R255 G255 B255), ei muita vä-

risävyjä, eikä lisättyjä elementtejä. 

 Lopullisessa kuvassa tulee olla vain syvätty (taustasta irrotettu) 

tuote valkoista taustaa vasten. 

 Tuotteen tulee näkyä kuvassa kokonaan. 

 Tuote kokonaisuudessaan kohtisuoraan edestä kuvattu, ei ylä- tai 

alaviistokuvia. 

 Etiketin on oltava kokonaan näkyvissä ja tarkka, jotta etiketin 

mahdolliset tekstit ovat luettavissa. 

  

Kuvan tiedostokoko: 

 Suositus min. 300 kt (0,3 Mt) - max. 3000 kt (3 Mt). (saa vaih-

della tuotteen koon mukaan, esim. pikkutölkki vs. hanapakkaus). 

 Pullon + lahjapakkauksen tiedostokoko saa olla yli 3000 kt.  

 Kuvassa olevan tuotteen on vastattava myyntiyksikön todellista il-

mettä ja luonnollista pintaa (ei tuotteeseen kuulumatonta tekstiä 

tai ylimääräisiä tehostuselementtejä, kuten pisaroita)  
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Liitteenä ovat esimerkit tuotekuvasta sekä lahjapakkauskuvasta 

 Tässä tuotekuvan tiedostokoko 523 kt 
 Tässä lahjapakkauskuvan tiedostokoko 3,29 Mt 

 

 

Muut 
 

Muutokset myyntivaatimuksiin ja tuotteiden poistami-

seen valikoimista 
Reilun vuoden aikana valikoimasta ei ole poistunut yhtään vakiovalikoi-

man tuotetta voimassaolevan myyntivaatimuksen takia.  

 Vakiovalikoiman kohdentamattomien tuotteiden myyntivaatimus 

1000 myks tai 10.000 euroa verotonta liikevaihtoa 12 kuukauden 

rullaavalla jaksolla poistuu.  

 Myös tilausvalikoiman myyntivaatimus 12 myyntitapahtumaa tai 

500 euroa verotonta liikevaihtoa 12 kuukauden rullaavalla jaksolla 

poistuu. 

  

  

Muutos palvelutuotteiden ehtoihin  
Vakiovalikoiman päätuotteeksi pääsyn ehtoja yhtenäistetään. Palvelu-

tuote siirtyy vakiovalikoiman päätuotteeksi, mikäli: 

 Palvelutuotteen myynti ylittää 1000 myyntiyksikköä 12 kuukauden 

rullaavalla jaksolla ja on muodostunut vähintään 20 myymälän ja 

400 eri myyntitapahtuman kautta 

 Tai jos tuotteen myynti 12 kuukauden rullaavalla jaksolla ylittää 

10 000 euron verottoman liikevaihdon ja on muodostunut vähin-

tään 20 eri myymälän kautta. 

 

 

 

 

 


