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KUULEMISMENETTELY 

 

 
Päivitys ostoehtoihin 

 
Suorajakeluehdot Alkon myymälöihin  

 

 Uuden suorajakelijan sähköisten sanomaliikenneyhteyksien 

rakentaminen ei edellytä olemassa olevaa tuotetta Alkon 

valikoimissa. Näin ollen myös kokonaan uusi toimittaja voi tehdä 

tarjouksen toimitusehdolla TOP Alkon myymälät. Yhteyksien 

rakentaminen tapahtuu Alkon määrittämässä aikataulussa. Mikäli 

yhteyksiä ei saada hyväksytysti testattua viimeistään yhtä (1) 

kuukautta ennen tuotteelle määritettyä jakelunaloituspäivää tai 

hinnastojakson alkua, tuotteen jakelu tapahtuu seuraavan 

hinnastojakson ajan Alkon keskusvaraston kautta. Tällöin 

toimittajan tulee tehdä uusi tarjous toimitusehdolla TOP Alkon 

keskusvarasto ja tuotteen vähittäismyyntihinnan tulee pysyä 

muuttumattomana. 

 

 Myymälätoimituksiin ei tarvita enää paperista lähetysluetteloa, 

mikäli toimittaja toimittaa sellaisen sähköisessä muodossa 

erikseen pyydettäessä. 

 

 

Toimitukset Suomesta Alkon keskusvarastoon 

 

 Toimituksen on tapahduttava verottomasta varastosta. 

 
 

Alkon maahantuontipalvelu  

 

 Konttikuljetusten toimituslauseke DAP Vuosaaren satama 

(aikaisemmin DAP Helsinki). 

 

 Toimituksen on tapahduttava verottomasta varastosta. 

 

 
Valikoimanhallinta 

 
Myymäläkohtaisen valikoiman kehittäminen 

 

Myymäläkohtainen kysyntä huomioidaan jatkossa entistä tarkemmalla 

tasolla valikoiman kohdennuksessa. Valikoiman kohdentaminen tehdään 

edelleen myymälätyyppitasolla, eli tuotteen kohdennuspeittoon lasketaan 

aina mukaan kohdennettujen myymälätyyppien kaikki myymälät. 

Tavoitteena on kuitenkin helpottaa myymälätason valikoiman hallintaa 

vapauttamalla kohdennuksen piiristä sellaisia tuotteita, joiden myynti ko. 

myymälässä jää hyvin pieneksi. 
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Myymäläkohtainen myynnin tarkastelu 

Myymäläkohtainen tarkastelu tehdään jaksotarkastelun yhteydessä (3 

kertaa vuodessa) ja kohdennuksesta vapautuminen astuu voimaan heti 

alkavalle jaksolle. Tarkastelun perusteella yksittäinen tuote vapautetaan 

yksittäisen myymälän kohdennuksesta, mikäli tuotteen myynti ko. 

myymälässä jää hinnastojakson (n. neljä kuukautta) aikana tietyn rajan 

alle. Jaksokohtainen raja asetetaan lopulta aina siten, että enintään 1% 

kohdennetuista tuoteriveistä ketjutasolla voi vapautua kohdennuksesta. 

Tuotteen myymäläkohtaisen myynnin alaraja asettunee näin välille 15-20 

euroa (verotonta liikevaihtoa) koko hinnastojakson aikana.  

 

Muutos näkyy myymälöille tuotteen pakollisuuden poistumisena 

myymäläraportoinnissa. Kohdennuksesta vapautettu tuote on edelleen 

ko. myymälälle valinnaisesti valittavissa ja myymälä päättää tuotteen 

jatkosta valikoimassaan. Myymäläkohtainen kohdennuksesta 

vapauttaminen on voimassa tuotteella noin kahden vuoden ajan (6 

hinnastojaksoa), jonka jälkeen tuote voi kohdentua uudestaan kyseiseen 

myymälään. 

 

Raportointi 

Tavarantoimittajien myyntiraporteille lisätään tieto kunkin tuotteen osalta 

kohdennuksesta vapautetusta myymälämäärästä. Viikkoraportilla 

seurataan myös kulloisenkin jakson aikana kohdennuksesta 

vapautettujen myymälöiden lukumäärän kehitystä. 

 

Muutoksen arvioidut vaikutukset 

Myymäläkohtaisen kohdennuksesta vapauttamisen arvioidaan 

vaikuttavan ensi vaiheessa noin 0,5-1 % kohdennetuista tuoteriveistä. 

Tämä tarkoittaa, että keskimäärin noin 8 tuotetta per myymälä vapautuu 

kohdennuksesta. Käyttöönoton jälkeen luvun uskotaan pienevän. 

Simuloinnissa kohdennuksen muutos näyttäisi olevan suurempi perus- ja 

normaalityypin myymälöissä etenkin pienemmissä kokoluokissa.  

 

Toimintamallin käyttöönotto 

Uusi toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön helmikuun 2017 alussa, 

jolloin lokakuussa 2016 alkavan hinnastojakson päätyttyä tehdään 

ensimmäinen tarkastelu. 
 

 

Tilausvalikoimaluokka T3 
 
Tilausvalikoiman T3-luokan tuotteiden aktivointimahdollisuus 

verkkokauppaan (B2C-vaihe) 

 

 Tuottaja voi valita myös verkkokaupan eMyymälän 

toimitusmyymäläksi. Näin tuote on asiakkaiden tilattavissa mihin 

tahansa verkkokaupan noutopisteeseen. Verkkokaupan kautta 

myytävät tuotteet toimitetaan Alkon verkkokaupan varastoon. 

 

Tuote voi edelleen olla paikallisesti saatavana toimitusmyymälöiden (1 - 

10 kpl) kautta. 
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Tuotemuutokset 
 

Väliaikaiset markkinoinnilliset lisämerkinnät 

 

 Tuotekuvaa ei päivitetä asiakasviestintään väliaikaisten 

lisämerkintöjen kohdalla 

 

 

Näytteiden toimittaminen 

 

 Vakiovalikoiman ulkoasu-, suljenta- ja EAN-koodimuutoksista 

vaaditaan 1 näyte 

 

 

Lahjapakkauskuvan toimittaminen 

 

 Jos tuotteella on pysyvä lahjapakkaus, myös lahjapakkauksesta 

tulee toimittaa erillinen tuotekuva. 

 

 Jos pysyvästä lahjapakkauksesta ei ole toimitettu kuvaa 

tuotemuutoksella tai vaihtoehtoisesti sitä ei ole lähetetty 

tuotemuutosnäytteen mukana, Alko ei voi huomioida 

lahjapakkausta. 

 

 
Hinnoittelu 

 
Vähittäismyyntihintojen pyöristämisäännöt 1.2.2017 alkaen 

 
 Jatkossa myös hinnat, jotka ylittävät 20 euroa pyöristetään 

lähimpään senttiin. 

 
 

Hinnastojaksot 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnastojakso Viimeinen ilmoituspäivä 

1.2.2017 – 5.6.2017 1.12.2017 

6.6.2017 – 2.10.2017 1.4.2017 

3.10.2017 – 5.2.2017 1.8.2017 
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Logistiikkamaksut 1.2.2017 alkaen 

 
Volyymiluokka  

(=myynnin määrä myyntiyksikköinä 12 

kuukauden jaksolla) 

Maksu,  

euroa 

litralta 

Maksu,  

euroa 

litralta, 

1.2.2017 

alkaen 

yli 75 000 yksikköä 0,39 0,39 

30 000 - 75 000 yksikköä 0,46 0,49 

2000 – 29 999 yksikköä 0,60 0,62 

alle 2000 yksikköä 1,29 1,29 

hana- ja nestekartonkipakkaus 0,25 0,26 

 


