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Ohjelma 25.5.2016

9.30 Tilaisuuden avaus

- Tervetuloa ja ajankohtaiset asiat

- Valikoimanhallinta

- Vastuullisuusasiat

11.00 Workshopit

12.30 Tilaisuus päättyy
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Tammi-huhtikuun myynti
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Juomaryhmä - Suppea

Milj. +-% +-%

litraa ed. v. ed. v.

Vodkat ja viinat 4,4 0,3 15,8 20,4 4,6 12,1

Muut väkevät 2,4 3,6 8,4 29,5 3,6 17,5

Väkevät viinit 0,8 -1,0 2,7 4,1 -0,6 2,4

Punaviinit 7,7 1,8 27,7 45,8 3,8 27,2

Valkoviinit 6,1 1,7 22,0 32,2 3,7 19,1

Kuohuviinit 1,6 5,8 5,7 15,9 9,3 9,5

Roseeviinit 0,2 22,9 0,6 1,0 28,0 0,6

Muut miedot viinit 0,4 -7,9 1,3 1,9 -8,0 1,1

Oluet 2,6 1,8 9,2 10,4 8,7 6,2

Longdrinkit 1,5 -3,5 5,3 5,6 -4,7 3,3

Siiderit 0,2 -3,7 0,7 0,8 -1,6 0,5

Alkoholittomat 0,1 91,8 0,5 0,8 75,7 0,5

JUOMAT YHTEENSÄ 27,9 1,7 100,0 168,3 4,4 100,0

MYYNTI LITROINA
VEROTON

LIIKEVAIHTO

Osuus, % Milj.€ Osuus, %
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Ostosuunnitelma 1/2017

• Julkaistaan pe 27.5. MsExcel-muodossa

• Huomioitu tavarantoimittajakentän toive - hakujen tarkempi 
tarvelähtöinen rajaaminen

• Laaja ja monipuolinen suunnitelma

- Hyvä tasapaino laajan kysynnän hakuja sekä kulttuuria 
tukevaa premiumteettia

- Uutena ns. mininostoja, joille myös verkkokauppa tarjoaa 
valtakunnallisen saatavuuden

- Laajemmin reagoituja kokonaisuuksia kuin yksittäinen haku

- Tärkeitä ja potentiaalisia kehityskohteita asiakastyytyväisyyden 
sekä kysynnän kannalta

- Esim. Matala-alkoholilliset, Douro, Oregon, magnum-pullot, 
trappisti-oluet, gin

• Suomi 100 juhlavuoden kausihaut julkaistaan samalla

Tavarantoimittajatilaisuus – 25.5.2016



Verkkokaupan kuulumiset
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● Etenee suunnitelman mukaisesti

● Tiedoksi että pilotin ja B2B-vaiheen 
sisäänotto toteutetaan yhdellä kertaa

– Pilotissa varmistetaan verkkokaupan toimivuus 
viikolta 23 alkaen valittujen yritysasiakkaiden 
kanssa

– Tämän jälkeen Alkon verkkokauppa on 
tuotteiden osalta toimitusvalmiudessa 
täysimääräiseen yritysmyyntiin (B2B)

B2B:
7/2016

B2C:
11/2016

Pilotti:
6/2016



Verkkokaupan kuulumiset

6B2B:
7/2016

B2C:
11/2016

Pilotti:
6/2016

● Tavarantoimittajasivujen linkittäminen 
verkkokauppaan

1/2017

Vaiheet:
• Tavarantoimittajatilaisuus 26.5.
• Ohjeet julkaistaan 30.6.
• Tavarantoimittajien linkitys

sivuille heinä-syys
• Sivujen tarkistamista Alkon

toimesta loka



Valikoimanhallinta
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Ajankohtaista

• Tilausvalikoiman T2-luokka poistuu kesäkuusta alkaen

• Jatkossa tilausvalikoimasta nousee tuotteita suoraan 
vakiovalikoimaan
- Tuotteet mukana ranking-laskennassa aina seuraavasta alkavasta 

hinnastojaksosta alkaen

• Plus-profiilin rinnakkaislaskenta alkaa kesäjakson alusta

• Ohjatun valikoiman hidaskiertoisten määrittelytyö on 
käynnissä 
- Tavoitteena aloittaa hidaskiertotarkastelu lokakuun hinnastojaksolta
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Plus-profiilin rinnakkaislaskenta

• Perus- ja normaalimyyntiprofiilin myymälät yhtenäisessä 
nipussa, plus-profiilissa hajonta kasvaa
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Alkon myymälät tuotelukumäärän ja verottoman myynnin litrahinnan mukaan

Tavarantoimittajatilaisuus – 25.5.2016



Plus-profiilin rinnakkaislaskenta

• Tavoitteena vastata aiempaa paremmin plus-profiilin 
asiakaskysyntään

• Plus-profiilille tulee oma ranking-lista
- Pohjautuu vain plus- ja jokerimyymälöiden myyntiin

- Lisäksi plus-profiilin kohdennusta kevennetään noin 10 %-yksikköä

• Perus- ja normaaliprofiilien ranking-listan osalta ei tehdä 
muutoksia 
- Pohjautuu edelleen koko ketjun myyntiin

• Uuden laskennan mukainen kohdennettu valikoima toteutuu 
myymälöissä 2/2017 alkaen

- Raportointi otetaan käyttöön kesäjakson alusta
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Mitä tarkoittaa käytännössä?

• Tavarantoimittajanäkökulmasta tuotteen kohdennuspeitto lasketaan 
yhteen kahden listan pohjalta

- Plus-profiilin kohdennetusta valikoimasta muuttuu noin 8 % 
tuotteista (n 90 tuotetta L-kokoluokan myymälöissä)

- Plus-profiilin ranking-listalla nousevat pääsääntöisesti keskihinnaltaan 
korkeammat tuotteet
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ESIMERKKI Segmentti XXX

ranking

nykyinen 

kohdennus-

peitto uusi ranking

Perus- ja 

normaalimyy

mälät ranking

Plus-

myymälät

1 Tuote A 337 337 1 Tuote A 279 1 Tuote E 58

2 Tuote B 284 226 2 Tuote B 226 2 Tuote D 58

3 Tuote C 205 147 3 Tuote C 147 3 Tuote A 58

4 Tuote D 175 179 4 Tuote D 121 4 Tuote G 54

5 Tuote E 91 95 5 Tuote E 37 5 Tuote J 54

6 Tuote F 79 79 6 Tuote F 36 6 Tuote F 43

7 Tuote G 36 62 7 Tuote G 8 7 Tuote I 28

8 Tuote H 36 36 8 Tuote H 8 8 Tuote H 28

9 Tuote I 15 28 9 Tuote I 0 9 Tuote K 15

10 Tuote J 0 54 10 Tuote J 0 10 Tuote C 0

11 Tuote K 0 15 11 Tuote K 0 11 Tuote B 0
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Raportoinnin muutokset 

• Raportointiin tulee lisäkenttiä plus-profiilin 
rinnakkaislaskennan myötä

• Raporttikenttien nimet ovat päivitetty ja järjestys tulee 
hieman muuttumaan

• Kaikille raportoinnin tilaajille lähetään ennakkoon uusi 
raporttipohja sekä päivitetty ohje
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Juomia vastuullisesti viljelmältä 
kuluttajalle

Tavarantoimittajatilaisuus 25.5.2016

LAURA VARPASUO | Viestintä/Vastuullisuus



Agenda

● BSCI Code of Conduct: 

– yleiskuva tehtyjen 
auditointien valossa

– Etelä-Afrikan Field Trip-terveiset

● Miten parannetaan? 

– Monopolien yhteiset ohjeistukset

– BSCI Sustainable Wine Program

– ”Läpinäkyvyys on uusi vihreä”

– CoC-verkkokoulutus

● Ympäristönäkökulman kehittäminen 
hankintaketjussamme

– Nordic Environmental Study, status

– Case: Bordeaux ja Champagne 
viljelykemikaalit

● Miten kerromme kuluttajalle? Kuluttajan näkymä 
vastuulliseen toimitusketjuumme
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BSCI Code of Conduct 2.0 on työkalumme 
hankintojen vastuullisuuden toteuttamiseen 
ja seurantaan



Yleiskuva auditointien valossa:
BSCI-auditoinnit tammi-maalis 2016

● Auditoinnit kattoivat 5 tuottajaa, 9 alkutuottajaa 
(farmia), yhteensä 1006 työntekijää

● Yksi tuottaja sai yleisarvosanan C (alin taso, jonka 
pohjoismaiset monopolit ovat sopineet hyväksyvänsä), 
kaikki muut D

● 1 auditointi siirtyi vuodelle 2017, ja 1 auditointi 
peruuntui, kun ilmoitettu ”tuottaja” osoittautui pelkäksi 
pullottamoksi



Yleiskuva auditointien valossa:
löydöksiä
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● Alueet 1 & 2: Hallintajärjestelmät

– Suurin osa sai arvosanan E esim. johtuen 
erilaisista puuttuvista henkilöstö- ym. 
politiikoista => olisi helppoa välttää 
huolellisella valmistautumisella 
auditointipäivään. Aikaa valmistautumiselle 
varataan 6 kk.

– Lisäksi arvosanaa laski BSCI-tiedotuksen, 
koulutuksen, vastuuhenkilön ym. 
puuttuminen

● Alue 6: Kohtuullinen työaika

– Työaikakirjanpidon puutteet, epäselvyydet 
ylitöiden oikeasta korvaamisesta

● Alue 7: Työterveys ja –turvallisuus

– Puutteet kemikaalien käsittelyssä ja 
säilytyksessä, sekä ensiaputarvikkeissa

– Tuotantolaitoksissa hätäpoistumisteiden 
järjestäminen

● Alue 11: Pakkotyökielto

– Yksi työntekijöiden halventavaan kohteluun 
liittyvä löydös => Zero Tolerance Issue



Auditointien jälkeen:
Etelä-Afrikan-vierailu lisätiedon hankkimiseen

● Pohjoismaisten monopolien hankinta- ja 
vastuullisuusasiantuntijoita vieraili auditoiduilla 
tuottajilla huhtikuun alussa, poimintoja 
palautteesta: 

– Tieto BSCI:iin sitoutumisesta ja sen vaatimuksista
ei päädy tuottajille ja viljelijöille

– SAQ:n täyttämisen jälkeen n. 6 kk:n aikaa ennen
auditointia ei ole hyödynnetty valmistautumiseen

– BSCI:tä ei tunneta, kaikki tuntevat WIETAn ja 
Fairtrade:n. BSCI:n täytyy rakentaa brändiään ja 
säännöllisesti tarjota koulutusta paikallisesti

– “Living wage”-laskelman määrittelyissä
epäselvyyttä, vähimmäisvaatimuksena kuitenkin
laatia suunnitelma miten palkkoja kehitetään

– Tarve lisätä BSCI:n toimialakohtaista tietämystä: 
esim. smallholder-vaihtoehdon järkevämpi käyttö.

– WIETA/Fairtrade-sertifioidut tuottajat ihmettelivät
kehnoja BSCI-auditointituloksiaan. Systemaattinen
tulos kuitenkin kertoo näidenkin sertifikaattien
vahvistamisen tarpeesta
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Miten parannetaan?
Monopolien yhteiset ohjeistukset

● Pohjoismaiset monopolit ovat 25.4. sopineet 
hyväksyvänsä seuraavat vastuullisuussertifioinnit joko 
sellaisenaan tai tietyin lisäedellytyksin niin, että 
auditointeja ao. tuottajille/viljelyksille ei priorisoida:

– Bonsucro

– Fair for Life

– Fairtrade

– Sedex (SMETA)

– WIETA

– Anheuser-Busch InBev: Global Human Rights Policy

– Walmart

– Sustainable Wines of Chile

● Samoin sovittiin uudesta riskimaalistasta. Prosessissa 
arvioiduista 99 maasta (joista yhtiöt yhteensä ostavat) 
50 maata nousi riskimaalistalle; näistä n. 20 tällä 
hetkellä väh. yhden monopolin vakiovalikoimassa
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Miten parannetaan?
BSCI Sustainable Wine Programme

● Systembolaget ja Alko päättivät 25.4. 
liittyä BSCI Sustainable Wine 
Programme:in

● Monopolien odotukset kohdistuvat 
toimialan kehittymiseen sitä kautta, 
että eri tahot saadaan saman pöydän 
ääreen; mm. eri sertifiointien ja 
BSCI:n kehittämiseksi samaan 
suuntaan

● BSCI:n oma lanseerausuutinen ja 
lisätiedot 
http://fta.newsweaver.com/BSCI/9zg
h5ta6vwd1caicy1wzgw?email=true&a
=2&p=949041&t=155582

http://fta.newsweaver.com/BSCI/9zgh5ta6vwd1caicy1wzgw?email=true&a=2&p=949041&t=155582


Miten parannetaan?
”Läpinäkyvyys on uusi vihreä” - myös tavarantoimittajalle

● Asian ymmärtäminen ja 
sisäistäminen – koulutus, 
koulutus, koulutus..

● Johdon sitoutuminen –
esimerkin voima

● Tavoitteellisuus, 
systemaattisuus

● Vastuuhenkilön nimeäminen

● Vastuullisuusasioiden 
huomiointi 
yhteistyösopimuksissa

• Oman hankintaketjun 
tunteminen

- Tuottajat ja heidän alihankkijansa

- Tietojen kerääminen (huom. 
meneillään: E.-Afrikka, Argentiina)

- Yhteistyösopimuksiin velvoite 
tiedon jakamisesta ja 
oikeellisuudesta

• Toimitusketjun riskikartoituksen 
tekeminen

- BSCI riskimaaluettelon 
hyödyntäminen

- Huolellisuusperiaatteen mukaiset 
arviot toimialan riskitekijöistä

- Toimenpiteiden priorisointi

• Tuotepäälliköiden rutiinit

- Kokousrutiinit

- Keskustellaan vastuullisuudesta 
päämiesten kanssa säännöllisesti

- Tuottajavierailuille esim. oma 
checklist mukaan

• Seuranta



BSCI Code of Conduct 2.0 -verkkokoulutus
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What do I do and why? 
How do I do it?

• Avoin linkki, myös tuottajat tervetulleita tutustumaan 

• Kaikkien tavarantoimittajien tulee suorittaa vuoden 
2016 aikana
• Minimi 1 hlö per tavarantoimittaja
• Suositus ylin johto, toimitusketjun kanssa 

työskentelevät sekä uudet työntekijät

• 1.1.2017 alkaen pakollinen uusille tarjoajille 

Suorittaminen vie vain 

n. 30 min!



Ympäristönäkökulman kehittäminen 
hankintaketjussamme
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Nordic Environmental Study, status

● Analyysi eri juomakategorioiden ympäristödatan pohjalta valmistumassa 
kesäkuussa

● Kvalitatiivinen kyselytutkimus aloitettu, konsultti yhteydessä pieneen otantaan
tuottajista toukokuun aikana

● Tulosten pohjalta voimme paremmin kohdentaa ympäristövaatimuksia
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(HUOM. ei vielä lopulliset tulokset)

BSCI
Code of 
Conduct



Viininviljelyn kemikaalien käyttö:
case Bordeaux-Champagne - kysely
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BSCI
Code of 
Conduct

● Viljelykemikaalien käytön seuraukset nousivat jälleen otsikoihin helmikuussa

● Työterveys ja –turvallisuus sekä ympäristönsuojelu ovat osa BSCI:n Code of 
Conductia

● Halusimme oppia lisää BSCI:n vaatimuksia vastaavista toimista viljelyssä: 
työntekijöiden suojavaatetus ja kemikaalien huolellinen säilytys 

● Vastausprosentti n. 30% (32/n.100) 

● Parhailla vastaajilla on todella paljon tietoa, ja he osoittivat selvästi huolensa

– Ongelmia (joita varmasti on) ei tuotu esiin, 
vaan kerrottiin omasta hyvästä tekemisestä

● n. 20% vastaajista ilmoitti jo 
”melkein” täyttävänsä 
luomun kriteerit, tai esim. ovat 
sertifioineet osan viljelyalastaan 



Työntekijöiden ja lähiympäristön suojaaminen: 
BSCI:n vaatimuksia vastaavat toimet
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BSCI
Code of 
Conduct

• ”Ei-luomu”-vastaajista vain 
n. 50% mainitsi 
työntekijöiden 
henkilökohtaiset 
suojavarusteet ja n. 60% 
mainitsi erilaisia toimia 
lähiympäristön 
suojelemiseksi

• Sisällöstä vahvistusta 
käsityksellemme,
että BSCI CoC ja auditointi-
tapa (ml. ajoitus) eivät 
parhaalla mahdollisella 
tavalla kata viininviljelyn 
kemikaalien käytön kannalta 
oleellisia asioita

=> suuntaa-antavia tuloksia 
jatkotyön pohjaksi



Kuluttajan näkökulma:
Alkon laadunvalonnan kemikaalijäämäkontrollit

● Alko tutkii vuosittain riskiperusteisesti torjunta-ainejäämiä myymistään 
tuotteista.

● Tänä vuonna keskityimme vanhan maailman klassikkoalueiden 
viineihin.

● Tutkituista tuotteista yli 2/3 sisälsi torjunta-ainejäämiä. Esim. kaikissa 
tutkituissa samppanjoissa ja toscanan viineissä oli jäämiä.

● Tutkittuja yhdisteitä oli 350, jäämiä löytyi 10 yhdisteestä. 
Kokonaispitoisuudet jäivät alle 0,5 mg/l kaikissa tutkituissa tuotteissa. 
(Viinille ei ole olemassa raja-arvoa; rypäleille se on 0,5-15 mg/kg 
riippuen yhdisteestä)
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Kuluttajan näkymä vastuulliseen 
toimitusketjuumme
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”Sertifioitujen tuotteiden lisäksi Alkon hankintaketjun 
sosiaalinen vastuullisuus rakentuu hankintaketjun 

koulutuksen, ns. riskimaiden tuotanto-olojen 
tarkastuskäyntien (mm. Etelä-Afrikka, Argentiina) sekä 

aktiivisen toimialan kehitystyön pohjalle.”

Läpinäkyvyys tuotantoketjun olosuhteisiin on jatkuvasti 
kasvava kattoteema kaikessa viestinnässämme

”Monimutkaisesta ymmärrettävää”
”Voit vaikuttaa valinnoillasi”

Miten kerromme kuluttajalle?
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Miten kerromme kuluttajalle?
Alkon vuosikertomus 2015



Miten kerromme kuluttajalle?
Myymälöissä kesä-marraskuu



Miten kerromme kuluttajalle?

• Näkyvämpi ja kuuluvampi viestintä Alkolta kuluttajille on 
kehitystyön alla 2016

• Läpinäkyvyys, läpinäkyvyys, läpinäkyvyys!
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”TrackMyMacca” 
https://www.youtube.com/watch?v=zBnqg_KTSIc

Esimerkki pikaruokamaailmasta: tuotteen 
jäljitettävyys ja vastuullisuus

https://www.youtube.com/watch?v=zBnqg_KTSIc


Kiitos!


