
Workshop: Valikoimanhallinta



WORKSHOP: Tilausvalikoiman 
vakiovalikoimaannousu (T2-tuotteet)

• Pilotointi T2-tuotteiden vakiovalikoimaan nousun nopeuttamisesta 
kesäkuusta 2016 alkaen?

- Uudet T2-tuotteet mukaan ranking-laskentaan heti seuraavan hinnastojakson 
alusta (=kilpailuryhmä kaikilla tiedossa jakson ajan)

- Kohdennuksen piiriin pääsevät T2-tuotteet siirtyvät vakiovalikoimaan ja 
saavat kohdennuksen seuraavasta jaksosta

- Minimiaika uudelle T2-tuotteelle vakiovalikoiman kohdennuksen piiriin 
lyhenee (16  8 kk)

• Mahdolliset muut vaatimukset T2-luokkaan pääsyyn? 

- Nykyään vaatimuksena 12 kk rullaavalla jaksolla:

- 1.000 myks, 400 ostokertaa, myynti 20 myymälän kautta tai

- 10.000 eur ja myynti 20 myymälän kautta

- Listausmaksu 300 euroa

• Mahdollinen muu myyntivaatimus T2-luokassa pysymiseen?

- Nykyään 12 kk jaksolla:

- 1.000 myks tai 10.000 eur
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WORKSHOP: T2-tuotteen nousu vakiovalikoimaan

Selitykset
  = tarkastelujakso ~6 kk

  = jaksotarkastelu hinnastojakson päätyttyä

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

TUOTE TILAUSVALIKOIMASSA TUOTE VAKIOVALIKOIMASSA

Hinnastojakso 2 Hinnastojakso 3 Hinnastojakso 1  Hinnastojakso 2 Hinnastojakso 3

Tuote alkaa saada sijoituksen 

rankinglistalla

Tuote sijoittuu segmentin ranking-

listalla kohdennusta saavien Tuote T2-

luokkaan

Tuote sijoittuu segmentin ranking-listalla 

kohdennusta saavien tuotteiden joukkoon

Tuotteen ohjattu peitto 

Jaksotarkastelu 3 
mukainen 

1

2

3

Ensimmäinen Jaksotarkastelu jonka 

perusteella määräytyy kohdennus 4 
kk päähän
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Selitykset
  = tarkastelujakso ~6 kk

  = jaksotarkastelu hinnastojakson päätyttyä

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

TUOTE TILAUSVALIKOIMASSA TUOTE VAKIOVALIKOIMASSA

Hinnastojakso 2 Hinnastojakso 3 Hinnastojakso 1  Hinnastojakso 2 Hinnastojakso 3

Tuote alkaa saada sijoituksen 

rankinglistalla, ensimmäinen alkava 
hinnastojakso

Tuote T2-

luokkaan

Tuote sijoittuu segmentin ranking-listalla 

kohdennusta saavien tuotteiden joukkoon.
Tuotteen kohdennus määrittyy tämän 

mukaan 4 kk päähän

Tuotteen ohjattu peitto 

Jaksotarkastelu 2 
mukainen 

1

2

3

Valikoimanhallinta
Workshop 4.2.2016 – Sokos Hotel Presidentti



WS palaute: Tilausvalikoiman 
vakiovalikoimaannousu (T2-tuotteet)

• Yleisesti T2-tuotteiden vakiovalikoimaannousun nopeuttamista 
pidettiin hyvänä

• Eri tilausvalikoimaluokkien (T1,T2,T3) tarvetta mietittiin

- Vaihtoehtona esitettiin vain yhtä luokkaa tilausvalikoimaan 

- Tai mahdollisuutta ilmoittautua suoraan T2-luokkaan 

- Tuotiin esille, että syynä nykyisten luokkien käyttöön on erilaisten 
ominaisuuksien ja vaatimusten hallinta, joita eri luokilla on. Erityisesti T2-
luokka, joka kuuluu vakiovalikoiman laadunvalvontaohjelmaan, jossa 
esimerkiksi määritetään viinien makutyypit.

• Nähtiin, että listaaminen tilausvalikoimaan tulisi tapahtua nykyistä 
nopeammin ja edullisemmin

• Ehdotettiin, että tilausvalikoimatuotteiden lukumäärä myymälässä 
voisi olla enintään 10% myymälän valikoimamäärästä

• Sinänsä rajat T2-luokasta poistumiselle koettiin olevan ok, riippuen 
mallista, miten luokkien kanssa edetään
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WORKSHOP: Hidaskiertoiset tuotteet

• Tavoitteena on myymäläkohtaisten myyntitietojen perusteella olla 
kohdentamatta myymälään sellaista tuotetta, joka ei ole siellä 
liikkunut aiemminkaan

- Miten määritellään hidaskiertoinen tuote?

- Mihin verrataan?

- Myymälän yleinen kiertonopeus, tuotteen hintataso, 
tuoteryhmä/alatuoteryhmä/segmentti -tasolla?

- Seurantajakso

- 4kk/6kk ?

- Tarkastelusyklit

- hinnastojaksoittain (3 x vuosi)?

- Uutuustuotteet 

- ”uutuustuotekausi” 6-10 kk vai 10-14kk vai 12-16kk?

- Kuinka pitkään hidaskierto-historian pitää seurata tuotetta?

- vapautuminen 
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WS palaute: Hidaskiertoiset tuotteet

• Miten määritellään hidaskiertoinen tuote?

- Yhtenä ehdotuksena hidaskiertoisen määrittelyn toivottiin tapahtuvan myymäläkohtaisesti, 
verraten tuotetta saman myymälän muihin samankaltaisiin tuotteisiin

- Toisena ehdotuksena oli, että hidaskiertoiseksi tunnistetun tuotteen osalta käytäisiin aina 
keskustelu akselilla Alko-maahantuoja, jonka lopputuloksena päätetään laitetaanko 
hidaskiertoisuus voimaan

• Seurantajakso

- Tarkastelujaksona 6 kuukautta nähtiin ehkä liian pitkänä, kun taas 2 kuukautta koettiin 
osin liian lyhyeksi, 4 kuukautta olisi hyvä kompromissi ehdotus

• Tarkastelusyklit

- Tarkastelusyklistä itsessään ei ollut kovin vahvaa mielipidettä, mutta todettiin sen 
menevän hyvin yhteen hinnoittelujaksojen kanssa, mikäli seurantajaksokin on 4 kk.

• Uutuustuotteet

- Uutuustuotteille koettiin hyvänä, että ns. uutuusjakso kattaisi kutakuinkin koko vuoden 
kaikki sesongit eli keskimäärin 10-14 kk. 

• Kuinka pitkään hidaskierto-historian pitää seurata tuotetta?

- Yhtenä ideana nähtiin että hidaskiertoisen statusta voitaisiin tarkastella joka jakso, jolloin 
voimassaolo ei olisi rajattu

- Toisena nousi esiin ajatus, että tavarantoimittaja voisi tuotemuutoksen (esim. 
etikettimuutos) yhteydessä valita poistaako ’hidaskierto’-historiat myymälöiltä
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Kumppaniverkko workshop
Timo Tossavainen, Christer Björkman, Kasper Kukkonen, Tomas Salmi
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Kumppaniverkko workshop

• Minkälaisia kokemuksia on ehtinyt kertymään kuukauden aikana?

- Plussia ja miinuksia?

Kehittämisehdotuksista

• Jatkokehityksen pohjana olemme käyttäneet käyttäjätutkimuksessa 
sekä järjestelmän rakentamisen aikana esille tulleita asioita

• Nämä eivät ole kiveen hakattuja asioita vaan ehdotuksia 

• Järjestelmä on teidän työkalunne, joten sen kehittäminen perustuu 
pitkälti teidän toiveisiinne

• Rajoittavina tekijöinä ovat järjestelmään linkittyvät muut 
tietojärjestelmät, valikoimaanotto-ohjeistus sekä budjetti

Kumppaniverkko
Workshop 4.2.2016 – Sokos Hotel Presidentti
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Jatkokehitysajatuksia

1. Käyttäjäkohtaiset profiilit
- Sisäänkirjauduttaessa valitaan ”oma profiili”, jolloin näkyvät käyttäjän omat tarjoukset, 

yms. tiedot

2. Omat tuotteet –valikko
- näkymä, josta voisi hallinnoida omia tuotteitaan

- perustiedot, tuotemuutokset, myyntidata?

3. Tilastografiikka
- käyttäjätutkimuksessa toivottiin ison kuvan antavaa grafiikkaa

4. Jakelijamuutoksiin perustietojen haku
- tuotekortilla olevat relevantit tiedot pl. liikesalaisuudet (hinta)

5. Nopeampi tiedottaminen pruuvien tuloksista
- tieto niistä tuotteista, jotka eivät varmuudella tule valituiksi
- esim. kauneuskilpailupisteytys: 1st runner up & 2nd runner up?

6. Tiedotteet Kumppaniverkkoon
- samat tiedotteet kuin nettisivuilla & tietoa kv:n toimintaan liittyen (päivitykset, yms.)

7. Valtakirja-arkiston tietojen helpompi selaaminen

8. Lähetettävän tarjouksen esikatselu
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Jo jatkokehitykseen menevät pienemmät asiat

• Tarjousten ja tuotemuutosten tulostettavuus

• Ostosuunnitelman saaminen Exceliin

• Samojen tietojen näkyminen molemmilla kielivalinnoilla (suosikit, 
tehdyt tarjoukset)

• Oluttyyppien lukitseminen tarjouspohjiin

• Tarjouksien statuksien seuraamisen parantaminen

• Kuljetuspakkauksen hinnan automaattinen laskenta

• Vapaaehtoisia kehitykseen ja testaamiseen?
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Verkkokaupan
workshop
Tavarantoimittajatilaisuus 4.2.2016

Paula Kujansivu 
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Verkkokaupan workshop 4.2.2016

Workshopin aiheet:

1. Varastontäydennysmalli

– Varastonohjauksen luokat ja niiden merkitys tavarantoimittajien liiketoiminnalle

– Esitettyjen luokkien rajat

2. Takaisinostovelvoite

– Velvoitteen ja ostoehtojen määrittely

– Velvoitteen käytännön toteutus

Yhteenveto workshopista:

– Keskustelu kummankin aiheen osalta oli hyvin aktiivista ja erityisesti 
takaisinostovelvoitteen käytännön vaikutukset nousivat suureen rooliin

– Varastontäydennysmallin osalta nousivat esiin seuraavat:

– Malli itsessään selkeä 

– Joidenkin luokkien yhdistäminen

– Luokkien hintarajojen määrittämisen haasteellisuus

– Tuoteryhmäkohtainen tarkastelu

– Takaisinostovelvoitteen osalta keskusteltiin erityisesti

– Todennäköisistä palautusten voluumitasoista

– Mahdollisista erilaisista palautusmalleista

– Kustannuksista

– Esitetty verkkokaupan malli nähtiin selvästi parempana kuin aiemmin ehdotettu, 
tavarantoimittajien omiin varastoihin perustunut malli

12



13

KIITOS


