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SUOMEN 100-VUOTISJUHLAVUODEN LISÄHAUT 

 

 

Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Alko hakee rajallisen 

saatavuuden tuotteita, joissa satavuotias Suomi tulee teemana 

selkeästi esiin:  

 

- Keskeistä on tuoda esille suomalaisuuteen liittyviä ylpeyden aiheita 
kuten osaamista, luontoa tai kulttuuria.  

 

- Juhlavuosi esiintyy tuotteessa erottuvana tarinallisena kokonaisuutena. 

 

- Tuotteen ulkoasu on juhlavuodelle konseptoitu erottuva kokonaisuus – 
ei tuoteilmeen etikettipäivitys. 

 

- Huomioittehan, että Suomi 100 Finland tavaramerkin käyttö on sallittu 

ainoastaan lisenssioikeuden saaneille. Tavaramerkin käytöstä vastaa 
juhlaorganisaatio, yhteydenotot: suomi100yritysinfo (at) vnk.fi 

 

 
Toteutus kolmivaiheisena:  

 Kausituotteet haettu valikoimaan ajalle:21.11.2016 – 31.12.2017   

 Rajallisen saatavuuden tuotteet erillisinä hakuina ja 

valikoimaantulot kahdessa vaiheessa:  

o 100 päivää ennen 6.12.2017  

o 21 päivää ennen 6.12.2017 

 

 

 

 

OLUET 

 

HELMIKUU 

hakunumero RB170204 

tuotetyyppi pils 

alkoholipitoisuus 4,8 - 6,0 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,5 litraa 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa 

merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 

tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 

lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 3000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 
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 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Pienpanimo-olut. 

valikoimaantuloarvio elokuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero RB170205 

tuotetyyppi pintahiivaolut 

alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,5 litraa 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa 

merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 

tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 

lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 3000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Suomen luonnolle tunnusomaisten raaka-

aineiden käyttö (esim. marjat, jäkälät, havut) 

tuotteen valmistuksessa katsotaan eduksi.  

 – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Pienpanimo-olut. 

ostomäärä enintään 2 tuotetta 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Siiderit 

 

HELMIKUU 

hakunumero RB170206 

tuotetyyppi siideri 

täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva siideri 

alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,5 litraa 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa 

merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 

tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 

lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Ns. craft cider. 

 – Pientuottaja voidaan katsoa eduksi.  

valikoimaantuloarvio elokuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

 

VIINIT  

 

HELMIKUU 

hakunumero RW170205 

tuotetyyppi hedelmä- ja/tai marjaviini  

pakkaus enintään 0,75 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 800 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Suomen luonnosta löytyvien raaka-aineiden 

(esim. marjat, villiyrtit, hunaja) käyttö tuotteen 

valmistuksessa katsotaan eduksi.  

 – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
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valikoimaantuloarvio elokuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero RW170206 

tuotetyyppi punaviini 

pakkaus 0,375 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 1800 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Rypälelajike tai -lajikkeet on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

valikoimaantuloarvio elokuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero RW170207 

tuotetyyppi valkoviini 

pakkaus 0,75 litran lasipullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa 

saatavuus vähintään 4000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Rypälelajike tai -lajikkeet on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus 

viinihappona (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 
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 – Arvostettu tyylinsä edustaja katsotaan eduksi. 

valikoimaantuloarvio elokuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero RW170208 

tuotetyyppi punaviini 

pakkaus 0,75 litran lasipullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa 

saatavuus vähintään 5000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Rypälelajike tai -lajikkeet on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Arvostettu tyylinsä edustaja katsotaan eduksi. 

valikoimaantuloarvio elokuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero RW170209 

tuotetyyppi Alkoholiton kuohujuoma / alkoholiton marja- 

ja/tai hedelmäkuohuviini / alkoholiton 

hiilihapotettu marja- ja/tai hedelmäviini 

alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,75 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 
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 – Suomen luonnosta löytyvien raaka-aineiden 

(esim. marjat, villiyrtit, hunaja) käyttö tuotteen 

valmistuksessa katsotaan eduksi.  

 – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

valikoimaantuloarvio elokuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero RW170210 

tuotetyyppi kuohuviini, ei roseekuohuviini 

pakkaus 3 litran lasipullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

tuotantoalue mainittava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 120 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero RW170211 

tuotetyyppi hedelmä- ja/tai marjakuohuviini 

pakkaus enintään 0,75 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 
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 – Suomen luonnosta löytyvien raaka-aineiden 

(esim. marjat, villiyrtit, hunaja) käyttö tuotteen 

valmistuksessa katsotaan eduksi.   

 – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

 

VÄKEVÄT 

 

Muut tisleet 

 

HELMIKUU 

hakunumero RS170201 

tuotetyyppi muu hedelmätisle 

täydentävä tuotetyyppi omenatisle 

alkoholipitoisuus yli 22 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,7 litraa 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 360 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

valikoimaantuloarvio elokuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

Viskit 

 

HELMIKUU 

hakunumero RS170202 

tuotetyyppi viski 

alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,5 litran tai 0,7 litran lasipullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 360 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 
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muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Ruisviski tai high rye mash bill katsotaan 

eduksi. 

 – Mash billin viljalajikkeet osuuksinen mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HELMIKUU 

hakunumero RS170203 

tuotetyyppi viski 

täydentävä tuotetyyppi single malt 

alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,5 litran tai 0,7 litran lasipullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Yhden tynnyrin pullotuserä. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

Liköörit 

 

HELMIKUU 

hakunumero RS170204 

tuotetyyppi marjalikööri 

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,35 litran tai 0,5 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 900 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä 
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 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Valmistettu aidoista marjoista. 

 – Suomen luonnolle tunnusomaisten raaka-

aineiden käyttö tuotteen valmistuksessa 

katsotaan eduksi.  

 – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

valikoimaantuloarvio elokuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

Katkerot 

 

HELMIKUU 

hakunumero RS170205 

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,5 litraa 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästi 

ilmetä pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä 

kotimaisella kielellä. 

 – Suomen luonnolle tunnusomaisten raaka-

aineiden käyttö tuotteen valmistuksessa 

katsotaan eduksi.  

 – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

valikoimaantuloarvio elokuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

1.3.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

22.3.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

 


