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JOULUKAUDEN 2019 KAUSILAHJAPAKKAUKSET  

 
Joulukauden 2019 kausilahjapakkausten tarjousprosessi on sama kuin viime vuonna.  
Teknisesti tarjoukset tehdään Kumppaniverkon tuotemuutosnäkymän kautta, jossa on 
kausilahjapakkauksille oma osionsa. Nämä tarjoukset tulee tehdä 15.4. - 5.6.2019 välisenä 
aikana. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän tiedotteen lopussa kuvaesimerkkien jälkeen.   

Mikäli et ole kumppaniverkon käyttäjä, ole yhteydessä hyvissä ajoin tarvittavien tunnusten 
saamiseksi sähköpostitse offer@alko.fi. 

Mahdollisuus kausilahjapakkauksiin on vakiovalikoimassa olevilla väkevä- tai 
viinituoteryhmän tuotteilla alla mainituin rajauksin. 

Kausilahjapakkaukset ovat myymälöiden tilattavissa 7.11. – 19.12.2019 lukuun ottamatta 
kuohuviinien ja samppanjoiden kausilahjapakkauksia, jotka ovat tilattavissa 27.12.2019 asti. 
Tänä aikana ko. tuotteen jakelu tapahtuu myymäläkohtaisesti joko kausilahjapakkauksessa 
tai ilman pakkausta myymälän oman valinnan mukaan.   

Kausilahjapakkaukset ovat myynnissä Alkon verkkokaupassa omilla tuotenumeroilla alkaen 
11.11.2019. Ilman lahjapakkausta olevan vakiovalikoiman tuotteen myynti jatkuu normaalisti 
verkkokaupassa kyseisenä aikana.  

Lahjapakkausten tulee olla materiaaliltaan laadukkaita, kestäviä ja ulkoasultaan sellaisenaan 
lahjaksi kelpaavia. Tärkeää on, että pakkausten ulkonäkö ja värimaailma sopivat loppuvuoden 
sesonkiin ja juhlakauteen.  

 

Rajaukset 2019   

Kausilahjapakkauksia voi tarjota seuraaviin tuoteryhmiin, seuraavin hintarajauksin:  

- punaviinit; vähittäismyyntihinta yli 12 €  
- valkoviinit; vähittäismyyntihinta yli 12 €  
- roseeviinit; vähittäismyyntihinta yli 12 € 
- kuohuviinit; vähittäismyyntihinta yli 12 €  
- samppanjat 
- portviinit, madeirat ja sherryt 
- vodkat 
- konjakit 
- calvadokset 
- tummat rommit  
- viskit  
- ginit  
- akvaviitit 
- maustetut viinat 
- liköörit 

Lahjapakkauksia hyväksytään tuotteille, joiden myyntipakkaus on pullo.  
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Hinnat 

Ilman lahjapakkausta olevan ns. perustuotteen ja sen vastaavan kausilahjapakkausvariantin 
hinnat tulee olla samat. Kausilahjapakkausten vähittäishintarajaukset koskevat hintoja, jotka 
ovat voimassa alkaen 4.6.2019. 

Mikäli kausilahjapakkauksessa olevan vakiovalikoiman tuotteelle tehdään hinnanmuutos 
hinnastojaksolle 1.10.2019, tulee tarjoajan ilmoittaa samassa yhteydessä myös 
kausilahjapakkauksen hinta tuotenumeroineen. Vähittäishintojen tulee olla samat. Viinien 
osalta annettu vähittäishintojen hintarajaus yli 12 euroa täytyy toteutua edelleen 
hinnanmuutoksen yhteydessä.  

 

Pakkausmateriaalit  

- Lahjapakkauksessa ei saa olla PVC-muovia. 
- Puiset lahjapakkaukset tulisi voida avata ilman työkaluja tms.  
- Kaikissa tuoteryhmissä pakkauksen ekologisuus on toivottavaa. 

Lahjapakkauksilla ei ole maksimikorkeutta. Suositeltavaa on, että pakkauksen korkeus ei ylitä 
32 cm, jolloin tuote pakkauksineen mahtuu hyllyyn kaikissa myymälöissä. Lahjapakkauksen 
leveys saattaa vähentää tuotteen ”tuotenaamojen” määrää sille varatulla hyllypaikalla.  

Mikäli tuotteella on puinen kausilahjapakkaus, tulisi myös sillä olla useamman 
lahjapakkauksen sisältämä kuljetuspakkaus. 

 

EAN- ja DUN-koodit  

Lahjapakkauksen EAN-koodin on oltava eri kuin lahjapakkauksen sisällä olevan pullon EAN-
koodi. Näin lahjapakkausten myynti voidaan erottaa normaalituotteen myynnistä.  

Muistutus, että kausilahjapakkauksen EAN-koodi on myös ilmoitettava Valviraan.  

Mikäli lahjapakkauksessa sisällä olevan pullon EAN-koodi on eri kuin vakiovalikoiman 
vastaavan tuotteen EAN-koodi, joka on rekisteröity Palpaan, tulee tarjoajan huolehtia, että 
myös tämä koodi on Palpa-rekisteröity. 

Kausilahjapakkaustuotteella tulee olla normaalista tuotteesta poikkeava kuljetuspakkauksen 
viivakoodi (ns. DUN-koodi), joka tulee ilmoittaa kumppaniverkossa muiden tietojen 
yhteydessä.  

 

Pakkausmerkinnät lahjapakkauksessa 

Lahjapakkauksesta tulee löytyä lainsäädännön vaatimat pakkausmerkinnät (mm. tuotteen 
nimi, alkoholiprosentti, tilavuus ja allergeenimerkinnät suomeksi ja ruotsiksi). Vastaavat 
merkinnät tulee löytyä myös pakkauksen sisällä olevasta pullosta, sillä tuote saattaa päätyä 
asiakkaalle myös ilman lahjapakkausta.  

Merkintöjen oikeellisuus todetaan jakelunaloitusnäytteistä, eikä mahdollisia puutteellisten 
merkintöjen tuotteita voida hyväksyä jakeluun. 



Tuotemuutokset 

Mikäli vakiotuotteen vuosikerta tms. vaihtuu kesäkuun alun ja joulukuun 2019 välisenä 
aikana, tulee vakiotuotteen tuotemuutoksessa ilmoittaa lisätiedoissa, että tuotteella on 
kausilahjapakkaus, jolle vastaava tieto pitää myös päivittää. Ilmoita lisätiedoissa myös 
kausilahjapakkauksen tuotenumero sekä päivämäärä, josta alkaen tuotemuutos koskee 
kausilahjapakkauksessa olevaa tuotetta. 

Toivottavaa on, että kausilahjapakkauksessa olevan tuotteen vuosikerta ei vaihdu kesken 
jakeluajan, vaan on sama koko jakelukauden. 

 

Kausilahjapakkausten tarjoaminen Kumppaniverkon 
tuotemuutosnäkymän kautta   

Kausilahjapakkaustarjous tulee tehdä tuotemuutoksena Kumppaniverkon 
kausilahjapakkausosion kautta 15.4. - 5.6.2019 välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet löytyvät 
tämän tiedotteen lopussa kuvaesimerkkien jälkeen. 

Tuotemuutospyynnössä tulee ilmoittaa mm. seuraavat pakolliset tiedot (tarkemmat 
ohjeet jäljempänä): 

- lahjapakkauksen EAN-koodi koodi (oltava eri kuin lahjapakkauksen sisällä olevan 
vakiotuotteen pullon EAN-koodi). 

- lahjapakkausten kuljetuspakkauksen viivakoodi ns. DUN-koodi (oltava eri kuin 
vakiotuotteen DUN-koodi). 

- myyntipakkausten määrä kuljetuspakkauksessa  
- lahjapakkauksen mitat ja materiaali   
- lahjapakkauksen saatavuus myyntipakkauksina  

 

Tuotekuva 

Lahjapakkauksen kuva on liitettävä mukaan tarjoukselle ja kuvan on vastattava täysin tulevaa 
lahjapakkausta, sillä kausilahjapakkauksen alustava hyväksyntä/hylkäys tehdään kuvan 
perusteella.  

Kuvassa tulee olla lahjapakkaus ja pullo samassa kuvassa. Kuvassa olevan pullon on oltava 
täysin sama kuin Alkon valikoimassa oleva tuote. Mikäli yhdistelmäkuvaa ei ole saatavissa, 
mukaan on liitettävä pelkkä lahjapakkauskuva ilman pulloa.  

Kuvan on oltava laadullisesti Alkon tuotekuvien formaatin mukaisia, jotta se soveltuu mm. 
ulkoiseen viestintään Alkon verkkosivuilla. Tarkemmat kuvausohjeet löytyvät tämän 
tiedotteen lopussa. 

Mikäli lahjapakkaustarjouksen kuva ei ole riittävän laadukas Alkon ulkoiseen viestintään 
käytettäväksi, tulee sen olla kuitenkin riittävä alustavaa hyväksyntää varten. Lisäksi tätä kuvaa 
tullaan käyttämään Alkon myymälöiden sesonkioppaassa, jonka perusteella myymälät 
arvioivat tarpeensa lahjapakkaukselle. 

Mikäli formaatin mukaista kuvaa ei toimiteta tarjouksen yhteydessä, kuvaa Alko 
lahjapakkauksen ja laskuttaa tästä tarjoajaa. Tarve kuvausnäytteelle ilmoitetaan alustavan 
hyväksynnän yhteydessä. Tällöin pyydetty kuvausnäyte on toimitettava viimeistään 



27.9.2019. Merkitse näyte kuvausnäytteeksi ja kirjaa siihen kausilahjapakkauksen Alkon 
tuotenumero. Kuvausnäytteen toimitusosoite on sama kuin jakelunaloitusnäytteellä alla 
ohessa.  

 

Dollyt 

Jos kausilahjapakkauksessa oleva vakiovalikoiman tuote on oikeutettu dollylavalle ja 
kausilahjapakkaus halutaan tarjota myös dollylavalla, täytyy siitä tehdä oma tarjous 
hakunumerolla Dolly2019. Dollytarjouksesta on käytävä ilmi kausilahjapakkauksen 
tuotenumero, jolle dolly tarjotaan ja lavalla olevien myyntiyksiköiden lukumäärä.  

Alko ilmoittaa joulun 2019 kausidollylle oikeutetut ympärivuotiset tuotteet kesäkuun 
valikoimaanotto-ohjeen mukaisessa aikataulussa viikolla 27-28. 

Kausilahjapakkausten dollytarjoukset on tehtävä viimeistään 16.8.2019. 

 

Hyväksyminen, valikoimaantulo ja jakelu 

1) Alko joko hyväksyy tai hylkää alustavasti tuotemuutoksena tehdyt 
kausilahjapakkaustarjoukset viimeistään 17.6.2019 ja lähettää tarjoajille siitä viestin.  

2) Kausilahjapakkauksen lopullinen hyväksyntä tapahtuu, kun tuotteesta on toimitettu ns. 
jakelunaloitusnäyte. Huom!  Vain pelkkä tyhjä pakkaus. Viitteeksi kausilahjapakkauksen 
Alkon tuotenumero. 

Jakelunaloitusnäyte tulee toimittaa viimeistään 1.11.2019, ei kuitenkaan ennen 1.10.2019 
osoitteella:   

ALKO OY/Posti Group 
Tikkurilantie 148, Portti 1, ovet D 18-21 
FIN-01530 VANTAA 

Lahjapakkauksen on vastattava ilmoitettua kuvaa, kokoa, materiaalia sekä laatua. Tässä 
yhteydessä varmistetaan lisäksi lahjapakkauksen EAN-koodin toimivuus ja oikeellisuus.  

Alko pidättää oikeuden hylätä jakelunaloitusnäyte, mikäli kyseessä on selkeä laadullinen tai 
muu poikkeama alustavasti hyväksyttyyn pakkaukseen nähden, tai pakkausmerkinnät ovat 
puutteellisia. 

Lahjapakkaus vapautetaan jakeluun vasta jakelunaloitusnäytteen hyväksynnän jälkeen.  

 

3) Kausilahjapakkaukset avataan myymälöiden tilauksille torstaina 7.11.2019.  

Myymälät voivat valita tilatessaan joko normaalituotteen tai lahjapakkauksessa olevan 
tuotteen. Myymälän tilatessa mahdollisesti loppunutta varianttia (normaalituote tai 
lahjapakkaus), toimittaja ei saa korvata tilausta toisen variantin toimituksella. 

Alkon myymälöihin saa toimittaa ainoastaan hyväksyttyjä lahjapakkauksia. Pakkauksia ei pidä 
joutua kokoamaan tai korjaamaan enää myymälässä, vaan ne on toimitettava täysin valmiina.  

 



4) Kausilahjapakkaustuotteet esitellään Alkon sisäisessä joulusesongin 2019 
tiedotusmateriaalissa. Kausilahjapakkaukset pidetään avoimina myymälöiden tilauksille 
7.11.- 19.12.2019, lukuun ottamatta kuohuviinien ja samppanjoiden kausilahjapakkauksia, 
jotka ovat tilattavissa 27.12.2019 asti. Kuljetuspakkauksen tulee sisältää joko vain 
kausilahjapakkauksissa olevia tuotteita tai vain normaalituotteita ilman lahjapakkauksia.  

Kausilahjapakkaukset ovat tilattavissa Alkon verkkokaupassa omilla tuotenumeroilla alkaen 
11.11.2019. 

5) Joulun kausilahjapakkauksen loppuessa ennen 19.12.2019 (kuohuviinit ennen 27.12.) on 
asiasta ilmoitettava välittömästi Materiaalinohjauskeskukseen mok@alko.fi. 

Lisäksi toimittajan on suljettava ko. tilausvariantti/tuotenumero extranetin 
saatavuustietosovelluksessa, minkä jälkeen myymälät eivät enää pääse tilaamaan sitä.  

 

Lahjapakkauksista vastaavan tuotepäällikön yhteystiedot:  
 
Alko Oy, Tuotteet ja ostot  
Kirsi Erme  
puhelin 020 711 5695  
kirsi.erme@alko.fi 

 

 

Alkon 2019 kausilahjapakkausten kuvausohjeet  

Kuva tulee Alkon verkkokaupan tuotesivulle sekä Alkon myymälähenkilökunnan käyttöön 
painettavaan sesonkioppaaseen, jossa esitellään kaikki joulun kausilahjapakkaukset. Kuvan 
perusteella myymälät voivat valita haluamansa pakkaukset.  

Kuvassa tulee olla kausilahjapakkaus sekä pullo yhdessä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on 
toimitettava kuva pelkästä lahjapakkauksesta. Huom! kuvassa olevan pullon tulee vastata 
täysin Alkon valikoimassa olevaa tuotetta.  Esimerkkikuvat löytyvät alla. 

Kuvan ottaminen  

- Kuvassa tulee olla vain yksi (1) suljettu, valmis, kasattu kotelo tai laatikko sekä Alkon 
valikoimissa oleva pullo (vain 1 pullo). Tai vaihtoehtoisesti pelkkä lahjapakkaus ilman 
pulloa, mikäli yhteiskuvaa ei ole saatavissa. Kuvassa ei saa olla mitään muuta.  

- Asettele kotelo kuvaan niin, että kotelosta näkyy etupuoli ja hieman kotelon vasenta 
sivua. Kantta ei saisi näkyä. Kuvassa olevan pullon on oltava kohtisuoraan eteenpäin.  

- Mikäli kuvaat useita koteloita, käytä mieluiten jalustaa, jotta kuvista tulisi 
mahdollisimman yhdenmukaisia.  

- Ota kuva ikkunan läheisyydessä, hyvässä päivänvalossa ilman salamaa (jos käytössä ei 
ole studiota).  

- Luonnollisen sävyntoiston kannalta olisi hyvä, että keinovalonlähteet sammutetaan 
kuvausalueen välittömässä läheisyydessä.  

Kuvan nimeäminen:  

- Kuusinumeroinen Alkon tuotenumero, jolle kausilahjapakkaus halutaan tarjota 
(123456.jpg).  
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Alkon tuotekuvien formaatti:  

- Kuvamuoto: JPG (voidaan hyväksyä laadukas PDF tai PNG) 
- Väritila: RGB 
- Kuvan resoluutio: 300 pikseliä/tuuma 
- Kuvan tausta: puhdas valkoinen (R255 G255 B255), ei muita värisävyjä, 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).  
- Pullon + lahjapakkauksen tiedostokoko saa olla yli 3000 kt. 
- Kuvassa olevan tuotteen on vastattava myyntiyksikön todellista ilmettä ja luonnollista 

pintaa (ei tuotteeseen kuulumatonta tekstiä tai ylimääräisiä tehostuselementtejä, 
kuten pisaroita). 
 
 

Esimerkkikuvat seuraavilla sivulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESIMERKKIKUVA 1.

 

 

 

 

 

 



ESIMERKKIKUVA 2. 

 

 

 



Ohje Kumppaniverkkoon Kausilahjapakkaus 2019 tarjousta varten 

 

Kirjautukaa normaalisti sisään Kumppaniverkkoon yrityksenne tunnuksilla. Valitkaa 
ylälaidasta ”+Tuotemuutos”. Kirjoittakaa sen tuotteen nimi/tuotenumero, jolle haluatte 
tehdä kausilahjapakkausmuutoksen. Tämän lisäksi täpätkää oikealla puolella oleva 
”Kausilahjapakkaus” –ruutu. 

 

 

  



Täydentäkää tuotemuutoslomakkeelle alla olevat tiedot: 

- lahjapakkauksen EAN-koodi (oltava eri kuin lahjapakkauksen sisällä olevan 
vakiotuotteen pullon EAN-koodi). 

- lahjapakkausten kuljetuspakkauksen viivakoodi ns. DUN-koodi (oltava eri kuin 
vakiotuotteen DUN-koodi). 

- myyntipakkausten määrä kuljetuspakkauksessa  
- lahjapakkauksen mitat 
- lahjapakkauksen saatavuus myyntipakkauksina  
- lahjapakkauksen materiaali (esim. puu, kartonki, puuvilla) ilmoitettava 

lisätietokentässä 

 

 

 

Liittäkää ohjeistuksen mukainen tuotekuva painikkeella ”+Lisää tuotekuva”. 

 

 



Lähettäkää valmis tuotemuutos yläpalkin ”Lähetä” –painikkeella. 

 

 


