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SUUREMPIEN ERIKOISERIEN OSTOSUUNNITELMA JA 

OHJEET TARJOAMISELLE 

 

Alko ottaa valikoimaansa kuukausittain valikoiman erikoiserätuotteita. 

Erikoiserät rikastuttavat Alkon tuotevalikoimaa ja ovat erityisesti juomista 

sekä ruoan ja juoman yhdistämisestä kiinnostuneille asiakkaille 

suunnattuja tuotteita. 

 

Kuukausittain valikoimaan tulevat erikoiserät sisältävät kaksi 

kokonaisuutta: suuremmat ja pienemmät erikoiserät. Suuremmilla 

erikoiserillä on laajempaa kysyntää sekä saatavuutta. Pienemmät 

erikoiserät ovat erityisesti harrastajia kiinnostavia huipputuotteita. 

Tuotteiden myynti asiakkaille alkaa lähtökohtaisesti kuukausittain samana 

päivänä. Erikoiserähaut julkaistaan Alkon nettisivuilla 

alko.fi/tavarantoimittajille kolme kertaa vuodessa tai erillisinä 

tuotehakuina. 

 

Alko julkaisee suurten erikoiserien haut kolme kertaa vuodessa noin 5-6 

kuukautta ennen jakson myynnin alkua. Erikoiserähakujaksot ovat 

vuonna 2019: tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu. 

Tarvittaessa hakuja voidaan julkaista tämän aikataulun ulkopuolella. 

 

Syys-joulukuun 2019 erikoiserähakujaksossa noudatetaan seuraavaa 

aikataulua: 

 

• Haut julkistetaan maaliskuussa 2019. 

• 19.4.2019 mennessä tarjousten on oltava Alkossa. 

• 3.5.2019 mennessä näytteiden on oltava Alkossa. 

• 13.5.-21.5.2019 välisenä aikana tuotteet arvioidaan. 

 

Tuotteet tulevat myyntiin pääsääntöisesti kuukausittain ensimmäisenä 

torstaina. Jakelunaloituspäivä on myynnin aloitusta edeltävän viikon 

maanantai (esim. syyskuussa 2019 myynti alkaa torstaina 5.9. ja 

valikoimaantulo on 26.8. maanantai). Tarjousten tulee olla voimassa 

myynninalkamiskuukauden loppuun. 

 

Suuremmat erikoiserät ovat valikoimassa ja myymälöille tilattavissa 

neljän kuukauden ajan valikoimaan tulostaan (erikoiseräjakso). On 

tärkeää, että tavarantoimittaja varmistaa riittävän saatavuuden 

erikoiseräjaksolle.   

 

Hauissa ilmoitetaan tuotekohtainen menekkiarvio neljän kuukauden 

erikoiseräjaksolle. Lisäksi oston yhteydessä tuotteen menekkiarvio 

tarkennetaan ja ilmoitetaan ensitäyttöä vastaava arvioitu määrä. 

Ensitäyttö on noin kuukauden myyntiä vastaava määrä ja se tilataan 

yhdessä tai useammassa erässä. Erikoiseräjakson aikana myymälät 

tilaavat tuotetta lisää menekin mukaan. Suuremmat erikoiserätuotteet 

ohjataan huippu- sekä erikoismyymälöihin. Lähimyymälöille tuotteet ovat 

valinnaisia. 

 

 

https://www.alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille
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Tuotesaatavuuden varmistaminen ja tuotteen jatko Alkon 

valikoimassa 
 

Ajan tasalla oleva saatavuustieto on asiakaskokemuksen kannalta 

kriittisen tärkeässä roolissa. Tuotesaatavuuden varmistamiseksi 

tavarantoimittajan tulee ilmoittaa Alkolle, mikäli tuotteen uskotaan 

loppuvan tavarantoimittajan varastosta ennen erikoiseräjakson 

päättymistä. Ilmoitus tulee tehdä Alkolle (mok@alko.fi) ajoissa, 

vähintään 1 kuukausi ennen tuotteen arvioitua loppumisajankohtaa. Myös 

'tuote loppu' -tieto (ns. LOTU) tulee päivittää Alkolle tavarantoimittajan 

tai toimittavan varaston osalta luotettavasti ja reaaliaikaisesti. 

 

Mikäli tavarantoimittajalla on vielä varastoa jäljellä tai tuotesaatavuutta 

erikoiseräjakson jälkeen, tuote voi siirtyä tilausvalikoimaan tai 

vakiovalikoiman kohdentamattomaksi päätuotteeksi valikoimaanotto-

ohjeen ehtojen puitteissa. 

 

 

Tuotehaut ja tarjousmenettely  
 

Osallistuminen tuotehakuihin  

Tuotehaut julkistetaan Alkon internet–sivulla sekä Kumppaniverkossa. 

Hakunumerot noudattavat seuraavaa mallia: 

 

 SW = Specialty Wines 

 SB = Specialty Brewery Products 

 SS = Specialty Spirits 

 SF = Specialty Fortified 

 

Erikoiserätuotetta tarjotessa tarjoajan tulee täyttää tuotteen 

analyysiarvot kunkin tuotekategorian vaatimusten mukaisesti. 

Analyysitodistus on myös liitettävä tarjoukselle. Lisätietoa vaatimuksista 

löytyy valikoimaanotto-ohjeen liitteestä 6.  

 

Jos analyysitodistusta ei ole saatavilla, tuotteen analysointi tehdään 

Alkossa tarjoajan kustannuksella. Tuote analysoidaan, mikäli se läpäisee 

aistinvaraisen arvioinnin ja näin ollen jatkaa valikoimaanottoprosessissa. 

Hinnasto ACL:n analyysikuluista nähtävillä: 

https://www.alko.fi/alkooy/tavarantoimittajille/hinnat/toimittajaveloituks

et 

 

Erikoiserätarjouksella tulee aina ilmoittaa tuotteen saatavuus. Alko voi 

jättää ostamatta tuotteen, mikäli ilmoitettu saatavuus on pienempi kuin 

haussa ilmoitettu menekkiarvio. Mikäli useampi kuin yksi toimija tarjoaa 

samaa erikoiserätuotetta, Alko ostaa edullisimman tuotteen 

menekkiennuste ja saatavuus huomioiden.  

 

Jakelunaloitusnäytteet 

Erikoiserätuotteista ei pyydetä tavarantoimittajilta 

jakelunaloitusnäytteitä. Laadunvalvonta tekee jakelunaloitustarkastuksen 

myymälöihin toimitetuista tuotteista ennen myynninaloitusta. 

Tuotelaadun ja pakkausmerkintöjen lisäksi todennetaan se, että tuotteet 

on toimitettu ajallaan myymälöihin. 

 

 

https://www.alko.fi/alkooy/tavarantoimittajille/hinnat/toimittajaveloitukset
https://www.alko.fi/alkooy/tavarantoimittajille/hinnat/toimittajaveloitukset
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Tuotekuvat 

Alko valokuvaa hauista valitut kuvauskelpoiset tarjousnäytteet. 

 

Tuotteiden valinta ja valikoimaantulo  

Erikoiserätuotteet ostetaan pääsääntöisesti 1-2 kuukauden kuluttua 

hakuajan päättymisestä. Tuotteiden valikoimaantulo tapahtuu yleensä 3 

– 6 kuukauden kuluttua tuotteen ostosta. Erikoiserätuotteet tulevat 

lähtökohtaisesti valikoimaan yhtenä kokonaisuutena kuukausittain. 

 

Myyntiargumentit asiakaspalvelun tueksi 

Tuotteille tulee antaa asiakaspalvelun tueksi myyntiargumentit 

kumppaniverkon kautta. Tämä on tärkeää erikoiserätuotteille, jotka 

esitellään asiakkaille teemojen kautta ja asiakaskuntana usein juomiin 

enemmän vihkiytyneet. 

 

Jakelunaloituksesta myöhästyminen 

Mikäli suurempien erikoiserien tuote myöhästyy jakelunaloituspäivästä, 

tuotetta ei ole jaettavissa tuolloin riittävästi ensitäyttöä ajatellen tai tuote 

ei ole myynninaloituspäivänä myyntikelpoinen, veloitetaan tarjoajalta 

1250,00 euroa (+ alv). 

 
Valikoimaantulon peruuntuminen 

Valikoimaantulo peruuntuu, jos tuote ei ole toimitettavissa myymälöihin 

kolmen kuukauden kuluessa tuotteen valikoimaantulopäivästä. Tällöin 

Alko peruuttaa tuotteen valikoimaantulon ja veloittaa myyjältä tuotteen 

listauksesta aiheutuneet kustannukset alko.fi/tavarantoimittajille -sivuilla 

julkaistujen veloitusmäärien mukaisesti. 

 

Lisätietoja 
 
Hakukokonaisuus (klusteri) 

Haut on ryhmitelty asiakaslähtöisiin hakukokonaisuuksiin, klustereihin. 

Ne perustuvat arvioituun asiakastarpeeseen sekä kokonaisuuden 

kiinnostavuuteen ja vaihtelevat haettavan tuotelukumäärän osalta. 

Klustereiden nimillä halutaan kiteyttää tarjoajille, millaista 

asiakaslähtöistä kantavaa ideaa kokonaisuudella halutaan palvella. 

 

Menekkiarvio 

Hauissa arvioitu menekkiarvio on viitteellinen. Se kertoo ostosuunnittelun 

tekohetkellä arvioidun 4 kuukauden erikoiseräjakson menekin litroissa.  

 

Alkuperämaa  

Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa alkoholijuoma on pääosin 

valmistettu tai tuotettu. 

 

Merkin/reseptiikan alkuperämaa 

Panimotuotteissa ja väkevissä juomissa alkuperämaalla tarkoitetaan 

maata tai aluetta, josta tuotteen merkki/reseptiikka on lähtöisin tai josta 

tuote tyypillisesti tunnetaan. Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa 

merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 

tarjouksen lisätietokentässä. Tuotantolaitos valmistusmaassa ilmoitetaan 

sille varatussa kentässä. 
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Valmistusmaa 

Maa, jossa tuote on valmistettu. Valmistuksena ei tässä yhteydessä 

pidetä alkoholijuoman vähäistä käsittelyä/jatkojalostusta, kuten 

esimerkiksi pullotusta, suodatusta, lisäaineen lisäämistä tai 

laimentamista, koska ne eivät olennaisesti muuta juoman laatua. 

Myöskään kahden nesteen sekoittamista keskenään ei pidetä 

valmistuksena.  

 

Euroopan suojatut alkuperämerkinnät 

EU-laki vuodelta 2009 koskee kaikkia viinintuottajajäsenvaltioita. Alko on 

tietoinen, että siirtymävaiheessa esiintyy uusia ja vanhoja merkintöjä. 

Vaikka hauissa ei olisi erikseen mainittu molempia merkintöjä, 

hyväksymme kummatkin samaa laatuluokkaa kuvaavat merkintätavat. 

Epäselvissä tapauksissa tarjoajan tulee ottaa yhteyttä vastaavaan 

tuotepäällikköön.  

 

Kestävä kehitys ja eettinen kauppa 

Ympäristöystävällisyydellä ja eettisyydellä on tärkeä merkitys. 

Suomalaiset kuluttajat kokevat yhä enemmän omikseen kestävää 

kehitystä tukevat tuotteet (mm. luomu- ja Eettisen kaupan -tuotteet). 

Alko haluaa edelleen lisätä valikoimassa olevien kestävää kehitystä 

tukevien tuotteiden määrää. Eettisen kaupan piiriin luemme tällä hetkellä 

Reilun Kaupan, Fair for Life sekä For Life -sertifioinnin omaavat tuotteet.  

 

Tuotteessa olevat kestävää kehitystä tukevat ominaisuudet on kerrottava 

tarjouksen lisätietokentässä, ja pyydettäessä on toimitettava viralliset 

sertifikaatit ja/tai todistukset. 

 

Alko tukee ympäristönäkökulmaa kannustamalla tuotteiden liittämistä 

kierrätysjärjestelmään. Tuotteen pakkauksen paino on varsin merkittävä 

osa tuotteen ympäristökuormitusta. Alko haluaa tukea siirtymistä 

kevyempiin pakkauksiin. 

 


