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SUOMI 100 VUOTTA JUHLAVUOSI 

HUOM! 

Tämän dokumentin hakuja on korjattu.  

Korjatut kohdat löytyvät hakuteksteistä punaisella.  

Korjaukset ovat:  

 

3.6.2016 hakua KS160701 on korjattu:  

Pakkaus 0,5 litran tai 0,7 litran lasipullo 

 

13.6.2016 hakujen näytteiden toimitusaikataulua on pidennetty:  

31.8.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

 

Juhlavuoden kunniaksi Alko hakee kausituotteita, joissa satavuotias Suomi 

-teema tulee selkeästi esiin: 

 

- Teemassa keskeistä on tuoda esille suomalaisuutta esim. osaamista, 

Suomen historiaa, nykypäivää tai tulevaisuutta. 

- Tuotteen tarinan tulee selkeästi ilmetä pakkauksessa, mielellään 

vähintään yhdellä kotimaisella kielellä  

 

 

Toteutus kolmivaiheisena: 

 

- Kausituotteet valikoimassa: 21.11.2016-31.12.2017 

o Poikkeustapauksessa valikoimaantulo voidaan aloittaa 2.1.2017 

(esim. kaukotuotteet) 

- Rajallisen saatavuuden tuotteet haetaan erikseen ja valikoimaantulot 

kahdessa vaiheessa: 

o 100 päivää ennen 6.12.2017  

o 21 päivää ennen 6.12.2017 
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Viinit 

 

HEINÄKUU 

hakunumero KW160701 

tuotetyyppi punaviini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

tuotantoalue mainittava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava 

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. 

 – Kuva tuotteen etu- ja takaetiketistä on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.7.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

31.8.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

HEINÄKUU 

hakunumero KW160702 

tuotetyyppi samppanja tai kuohuviini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

tuotantoalue mainittava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus 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 on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä.  

 – Kuva tuotteen etu- ja takaetiketistä on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.7.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

31.8.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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HEINÄKUU 

hakunumero KW160703 

tuotetyyppi valkoviini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

tuotantoalue mainittava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus 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. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus 

viinihappona (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Kuva tuotteen etu- ja takaetiketistä on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.7.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

31.8.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

HEINÄKUU 

hakunumero KW160704 

tuotetyyppi hedelmäviini tai hedelmäkuohuviini  

pakkaus enintään 0,75 litraa 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

tuotantoalue mainittava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen sopivuus teemaan on perusteltava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Tuotteen sopivuus teemaan tulee selkeästii ilmetä 

pakkauksesta, mielellään vähintään yhdellä kotimaisella 

kielellä. 

 – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Kuva tuotteen etu- ja takaetiketistä on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.7.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

31.8.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 



 4 (7) 

 

 

Oluet 

 

KESÄKUU 

hakunumero KB160601 

tuotetyyppi pinta- tai pohjahiivaolut 

alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo 

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 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. 

 – Tarkempi oluttyyppi on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Yli 5,5 % alkoholia sisältävä tuote voidaan katsoa eduksi. 

 – Tuotteen etu- ja takaetiketti on liitettävä tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.7.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

31.8.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

Vodkat 

 

HEINÄKUU 

hakunumero KS160701 

tuotetyyppi maustettu vodka 

alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,5 litran tai 0,7 litran lasipullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus 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. 

 – Kuva tuotteen etu- ja takaetiketistä on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.7.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

31.8.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Muut tisleet 

 

HEINÄKUU 

hakunumero KS160702 

tuotetyyppi muu tisle 

alkoholipitoisuus yli 22 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,5 litran tai 0,7 litran lasipullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus 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. 

 – Tarkempi tuotetyyppi mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Tuotetyypin tulee ilmetä pakkauksesta. 

 – Kuva tuotteen etu- ja takaetiketistä on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.7.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

31.8.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Rypäletisleet 

 

HEINÄKUU 

hakunumero KS160703 

tuotetyyppi konjakki 

alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,7 litran lasipullo 

alkuperämaa Ranska 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus 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. 

 – Kypsytysluokitus ja kypsytyksen pituus on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Tarkempi ala-alue tai laatumerkintä katsotaan eduksi. 

Tämä on tällöin mainittava tarjouksen lisätietokentässä sekä 

tuotteen etiketissä. 

 – Kuva tuotteen etu- ja takaetiketistä on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.7.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

31.8.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Liköörit 

 

HEINÄKUU 

hakunumero KS160704 

tuotetyyppi likööri 

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,5 litran lasipullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus 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. 

 – Valmistusaineet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Kuva tuotteen etu- ja takaetiketistä on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.7.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

31.8.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 


