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Tervetuloa Alkon verkkovuosikertomuksen ja
yhteiskuntavastuuraportin 2014 pariin

Tässä yhdistetyssä vuosikertomuksessa ja yhteiskuntavastuuraportissa kerromme vuodesta 2014 ja vastuullisesta toiminnastamme.
Raportti julkaistaan ainoastaan verkkoversiona.

Alko yrityksenä -osiossa on tietoa mm. Alkon strategiasta ja vuoden 2014 tärkeimmistä tapahtumista. Alkon tehtävä –osiossa kerromme
Alkon erikoistehtävästä haittojen ehkäisyn näkökulmasta sekä taloudellisesta vastuullisuudestamme. Asiakkaat ja tuotteet -osio sisältää
tietoa tuotteiden myynnistä sekä kulutuksesta, sekä tavoistamme kehittää palvelua. Henkilöstöosiossa kerromme mm. henkilökunnan
työhyvinvointiin sekä koulutukseen liittyvistä teemoista ja Vastuullinen toimitusketju –osiossa tuotteiden toimitusketjun
vastuullisuusnäkökohdista.

Aineistopankki on käytössäsi jokaisen sivun yläreunassa. Pankin avulla voit:

Ladata vuoden 2014 vuosikertomuksen ja yhteiskuntavastuuraportin yhtenä tiedostona.
Tallentaa yksittäisiä sivuja käyttäen Lisää sivu raporttiisi -toimintoa.
Koostaa oman raportin haluamallasi sisällöllä Aineistosta, jonne tallentamasi sivut kertyvät. Aineisto-valikossa voit valita vielä lisää
yksittäisiä sivuja, tai tiettyjä valmiita kokonaisuuksia tarpeidesi mukaan.
Valmiin raporttisi voit tulostaa tai tallentaa PDF-tiedostona.

Sivustolla on myös hakutoiminto sekä GRI-indeksi. Sivuston alalaidassa olevien sosiaalisen median painikkeiden kautta voit jakaa
raporttimme artikkeleita verkossa.
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Raportointiperiaatteet
Tämä on Alkon 11. yhdistetty vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti.

Noudatamme yhteiskuntavastuuraportissa Global Reporting Initiativen GRI G4 kestävän kehityksen suositusta, Valtion omistajapolitiikkaa
koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä vuodelta 2011 sekä Ohjeistusta valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen
raportointiin vuodelta 2014.

Olemme raportoineet vuosittain Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston mukaisesti vuodesta 2004 lähtien. Raportti
noudattaa GRI G4 –ohjeistoa, ja se kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun lisäksi alkoholipoliittisen vastuun keskeisimmät
osa-alueet. Sovellamme raportoinnissa GRI G4-ohjeiston peruslaajuutta (Core). Raportti sisältää ohjeiston mukaisen yleisen perussisällön
(General Standard Disclosures) sekä osia Erityisestä perussisällöstä (Specific Standard Disclosures). Raportin sisällön vertailu GRI G4 -
ohjeistoon on GRI-indeksissä. Raportti ilmestyy suomeksi ja englanniksi, ja se julkaistaan ainoastaan verkkoversiona. Raporttia ei ole
varmennettu ulkoisesti.

Raportissa esitetyt tiedot ovat peräisin yhtiön operatiivisen toiminnan tueksi tehdyistä selvityksistä ja kirjanpidonluvut tarkastetusta
liikekirjanpidosta sekä tilinpäätöksestä. Raportointi kattaa Alkon koko toiminnan. Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat Alkon
talousraportteihin, kirjanpitoon ja vahvistettuun tilinpäätökseen. Sosiaalisen vastuun tunnusluvut tulevat henkilöstötietojärjestelmistä,
palkanlaskentajärjestelmistä, palveluntuottajilta ja kirjanpidosta. Ympäristövastuun luvut on pääosin saatu omista järjestelmistä ja
palveluntuottajilta.

Henkilöstölukujen laskennassa sovelletaan kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta. Corporate Governance -
osio noudattaa soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Tilinpäätös on laadittu FAS-standardin
mukaan.

Olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat

Laskentaraja
Laskentarajaan kuuluvat Alko Oy sekä määriteltyjen tunnuslukujen osalta myös Alkon ulkopuoliset tahot.

Raportin sisällönmäärittely
Raportoinnin kannalta olennaiset näkökohdat määriteltiin vuoden 2014 aikana uuden GRI G4 -raportointiohjeiston vaatimusten mukaan.
Keväällä 2014 toteutetun sidosryhmäkyselyn pohjalta tunnistetut vastuullisuusnäkökohdat arvioitiin ja niiden olennaisuus määritettiin.
Jokaiselle näkökohdalle määritettiin laskentaraja, joka kuvaa sen olennaista vaikutusta Alkon arvoketjussa.

Näkökohdat ja niihin liittyvät laskentarajat on esitetty alla olevassa taulukossa.

GRI näkökohta G4-19 Näkökohdan laskentaraja G4 20-21

Taloudellinen vastuu  

Taloudelliset tulokset Alko Oy

Välilliset taloudelliset vaikutukset Alko Oy, yhteiskunta

Ostokäytännöt Alko Oy, tavarantoimittajat

Alkoholikaupan säilyttäminen Suomessa (Alkon oma näkökohta) Alko Oy, yhteiskunta

Ympäristövastuu  

Materiaalit Alko Oy, Palpa Oy

Energia Alko Oy

Jätteet ja jätevedet Alko Oy

Tuotteet Tavarantoimittajat
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Kuljetukset Kuljetusliikkeet

Toimittajien ympäristöarvioinnit Tavarantoimittajat

Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Asiakkaat, henkilökunta

Sosiaalinen vastuu  

Työllistäminen Alko Oy

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet Alko Oy

Työterveys ja –turvallisuus Alko Oy

Koulutus Alko Oy

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Alko Oy

Tasa-arvoinen palkitseminen Alko Oy

Toimittajien työolojen arviointi BSCI riskimaatoimittajat

Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Henkilökunta

Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit BSCI riskimaatoimittajat

Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Henkilökunta

Alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen yhteiskunnassa (Alkon oma näkökohta) Asiakkaat ja yhteiskunta

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Toimittajat, asiakkaat

Tuote- ja palvelutiedot Alko Oy, tavarantoimittajat

Markkinointiviestintä Alko Oy

Asiakkaiden yksityisyyden suoja Alko Oy

Määräystenmukaisuus Alko Oy

 

Raportin sidosryhmät

Raportin tärkeimpiä kohderyhmiä ovat Alkon henkilökunta, asiakkaat, omistaja, viranomaiset, tavarantoimittajat ja media.

Raportointijakso ja yhteystiedot

Tämä raportti kertoo vuoden 2014 vastuullisuustyömme tuloksista. Raportti vuodelta 2013 ilmestyi maaliskuussa 2014.

Lisätietoja

Alkon viestintä- ja vastuullisuusyksikkö

Vastuullisuusasiantuntija Virpi Valtonen, virpi.valtonen@alko.fi

Vastuullisuusasiantuntija Leena Sokolowski, leena.sokolowski@alko.fi

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maritta Iso-Aho, maritta.iso-aho@alko.fi
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Alko vuonna 2014
Alko on vastuullinen ja palveleva alkoholijuomien erikoisliike. Kattavaa myymäläverkostoamme täydentävät
tilauspalvelupisteet. Tarjoamme laadukkaita tuotteita laajasta valikoimasta.

Kesäkuussa 2014 avattu Esplanadin kivijalkamyymälä ja siinä toteutetut uudet digitaaliset asiakaspalveluratkaisut ovat esimerkki
Alkon monipuolisesta myymäläverkostosta.

Perustehtävämme on alkoholijuomien vähittäismyynti niin, että otamme huomioon myymiemme tuotteiden haittavaikutukset.
Toimintamme ja yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien vähittäismyynnin yksinmyyntioikeus perustuvat ennen kaikkea
sosiaali- ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alkon omistajaohjauksesta ja valvonnasta Alkolle laissa
määritellyn erityistehtävänsä vuoksi.

Myymälöissämme asiakkaitamme palvelee 2500 osaavaa alkolaista. Valikoimassamme on juomia noin 60 maasta. Alkon pääkonttori
sijaitsee Helsingissä ja yksitoista aluetoimistoa ympäri Suomen. Vuoden 2014 lopussa Alkolla oli 353 myymälää. Vuoden aikana avattiin
kuusi uutta myymälää, ja kaksi suljettiin.

Uusia myymälöitä 2014: Kuopio Matkus, Helsinki Etelä-Esplanadi, Helsinki Wanha kauppahalli (avattu tauon jälkeen), Karigasniemi, Helsinki
Mellunmäki ja Espoo Kauklahti ja lakkautettuja myymälöitä: Oulu Oulunsalo ja Helsinki Meilahti

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Alko yrityksenä > Alko vuonna 2014

9

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



  

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Alko yrityksenä > Alko vuonna 2014

10

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



Toimitusjohtajan katsaus
Alko kehitti vahvasti toimintaansa. Yksi päätavoitteista,  valinta Suomen parhaaksi työpaikaksi, tavoitettiin.
Taantuma ja alkoholin veronkorotus laskivat liikevaihtoa. Haastattelussa Alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen
kertoo toimenpiteistä, joilla menestys ja kehitys taataan myös tulevaisuudessa.

Miten kuvaisit Alkon vuotta 2014?

Vuonna 2014 kehitimme vahvasti omaa toimintaamme. Strategisen tiekartan mukaiset asiakaspalvelua, henkilöstökokemusta ja
tehokkuutta parantavat hankkeet toteutuivat suunnitelmien mukaan. Lähdimme lisäämään ketjumme monimuotoisuutta pilotoimalla
uusia konsepteja (esimerkkinä Helsingin Espan myymälä) ja rakentamalla uudenlaisia myymälöitä useiden erilaisten kumppaneiden mm.
Lidlin, Lähikaupan ja Minimanin kanssa.

Ulkoiset tekijät vaikuttivat myynnin kehitykseen negatiivisesti. Kuluttajien alhainen luottamus talouden kehitykseen sekä vuoden 2014
alusta voimaan tullut alkoholin veronkorotus ja matkustajatuonnin säilyminen korkealla tasolla vähensivät asiakaskäyntejä koko
Suomessa.

Miten vuosi päättyi taloudellisessa mielessä?

Liikevaihtomme oli  1 179,8 miljoonaa euroa. Tässä alkoholijuomaverollisessa liikevaihdossa oli nousua 0,4 prosenttia edellisvuoteen.
Vastaavasti tilikauden voittoa kertyi 40,8 miljoonaa euroa. Talouden osalta vuosi oli suunnitelmien mukainen. Tässä onnistuimme mm.
siksi, että myymälöissä varmistettiin taitavasti oikea henkilömäärän käyttö asiakasmäärään nähden.

Millaisista lähtökohdista kehitätte toimintaanne?

Strategiamme koostuu neljästä päätavoitteesta, jotka ovat:  

1. Suomen paras palveluyritys
2. Suomen paras työpaikka
3. Vastuullisin palveluyritys
4. Tehokas erikoisliikeketju
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Kaikki hankkeemme tukevat neljää päätavoitetta ja niiden toteuttamista Kehittämisen lähtökohtana on asiakkaiden ja henkilöstön
osallistaminen. Keväällä 2014 järjestimme kuluttajille useita työpajoja joissa määriteltiin sähköisten palveluiden teemoja.  Asiakaskokemusta
mittaavassa Exit-kyselyssä kysymme välitöntä palautetta myymälän asiakaskokemuksesta yhteensä yli 20 000 asiakkaalta vuodessa.
Esimiespäivillä työstimme yhdessä esimerkiksi alkolaisen johtajuuden periaatteet. Myymälähenkilökunta on mukana useiden eri projektien
suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Yhdessä tekemällä sitoutamme koko organisaation yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Mainitsit aiemmin erilaiset hankkeet, joita vuoden aikana toteutitte. Mitä
hankkeita nämä olivat?

Vuodelle 2014 mahtui monia merkittäviä projekteja, joista sekä henkilöstön että asiakkaiden kannalta näkyvimpiä ovat investoinnit
moderneihin, asiakaspalvelua parantaviin kassalaitteisiin ja yhteisöllisiin työvälineisiin. Nämä työvälineet uusittiin kaikissa myymälöissä
syksyn aikana. Yhteisölliset työvälineet mahdollistavat tehokkaan ja monimuotoisen sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen noin 350
toimipisteessämme. Voimme kerätä ideoita tai ratkoa ongelmia, järjestää etäkokouksia videopuheluiden avulla ja kehittää yhdessä
tekemisen kulttuuria monin tavoin. Tähän liittyvää toimintatavan muutosta viemme eteenpäin.

Mitkä olivat vuoden suurimmat saavutukset?

Vuoden kohokohta oli voitto Great Place to Work -kilpailussa suurten yritysten sarjassa.

Voitto tuli melkoisena yllätyksenä, koska osallistuimme kilpailuun ensimmäistä kertaa. Samaan aikaan voimme todeta, että
henkilöstötyytyväisyyden kehittämiseksi on Alkossa tehty pitkäjänteistä työtä jo useiden vuosien ajan. Esimiesten kehittämisen tulokset
näkyvät nyt selvästi, samoin alkolaisten oma aktiivisuus työyhteisötaitojen omaksumisessa. Arvioinnissa Alkon vahvuuksiksi todettiin lisäksi
henkilöstön osallistaminen ja innostaminen. Hyvä yhteishenki ja yhdessä tekeminen ovatkin meillä suuressa arvossa, koska ne
mahdollistavat erinomaisen asiakaspalvelun jokaisessa myymälässämme. Henkilöstökokemus ja asiakaskokemus kulkevat käsi kädessä.
Tämä näkyy myös asiakaspalvelumittareissa. Vuoden 2014 kansallisen asiakaspalvelupalautteen mukaan Alko on edelleen asiakkaiden
mielestä vähittäiskaupan paras ja palveluyritysten kolmannella sijalla POP Pankin ja kirjaston jälkeen. 

Muiden strategisten mittareiden osalta tulokset osoittavat, että etenemme oikeaan suuntaan. Alko menestyi hyvin vuosittain tehtävässä
Maine- ja vastuullisuustutkimuksessa. Maineen osalta Alko sijoittui hienosti kaikkien yritysten joukossa kolmannelle sijalle ykkössijalla olleen
Rovion ja kakkossijalla olleiden Fazerin ja Pauligin jälkeen. Vastuullisuudessa Alko oli kaupan alan vastuullisin yritys ja palveluyritysten
joukossa sijalla 5.

Miten vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä elämässänne?

Vastuullisuus on tärkeä osa arkeamme, ja se näkyy kaikessa toiminnassamme. Myynnin vastuullisuutta on se, ettemme myy alaikäisille,
selvästi päihtyneille emmekä, jos epäilemme alkoholin menevän välitykseen. Vuonna 2014 kysyimme henkilöllisyystodistukset yli 3,6
miljoonaa kertaa vuodessa, joka 3. sekunti myymälöiden aukioloaikana.   

Vastuullisena toimijana teemme myös alkoholipoliittista työtä useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Näistä yksi tärkeimmistä vuonna
2014 oli jo aikaisemmilta vuosilta jatkunut Lasten seurassa -ohjelma. Erityistä näkyvyyttä ohjelman osalta ovat saaneet Hirviöt- ja
Orpokoti -filmit. Hirviöt-filmi voitti kesällä 2014 Kultaisen Leijonan Cannes Lionsiin kuuluvassa Lions Health -kilpailun Health and Wellness –
sarjassa. Cannes Lions on mainosmaailman tärkein vuosittainen kilpailu, jossa palkitaan maailman parhainta viestintää.

Hankintaketjun vastuullisuustyössä teemme yhteistyötä muiden pohjoismaiden alkoholimonopolien kanssa. Kuulumme BSCI-järjestöön,
jonka eettisten toimintaperiaatteiden toteutumista tarkastetaan auditoinneilla. Viime vuonna auditointeja tehtiin Etelä-Afrikassa, Etelä-
Amerikassa ja Euroopassa.

Alkon tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Mitä niiden saavuttaminen edellyttää
tulevaisuudessa?

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme kaikilla strategian osa-alueilla. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet ovat toimintamme kehittämisen
lähtökohta jatkossakin. Pyydämme asiakkailtamme spontaania palautetta entistä aktiivisemmin ja kehitämme osaamistamme,
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valikoimaamme ja palveluamme sen mukaan. Myymäläkonseptit ja myymälöiden ilmeen uudistus ovat jo työn alla. Tulevaisuudessa Alkolla
onkin entistä monimuotoisempi myymäläverkosto.

Seuraamme myös toimintaympäristömme muutoksia tarkkaan. Niistä merkittävin on koko vähittäiskauppaa ravisteleva verkkokaupan
kasvu. Aiomme olla kehityksessä mukana ottamalla käyttöön oman verkkokaupan ja kehittämällä sähköisiä palvelujamme. Mielenkiintoista
on ollut myös huomata, että alkoholittomien tuotteiden myynti on voimakkaassa kasvussa muissa Pohjoismaissa. Tulemme vastaamaan
myös tähän muutokseen lisäämällä alkoholittomien juomien tarjontaamme.

Millaisin ajatuksin vuoteen 2015?

Toimintaympäristömme on edelleen haastava erityisesti kuluttajien taloudellisen tilanteen osalta. Varaudumme edelleen myynnin laskuun
vuonna 2015. Tavoitteiden saavuttamiseksi keskitymme oman toimintamme kehittämiseen asiakaskokemuksen, henkilöstökokemuksen,
vastuullisuuden ja tehokkuuden osalta. 

Alkossa on erittäin ammattitaitoinen ja innostunut henkilökunta, jota haluan sydämellisesti kiittää. Tekemieni kymmenien
myymälävierailujen aikana on ollut upeaa seurata alkolaisten ammattimaista ja taitavaa asiakaspalvelutyötä sekä yhteishenkeä
myymälöissä. Ilahduttavaa on ollut myös myymälöistä saatu runsas palautteiden ja ideoiden määrä. Jatketaan tästä yhdessä eteenpäin!

Hille Korhonen, toimitusjohtaja
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Strategiamme 2014 – 2016 pohjautuu neljään tavoitteeseen
Haluamme olla niin vastuullisen toiminnan kuin asiakaskokemuksen osalta Suomen paras palveluyritys, Suomen
paras työpaikka sekä tehokas erikoisliikeketju.  Strategiset tavoitteet ohjaavat meitä kaikkia alkolaisia. Alkon
kaikki strategiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen tukevat yksinoikeusasemamme säilyttämistä.

Vuonna 2014 saavutimme yhden neljästä tavoitteestamme, eli olla Suomen paras työpaikka, kun sijoituimme ykköseksi Suomen parhaat
työpaikat -kilpailun suurten yritysten sarjassa. Muidenkin tavoitteiden osalta olemme mitatusti oikealla tiellä. 

Tavoitteet linkittyvät yhtiötasolta henkilötasolle

Jotta strategia ohjaisi jokaisen alkolaisen arjen työtä, olemme vieneet yhtiötason tavoitteet jokaiselle organisaatiotasolle omiksi
avaintavoitteikseen. Sieltä ne määritellään edelleen jokaisen tiimin ja myymälän tavoitteiksi. Jokaisen alkolaisen henkilökohtaiset tavoitteet
käsitellään esimiehen kanssa käytävässä tavoite- ja kehityskeskustelussa. Strategian ja palkitsemisen välinen linkitys tehdään näkyväksi
kannustinjärjestelmän kautta.
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Strategiasta kerrottiin henkilökunnalle monin tavoin

Ensimmäisenä strategia oli esillä syksyn 2014 myymäläpäällikköpäivillä, joihin osallistuivat kaikki Alkon noin 250
myymäläpäällikköä. Myymäläpäällikköpäivillä pidettyjen työpajojen parasta antia olivat keskustelut, joissa pohdittiin, mitä uudistettu
strategia tuo tullessaan myymälän arkeen. Myös tammikuussa 2015 keskustelimme edelleen työpajoissa siitä, kuinka strategian saa
näkyväksi myymälän arjessa. 

Myymäläpäivien jälkeen myymäläpäälliköt käsittelivät strategian omissa myymälätiimeissään. Strategiaa esiteltiin koko pääkonttorin
henkilökunnalle, ja aiheesta keskusteltiin yksiköissä ja tiimeissä. Strategiasta kerroimme myös Alkon sisäisissä kanavissa. Aiheeseen liittyvää
keskustelua oli mahdollista jatkaa koko yrityksen henkilökunnan kesken erilaisissa sisäisissä viestintäkanavissa.

Toimintatapamme uudistuivat

Olemme uudistaneet toimintatapojamme, koska haluamme varmistaa, että voimavaramme käytetään strategian mukaiseen tekemiseen.
Haluamme käyttää hyödyksi entistä paremmin henkilökunnan osaamista ja lisätä yhdessä tekemistä. Tämän vuoksi olemme perustaneet
neljä strategista ohjausryhmää – yhden kullekin  strategiselle tavoitteelle.

Vuoden 2014 saavutuksia

Strateginen tavoite Saavutuksia vuonna 2014
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SUOMEN PARAS ASIAKASKOKEMUS
Tavoitteen (3. sija palveluyritysten ryhmässä) saavuttaminen Kansallisessa
asiakaspalvelupalaute -tutkimuksessa
Tavoitteen mukainen asiakaskokemusindeksi (4,0) Exit-kyselyllä mitattuna
Uusi asiakaslähtöinen valikoimanhallinnan malli kehitetty ja valmiina
käyttöönotettavaksi vuonna 2015
Digitaalisten palveluiden strategia ja ensimmäisiä kokeiluja tehty

SUOMEN VASTUULLISIN PALVELUYRITYS
Suomen vastuullisin vähittäiskauppa, 5. paras palveluyritys
Myynninvalvontaa kehitetty uusin apuvälinein
Lasten seurassa -ohjelmaa tukevalla Orpokoti-filmillä yli 720 000 you tube -
näyttökertaa
Vastuullinen arvo- ja toimitusketju kuvattu

SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA
1. sija Suomen parhaat työpaikat -kilpailussa suurten yritysten sarjassa
Uudet työvälineet ja yhteisölliset työtavat otettu käyttöön koko organisaatiossa
Alkolaista johtajuutta vahvistettu entisestään

TEHOKAS ERIKOISLIIKEKETJU
Joka myymälään uudet nykyaikaiset kassalaitteet
Kustannukset hyvin hallinnassa
Henkilökäytön ohjaaminen asiakasmäärien mukaisesti

Vuonna 2014 saavutimme yhden neljästä tavoitteestamme eli olla
Suomen paras työpaikka, kun sijoituimme ykköseksi Suomen parhaat
työpaikat –kilpailun suurten yritysten sarjassa.
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Asiakas etusijalla myymälöiden sijaintipäätöksissä
Helsingin Vanhan kauppahallin myymälä uudistettiin hallin kokonaisremontin yhteydessä.

Tavoitteenamme on sijoittaa Alkon myymälät ja tilauspalvelupisteet keskeisille liikepaikoille muiden palveluiden läheisyyteen.

Toiveemme on sijaita paikkakunnan parhaalla liikepaikalla, jossa asiakkaan on helppo ja vaivaton asioida. Liiketilan valinnassa huomioitavia
seikkoja ovat mm. asiakkaiden tarpeet, sijainti, logistiikan toimivuus, asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus sekä myymälän sijainnin
vaikutus päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen. Tilan on myös täytettävä alkoholilaissa mainitut alkoholin myyntipaikalle määritellyt
vaateet.  

Myymäläverkostomme kehittäminen perustuu Alkon liikepaikkastrategiaan. Suunnittelun lähtökohtana ovat asiakaspalveluun,
myymäläverkoston kattavuuteen, alueen väestöpohjaan, taloudelliseen kannattavuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat. Uusia
myymälöitä perustetaan maltillisesti sinne, missä asiakasluku kasvaa. Painopiste on maakuntien kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseudulla
pienempiäkään paikkakuntia kuitenkaan unohtamatta. Haja-asutusalueilla myymäläverkostoamme täydentävät tilauspalvelupisteet.
Toimimme tasapuolisesti kaikkien päivittäistavarakaupan ja kaupan toimijoiden kanssa. 
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Yhteystiedot

ALKO OY

Käyntiosoite: Salmisaarenaukio 1, Helsinki
Postiosoite: PL 33, 00181 HELSINKI
Puh. 020 711 11 (ark. 8–16)
www.alko.fi
virpi.valtonen(at)alko.fi

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Raportin toteutus

Projektiosaaminen, visuaalinen suunnittelu ja tuotanto

Zeeland
Ruoholahdenkatu 23
00180 Helsinki
+358 10 231 9000
www.zeeland.fi

Tekninen toteutus

Solita Oy
Tulli Business Park
Åkerlundinkatu 11, 6. krs,
33100 Tampere
puh. 03-389 1380
www.solita.fi

Kuvat

Antero Aaltonen
Matti Matikainen
Olli Mikkonen
Sami Repo
Rami Salle
Antti Viitala
Jose M. Sánchez
Alkon kuvapankki
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Videotuotanto

Zeeland
Mainostoimisto SEK and Grey

Muu yhteistyö

Semantix
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Alkon tehtävä

Alkon tehtävä

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Sidosryhmäyhteistyö

Alkoholihaittojen ehkäisy

Taloudellinen vastuu

Lainsäädäntö
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Yhteiskuntavastuun johtaminen
Alkossa vastuullisuutta johdetaan osana ylimmän johdon laatimaa ja hallituksen hyväksymää yritysstrategiaa.

Operatiivisesta johtamisesta on vastuussa kunkin liiketoimintayksikön ja tukitoiminnon vetäjä. Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maritta Iso-
Aho raportoi kootusti tehdyistä toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttamisesta yhtiön johtoryhmälle ja hallitukselle.

Hallitukselle esiteltävät asiat valmistelee alkoholipoliittinen valiokunta. Alkon yhteiskunnallisen erityistehtävän vuoksi yhtiön alkoholipoliittinen
ohjelma hyväksytään Alkon hallintoneuvostossa vuosittain.

Vastuullisuusstrategiamme korostaa vastuullisuuden roolia jokaisen alkolaisen arkityössä. Arjen vastuullisuusteot näkyvät Alkon
sidosryhmille ja siten vaikuttavat asiakaskokemukseen. Näin toteutettuna vastuullisuus on vahvuutemme.

PARANNAMME VASTUULLISTA TOIMINTAAMME PALAUTTEIDEN PERUSTEELLA

Alkolla on laaja sidosryhmäverkosto. Alko haluaa olla arvostettu yhteistyökumppani ja kehittää jatkuvasti toimintaansa sidosryhmiltä
saamansa palautteen perusteella.

Keväällä 2014 teetimme sidosryhmätutkimuksen. Saamiemme tulosten perusteella määrittelimme olennaisimmat vastuullisuuden
kehittämisen alueet.

Top 5 teemaksi nousivat

vastuullinen hankinta (sis. sosiaalisen vastuun ja ympäristönäkökulman)
myynninvalvonnasta huolehtiminen
osaava asiakaspalvelu
hyvinvoiva henkilöstö
avoimuus ja läpinäkyvyys.

Tutkimukseen kutsuttiin mukaan Alkon tärkeimpiä sidosryhmiä: asiakkaita, viranomaisia, alan järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, poliitikkoja,
median edustajia, tavarantoimittajia ja henkilöstö. Tutkimukseen vastasi 1230. Tulokset vaikuttivat  omalta osaltaan vuodelle 2014
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median edustajia, tavarantoimittajia ja henkilöstö. Tutkimukseen vastasi 1230. Tulokset vaikuttivat  omalta osaltaan vuodelle 2014
valittuihin strategisiin vastuullisuuden tavoitteisiin.

VASTUULLISUUDEN STRATEGISET TAVOITTEET JA TULOKSET

Yhtiön strategiassa vastuullisuuden osalta  koko yhtiön tavoitteeksi asetettiin menestyminen TNS Gallupin Yritysten Maine ja vastuullisuus -
tutkimuksessa.

Alko menestyikin tutkimuksessa mainiosti. Maineen osalta Alko sijoittui kaikkien yritysten kesken kolmannelle sijalle.
Vastuullisuusindeksimme oli 36. Sijoitus vertailussa kaupparyhmän, finanssiryhmän ja palveluyritysten kesken laski yhdellä pykälällä, nyt
sijalle 5. Monien tutkimukseen osallistuneiden yritysten osalta kasvavat sidosryhmäodotukset näkyivät tulosten heikentymisenä.

Alkon merkittävimmiksi vahvuuksiksi tutkimuksissa olivat valikoituneet

Ammattitaitoinen henkilöstö
Toimitus- ja palveluvarmuus
Asiakaslähtöisyys
Vakaus
Korkeatasoiset tuotteet ja palvelut
Johtava alallaan

Alkon rooli yhteiskunnassa puhutti sidosryhmätutkimuksessa

Sen vuoksi toinen strateginen tavoite asetettiin yhtiön alkoholipoliittisen ohjelman toteutumiselle. Ohjelmassa toteutetaan laajaa
sidosryhmäyhteistyötä ja hankkeita alkoholihaittojen vähentämiseksi yhteiskunnassa.  Ohjelma toteutettiin suunnitellusti.

Alko pyrkii jatkossa käyttämään tutkimuspohjaista mittaria toimien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseksi. Ensimmäinen
vaikuttavuustutkimus valmistuu keväällä 2015.

Alkon myymälöissä ikärajavalvonnan onnistumista arvioitiin Mystery Shopping -tutkimuksella. Vuoden 2014 tulos 89 % jäi hieman
asetetusta tavoitteesta 90 %. Sen lisäksi ikäraja-, päihtymisepäily- ja välittämisepäilyvalvontaa mitataan kassaan rekisteröinnein.

Kolmas tavoite asetettiin vastuullisen hankinnan toimintamallin ylläpidolle ja kehittämiselle. Auditointien eli tarkastuskäyntien toteutumista
seurattiin suhteessa suunniteltuihin. Kaikki 18 suunniteltua auditointia käynnistettiin vuoden 2014 aikana mutta kolmen toteutus päätettiin
siirtää vuoden 2015 keväälle. Osana kehittämistyötä toteutettiin myös hanke vastuullisen arvo- ja toimitusketjun kuvauksesta.
Kuvauksen näkökulmiksi valittiin sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun, taloudellisen vastuun, alkoholipoliittisen vastuun ja arvon
tuottamisen näkökulmat. Lisäksi kuvattiin viinien tuoteryhmästä tyypillisin logistinen toimitusketju. Kuvauksen avulla pystymme
syventämään tietoisuuttamme toimitusketjun vastuulliseen hallintaan liittyvistä välittömistä ja välillisistä riskeistä. Tämä tietous auttaa meitä
löytämään edelleen uusia näkökulmia vastuullisten toimintatapojemme kehittämiseen.

EETTISET TOIMINTAOHJEET

LIIKETAPAPERIAATTEET

Yhtiössä on käytössä hallituksen hyväksymät liiketapaperiaatteet, jotka on koulutettu koko henkilökunnalle. Liiketapaperiaatteet sisältävät
seuraavat osa-alueet: rehellisyys ja laillisuus, liiketoiminnan lahjomattomuus sekä korruption torjunta, eturistiriidat, hyvä hallintotapa,
liikesuhteet, toimiva työyhteisö, luottamuksellisuus ja liiketapaperiaatteiden noudattaminen.

BSCI:N EETTISET PERIAATTEET

Kaikkien Alkon tavarantoimittajien tulee sitoutua allekirjoituksellaan hankintaketjua koskeviin BSCI:n eettisiin toimintaperiaatteisiin ja niiden
noudattamiseen. Eettiset periaatteet perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin ja ne sisältävät seuraavat asiat:
yhdistymisvapaus ja neuvotteluoikeus, riittävä korvaus työstä, työterveys ja –turvallisuus, nuorten työntekijöiden suojelu,
pakkotyökielto, eettinen liiketoiminta, syrjintäkielto, kohtuullinen työaika, lapsityövoimakielto, vakaa työsuhde ja ympäristönsuojelu.

YHTEISTYÖN PELISÄÄNNÖT TAVARANTOIMITTAJIEN KANSSA

Tasapuolisen tavarantoimittajayhteistyön turvaamiseksi on laadittu pelisäännöt Alkon ostohenkilöstön ja tavarantoimittajien samoin kuin
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Alkon myymälöiden ja tavarantoimittajien väliselle kanssakäymiselle.
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Sidosryhmäyhteistyö
Kun kehitämme yhteiskuntavastuutamme, otamme huomioon sidosryhmien odotukset.

Alkon tärkeimmiksi sidosryhmiksi on määritelty

henkilöstö
kuluttajat
tavarantoimittajat
poliittinen ohjaus
media

Sidosryhmävuorovaikutukseen on monia keinoja ja kanavia. Sidosryhmätilaisuudet, kokoukset ja henkilökohtaiset tapaamiset
mahdollistavat näkemysten vaihdon alkolaisten ja eri sidosryhmien välillä. Sähköiset kanavat, kuten sosiaalinen media, on tuonut
mukanaan uusia mahdollisuuksia nostaa esille eri sidosryhmiä puhuttavia teemoja

Aktiivisen vuorovaikutuksen lisäksi haluttiin keväällä 2014 toteuttaa myös sidosryhmäkysely ns. verkkoaivoriihenä. Ajatuksena oli antaa
vastaajille mahdollisuus vapaasti kertoa näkemyksensä Alkon vastuullisuuden kehityskohteista, ilman ennakkoon asetettuja kysymyksiä.
Tutkimukseen vastasi yhteensä 1230 vastaajaa eri sidosryhmistä. Yksittäisiä ideoita toiminnan kehittämiseen tuli 1058 kappaletta.

Top 5 teemaksi nousivat

vastuullinen hankinta (sis. sosiaalisen vastuun ja ympäristönäkökulman)
myynninvalvonnasta huolehtiminen
osaava asiakaspalvelu
hyvinvoiva henkilöstö
avoimuus ja läpinäkyvyys.

Teemojen välisessä tärkeysjärjestyksessä oli joitain eroja eri vastaajaryhmien kesken. Itse teemat olivat lähes identtiset kaikkien
vastaajaryhmien välillä. Näin ollen verkkoaivoriihen tulos oli hyvin yksiselitteinen. Osallistujat olivat yleisesti sitä mieltä, että Alko toimii
vastuullisesti asemassaan jo nyt, mutta myös erityisaseman purkaminen sai kannatusta. Uudeksi teemaksi nousi alkoholikaupan
säilyttäminen Suomessa. Avoimuus ja läpinäkyvyys saivat myös aiempaa selkeämmän huomion.

Verkkoaivoriihen tulosten pohjalta tehtiin Alkon olennaisuusanalyysi. Olennaisuusanalyysi toimii taustamateriaalina mm. yhtiön
strategisessa suunnittelussa, joten sidosryhmien mielipiteillä on merkittävä rooli koko yhtiön tulevaisuuden suunnittelussa.

Sidosryhmien odotukset näkyvät myös lukuisissa tutkimuksissa, joita teetämme vuosittain. Yksi merkittävimmistä vastuullisuuden
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näkökulmien palautteista saadaan vuosittain toteutettavasta TNS Gallupin Yritysten Maine ja Vastuullisuus –tutkimuksesta. 
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Alkoholipolitiikka pähkinänkuoressa
Alkoholipolitiikan tavoitteena on alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä alkoholin kulutuksen
hillitseminen.

Alkon alkoholipoliittiset toimet on kerrottu kuviossa lyhyesti. Toimet kohdistuvat yhteiskuntaan ja kuluttajaan. 

Alkoholipolitiikan ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Julkisen vallan toimet, joilla ehkäistään alkoholista
aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja, ovat alkoholipolitiikkaa, joka puolestaan perustuu valtioneuvoston
periaatepäätökseen vuodelta 2003 ja alkoholiohjelmaan (THL). Alkoholipolitiikkaa linjataan myös hallitusohjelmassa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo alkoholilain noudattamista sekä koordinoi valvonnan ohjausta. Virasto itse
valvoo alkoholin valmistusta, tukkumyyntiä ja valtakunnallista mainontaa. Aluehallintovirastot valvovat puolestaan alueillaan
alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa alkoholihaittoja koskevaa tietoa ja koordinoi
alkoholiohjelmaan liittyviä käytännön toimia alkoholihaittojen ehkäisemiseksi erityisesti kunnissa. Työterveyslaitos ohjaa ja kehittää
alkoholihaittoja ehkäiseviä toimia työelämässä.

Tutkimustietojen perusteella alkoholin haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin:

nostamalla alkoholin verotusta, rajoittamalla alkoholin mainontaa ja alkoholijuomien myyntiaikoja, monopolisoimalla alkoholin
vähittäismyynti sekä tehostamalla rattijuopumuksen vastaista työtä ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja.

Alko Oy on valtionyhtiö, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalaan. Alkon tehtävänä on huolehtia sille yksinoikeudeksi
säädetyn alkoholijuomien vähittäismyynnin harjoittamisesta.
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Alkoholipoliittiset mielipiteet
Väkeviä, viinejä ja vahvoja oluita halutaan ostaa Alkosta: kansalaiset eivät halua muutoksia myyntikanaviin.

Vuoden 2014 loppupuolella kerätyn tutkimusaineiston mukaan 58 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomen alkoholin
vähittäismyyntimonopoli on hyvä tapa rajoittaa alkoholin haittoja. 

Vieläkin suurempi osa väestöstä, 92 prosenttia oli sitä mieltä, että väkeviä alkoholijuomia tulee saada ostaa vain Alkosta. Enemmistö (59
%) haluaa pitää viinin ja 65 prosenttia vahvan oluen Alkossa ja hyväksyy keskioluen nykyisen myyntijärjestelmän.

Valtaosa väestöstä pitää vallitsevia alkoholiostoa sääteleviä ikärajoja joko sopivina tai liian matalina. Viinien ja oluiden oston ikäraja (18 v)
on 91 prosentin ja väkevien (20 v) on 84 prosentin mielestä sopiva. 

Lähde. Suomen Gallup 1/2015. Tutkimus, jossa luodataan vuosittain Suomen alkoholipoliittista ilmapiiriä, on tehty vuodesta 1984.
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Lasten seurassa
Alko on toteuttanut Lasten seurassa –ohjelmaa vuodesta 2009. Näinpä 2014 oli ohjelman viides toimintavuosi.

Koko viisivuotisen kautensa ohjelman tavoitteena on ollut herättää aikuiset ja perheet pohtimaan, millaista heidän alkoholinkäyttönsä on
lasten seurassa. Aikuisten näkökulman lisäksi ohjelmassa korostetaan sitä, että alaikäisten alkoholinkäyttöön pitää suhtautua aina
kielteisesti. Alaikäisille ei myydä eikä välitetä alkoholijuomia.

Vastuullisuusohjelmassa Alkon yhteistyökumppaneina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, A-klinikkasäätiö, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Suomen Vanhempainliitto. Järjestöt tukevat ohjelman teemaa tiedoin ja taidoin: viestivät, tuottavat ja
kommentoivat sisältöä ja antavat asiantuntija-apua. 

Tuimme vuonna 2014 varhaiskasvattajia

Varhaiskasvatusmessuilla Lasten seurassa –ohjelma kiinnosti

Alko oli mukana Varhaiskasvatusmessuilla 10.10.2014. Tavoitteena oli ottaa vanhempien alkoholin käytöstä noussut huoli puheeksi
varhaiskasvattajien piirissä. Puheeksi otto -menetelmä itsessään on työ- ja ajattelutapa, joka auttaa valmistautumaan keskusteluun
huoltajien kanssa.

Lasten seurassa –sivustolle tuotettiin viisi videota, joiden avulla varhaiskasvattajat voivat harjoitella puheeksi ottamista. Ohjelmalla oli
messuilla myös oma seminaari alkoholiongelman tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta sekä auttamisesta tilanteen niin vaatiessa.

Lasten seurassa –ohjelman Lastenseurassa.fi –sivut ja Facebook palvelevat alkoholin haittojen ehkäisystä kiinnostuneita.

Yhteistyökumppaneiden toimia Lasten seurassa -ohjelmassa

A-klinikkasäätiö: Lasisen lapsuuden Orpokoti –video julkaistiin. Orpokotivideolla haluttiin nostattaa keskustelua siitä, millainen lapsuus
kanssamme kasvaville lapsille on turvattava. Video herätti suurta kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Vanhempainillat aiheena vanhempien alkoholinkäyttö sekä viestintää
Suomen Vanhempainliitto: Vanhempainillat ja viestintää
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Asiantuntija-apua

Sata lasissa –Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa 
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Osana Lasten seurassa –ohjelmaa Alko tukee tutkimushanketta, jonka tavoitteena on selvittää alkoholinkäytön ylisukupolvisuutta.
Tutkimus kohdistuu perheisiin, joissa alkoholin käyttö on ongelma sekä perheisiin, jossa aikuiset ovat kohtuukäyttäjiä. Tavoitteena on
selvittää lapsen asemaa ja selviytymistä. 
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Yhteistyössä alkoholihaittojen ehkäisemiseksi
Alko osallistuu alkoholiohjelmaan oman alansa asiantuntijana tai muulla tavoin niihin valtakunnallisiin,
alueellisiin tai paikallisiin yhteistyöhankkeisiin, jotka tukevat alkoholiohjelman tavoitteiden saavuttamista ja
luovat uusia toimintamalleja.

Yhteistyökumppaneita ja toimia 

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia tekee työtä nuorten hyvinvoinnin eteen. Tavoitteena on tarjota nuorille tekemisen, oppimisen ja onnistumisen paikkoja
niin harrastustoiminnassa kuin kouluissa. Näillä toimilla pyritään ehkäisemään alkoholin käyttöä nuorison keskuudessa.

Alko on osallistunut vuodesta 2000 Nuorten Akatemian toimintaan ja tukenut järjestöä taloudellisesti lähinnä Mahis-toiminnassa.

Valo Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo ja Alko tekevät yhteistyötä, jonka tarkoituksena on tukea mm. urheilua harrastavien nuorten päihteettömyyttä tai myöhentää
mahdollisen päihteidenkäytön alkamisikää. 

Muun yhteistyön lisäksi Alko lahjoitti yhdelle Sinettiseuralle, Tapanilan Erän salibandy-jaostolle, 3 500 euron stipendin esimerkillisestä
päihteidenkäyttöä ehkäisevästä toiminnasta.

Vuonna 2014 Alko toteutti Valon kanssa lisäksi yhteistyöhankkeen, jolla pyrittiin edistämään päihteettömän elämäntavan hallintaa myös
aikuisliikunnan parissa. Alko myönsi 10 000 euron stipendin Joutsenon Kullervolle, joka luovutettiin 13.1.2015 Suomen Urheilugaalassa.

Ehyt ry

Alkon ja Ehytin yhteistyön tavoitteena vuonna 2014 oli kiinnittää huomiota liikennekasvatukseen. Mm. Turvallisesti mopolla –kurssit 8.-
luokkalaisille piti opetusta, jossa otettiin esille päihteiden käytön vaarallisuus liikenteessä. Sen lisäksi Alko tuki Ottomitta-alkoholinkäytön
hallintajärjestelmän uudistamista.

Vuoden Poliisi

Vuoden poliisi on kunniamaininta, jonka myöntämisestä päättävät vuosittain Helsingin nuorkauppakamari, Suomen poliisijärjestöjen liitto
ja sisäasiainministeriön poliisiosasto. Palkinto on myönnetty vuodesta 1975 alkaen. Alko on ollut yksi projektin pitkäaikaisemmista
yhteistyökumppaneista. Vuoden poliisiksi valittiin 17.10.2014 ylikomisario Kauko Hakala. Hakala on ollut kehittämässä mm. poliisin
valvonta- ja hälytystoimien kenttäjohtamista.
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Alko tukee myös tutkimusta ja – opetusta. Vuonna 2014 solmimme yhteistyösopimuksen Helsingin yliopiston kanssa päihdeopetuksen
tukemiseksi. Tuloksia yhteistyöstä saadaan vuonna 2015, jolloin lääketieteellisten käytössä on videomateriaalia opetuksen tueksi
päihdehaitoista. 

 

Pakka-hankkeen tarjontatyöryhmissä on alkolaisia ympäri Suomen. Tarjontatyöryhmissä tärkeimmiksi teemoiksi ovat muodostuneet
ikäraja-, päihtymysepäily- ja välittämisepäilyvalvonta niin kaupoissa kuin ravintoloissakin. Ostokokein on tutkittu lähinnä kaupan
ikärajavalvontaa. Alkon tulokset ostokokeissa ovat olleet erinomaiset.
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Maailmanlaajuinen alkoholin kulutus
Maailmanlaajuisessa alkoholinkulutuksessa on keskenään ristiriitaisia normeja: osin juodaan humalaan saakka,
osin ei lainkaan.

Raittius vai humalajuominen – normi ja asenne maailmalla

Kun tarkastellaan alkoholin kulutusta maailman eri maissa, arviot alkoholin kulutuksen tasosta perustetaan tilastotietojen ohella myös
tietoihin tilastojen ulkopuolelle jääneen alkoholin kulutuksesta.

WHO:n raportoimissa alkoholin kulutusluvuissa on nykyään mukana arvio tilastoimattoman alkoholinkulutuksen määrästä. Alkoholin
kulutuksen trendejä tarkasteltaessa joudutaan kuitenkin pitäytymään vain tilastoituun kulutukseen. Näiden tietojen mukaan alkoholin
tilastoidun kulutuksen voidaan sanoa pysyneen viimeisten vuosikymmenien aikana suurin piirtein ennallaan, noin 4,5 litrana 100
prosenttista alkoholia aikuisväestöä kohti. Kulutustason pysyminen ennallaan on tilastoidun kulutuksen osalta koskenut kaikkia maanosia.
Yksittäisissä maissa on toki tapahtunut muutoksia, niin kulutuksen kasvua kuin sen vähenemistäkin.

Kaikissa Euroopan maissa tilastoitu alkoholinkulutus kattaa valtaosan väestön juomasta alkoholista. Mutta monissa kehittyvissä maissa
tilastoimattoman alkoholin kulutuksen osuus on selvästi merkittävämpi kuin Euroopassa, jopa niin merkittävä, että joissakin maissa suurin
osa alkoholin kokonaiskulutuksesta on tilastoimatonta tai epävirallista alkoholia. Maailmanlaajuisesti tilastoimattoman alkoholin kulutuksen
osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on WHO:n arvion mukaan noin 25 prosenttia.

Raittius onkin maailmanlaajuinen normi

Maailmanlaajuisesti lähes puolet kaikista ihmisistä, runsas kolmasosa miehistä ja yli puolet naisista ei ole koskaan käyttänyt alkoholia.
Viimeksi kuluneen vuoden aikana (2014) raittiina on ollut lähes joka toinen mies ja enemmän kuin kaksi kolmesta naisesta eli 62 prosenttia
koko aikuisväestöstä.

Alkoholin kulutusta tilastoitaessa kulutus suhteutetaan 15 vuotta täyttäneeseen ja siitä ylöspäin eikä koko väestöön. Tätä ikärajan valintaa
puolustetaan usein sillä, että 15 vuotta täyttäneen väestön määrä on lähempänä alkoholin käyttäjien määrää kuin koko väkiluku. Näin
asianlaita onkin erityisesti useissa Euroopan maissa, joissa alkoholiin tutustutaan varsin nuorina ja joissa lähes koko aikuisväestö on
alkoholin käyttäjiä. Koko maailman tasolla suhteuttamisperuste ei kuitenkaan ole näin selvää, koska maailmanlaajuisesti alkoholin käyttö ei
ole vallitseva normi samalla tavalla kuin Euroopassa.
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Raittiiden suuresti poikkeavan osuuden vuoksi alkoholin kulutusta on maakohtaisten vertailujen yhteydessä suhteutettu myös alkoholin
käyttäjien määrään. Tällöin käy ilmi, että alkoholin käyttäjää kohti lasketut kulutusluvut poikkeavat toisistaan huomattavasti vähemmän
kuin aikuisväestöön suhteutetut kulutusluvut. Tällaisissa vertailuissa korkeimmat kulutusluvut eivät enää löydykään Euroopasta. Raittiiden
lukumäärä selittääkin suurimman osan eri maanosien välisistä eroista asukasta tai aikuisväestöä kohti lasketuissa alkoholin kulutusluvuissa.

Pohjois-Euroopassa on jopa ihannoitu humalajuomista

Pohjois-Euroopassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti ja Tanska) kirkkaan viinan juonnilla on pitkät perinteet. Näiden maiden juomatapoja
voitiin vuosikymmeniä sitten luonnehtia humalahakuisiksi. Juominen keskittyi vapaa-aikaan, viikonloppuihin ja juhlapäiviin. Lisäksi juominen
oli valtaosaltaan miesten maailmaan liittyvää toimintaa, johon kuului humaltumisen hyväksyminen ja jopa sen ihannointi.

Samaan tapaan kuin Pohjois-Euroopassa suuressa osassa muutakin Eurooppaa alkoholin käyttäjät tavoittelevat humaltumista. Euroopan
ja koko maailman mitassa Pohjoismaiden juomatavat eivät sittenkään ole kovin poikkeavia. Ne ovat poikkeavia verrattuna Etelä-
Euroopan viinimaiden juomatapoihin, mutta maailmanlaajuisesti juomatavoiltaan poikkeavia ovat pikemminkin eteläeurooppalaiset kuin
pohjoismaalaiset.

Humalaan juominen on näissä maissa edelleenkin olennainen osa
juomatapoja, vaikka väkevät alkoholijuomat ovat menettäneet
osuuttaan oluelle ja viineille.

Alkoholin kulutus Euroopassa poikkeaa maittain

Euroopan alkoholin käyttöä tarkasteltaessa voi huomata, että alkoholin kulutuksen määrä ja juomatavat poikkeavat huomattavasti eri
maiden ja alueiden välillä.

EU-maat on (WHO:n raportti 2012) jaettu alkoholin käytön suhteen neljään alueeseen, jotka ovat Etelä-Eurooppa, Keski- ja Länsi-
Eurooppa, Itä-Eurooppa ja Pohjois-Eurooppa.

Etelä-Euroopan maissa, joihin WHO:n raportissa katsotaan kuuluvaksi Espanja, Italia, Kreikka, Kypros, Malta ja Portugali, on perinteisesti
juotu viiniä. Viini on ollut ennen muuta ruokajuoma ja sen käyttö on ollut etenkin miesten parissa jopa päivittäistä tai lähes päivittäistä.
Aterioiden ulkopuolella juominen ei kuitenkaan ole ollut tavallista. Naisten parissa on melkoisesti alkoholista pidättyviä.

Välimeren viinimaiden juomatapaan kuuluu myös suurten
kertakulutusmäärien ja häpeällisenä pidetyn humaltumisen
välttäminen.

Menneinä vuosikymmeninä Euroopan suurimmat kulutusluvut tulivat lounaiskolkasta, mutta viime vuosikymmeninä etenkin viinin kulutus
on alentunut näissä maissa huomattavasti. Tästä huolimatta viini on Etelä-Euroopassa yhä selvästi alkoholijuomista yleisin, vaikka ero
olueen onkin vähentynyt viime vuosikymmeninä.

Alankomaiden, Belgian, Irlannin, Iso-Britannian, Itävallan, Luxemburgin, Ranskan, Saksan ja Sveitsin muodostamassa Keski- ja Länsi-
Euroopassa olut on ollut Ranskaa lukuun ottamatta yleisin alkoholijuoma.

Keski- ja Länsi-Euroopassakin suhtaudutaan, Irlantia ja Iso-Britanniaa lukuun ottamatta, kielteisesti humaltumiseen. Toisaalta Alankomaissa
ja Saksassa ei suhtautuminen humaltumiseen ole aina ollut kovin kielteistä. Keski- ja Länsi-Euroopan maissa oluen kulutus on hieman
vähentynyt, ja nykyään viinin ja oluen kulutus on kutakuinkin samalla tasolla.

Itä-Euroopan maissa (Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro) alkoholin kulutustaso
on tätä nykyä keskimäärin korkeampi kuin koko EU:ssa muuten. Ensiksikin tilastoimattoman alkoholin kulutuksen määrä, samoin kuin
alkoholin humalakulutuksen osuus kulutetusta alkoholista, on näissä maissa suurempi kuin EU:ssa keskimäärin. Toiseksi väkevien
alkoholijuomien osuus alkoholin kulutuksesta on ollut merkittävä.  Tämä koskee myös Tšekin tasavaltaa ja Slovakiaa, joissa oluella on ollut
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suuri merkitys samoin kuin viiniä tuottavia ja kuluttavia Bulgariaa, Romaniaa, Sloveniaa ja Unkaria. Itse asiassa Itä-Euroopan maissa oluen
ja väkevien kulutus on lisääntynyt viime vuosikymmeninä.

Kulutus maailman eri osissa

Koko maailman mitassa alkoholin kulutuksen korkeimmat tasot löytyvät Euroopasta ja Venäjältä eli pohjoiselta pallonpuoliskolta Atlantin
rannikolta Tyynelle merelle ulottuvalta kaistaleelta.

Muita korkean kulutuksen maita ovat mm. Australia ja Uusi-Seelanti, Argentiina sekä Nigeria ja Uganda. Pääsääntöisesti Saharan
eteläpuoleisen Afrikan, Etelä- ja Pohjois-Amerikan sekä Aasian valtioissa alkoholin kulutus on lähellä koko maailman keskiarvoa, mikä
WHO:n laskelmien mukaan on noin 6 litraa 15 vuotta täyttänyttä väestöä kohti. Alhaisimmillaan alkoholin kokonaiskulutus on maissa,
joissa muslimit muodostavat väestön valtaenemmistön. Maantieteellisesti kyse on alueesta, joka ulottuu Atlantin rantavaltioista Pohjois-
Afrikassa Lähi-idän kautta Pakistaniin. Myös Indonesia ja eräät muut Tyynenmeren saarivaltiot samoin kuin eräät entisen Neuvostoliiton
eteläisen alueen valtiot kuuluvat vähän alkoholia kuluttaviin maihin.

Väkevät ja olut ovat viinejä merkittävämpiä

Maailmanlaajuisesti väkevät alkoholijuomat ovat olleet merkittävin alkoholin lähde. Vuoden 1990 jälkeen väkevien alkoholijuomien kulutus
on kuitenkin hieman vähentynyt ja oluen kulutus on hieman lisääntynyt. Viime vuosikymmenen puolivälissä oluen kulutus olikin jo
noussut lähes samalla tasolle kuin väkevien alkoholijuomien kulutus, joka oli noin 1,7 litraa 100 prosentin alkoholia aikuista kohti. Viinien
kulutus oli noin kolmasosa väkevien alkoholijuomien kulutuksesta. Tätä trendiä arvioitaessa on käytetty tilastoituja kulutuslukuja.

Artikkeli pohjautuu THL:n tutkija Esa Österbergin tekstiin.

Maailmanlaajuisesti lähes puolet kaikista ihmisistä ei ole koskaan
käyttänyt alkoholia.
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Taloudellinen vastuu

Kestävän taloudellisen tuloksen aikaansaamiseksi toimintamme on oltava tehokasta. Sen lisäksi meidän on huomioitava sidosryhmämme
tasapuolisesti sekä raportoitava taloudestamme läpinäkyvästi ja avoimesti.

Liiketapaperiaatteemme edellyttävät, että toimimme rehellisesti ja avoimesti sekä noudatamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja
sopimuksia. Tätä edellytämme myös liikekumppaneiltamme. Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota, vaan toimimme taloudellisesti
vastuullisin perustein. Kassavarojen sijoittamisen tavoitteena on turvata sijoitettujen pääomien lisäksi maksuvalmius sekä saada tuottoa
sijoitetuille varoille alhaisella riskillä..

Asiakkaat 1 182,2 milj. euroa

Asiakkaillemme tarjoamme turvallisia ja laadukkaita tuotteita ja palveluja. Vuonna 2014 alkoholijuomista saadut tuotot olivat 1 172,0 milj.
euroa (1 167,9 milj. euroa vuonna 2013). Juomien myynnistä saadut tuotot kasvoivat pääasiassa alkoholijuomaveron korotuksen takia.

Palveluita ja tarvikkeita tarjosimme asiakkaillemme 7,1 milj. euron (7,1 milj. euron) arvosta. Luku sisältää Alkoholintarkastuslaboratorion
analyysitutkimuksista saadut tuotot, 514 tuhatta euroa (322 tuhatta euroa).  

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan myymäläverkoston ja laajan tuotevalikoiman.  Tilauspalvelupisteemme täydentävät
palveluverkostoamme sekä tukevat haja-asutusseutujen paikallista elinkeinoelämää.

Uudistamme valikoimanhallintamme vuoden 2015 aikana. Uudistuksen valmistelun aloitimme jo vuonna 2014.  Tavoitteenamme on
vastata entistä paremmin muuttuvaan  asiakaskysyntään. Uudistaminen antaa mahdollisuuden paikallisten tuotteiden päästä entistä
paremmin myymälöidemme valikoimiin.

Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 3,1 milj. euroa (3,6 milj. euroa) ja ne olivat pääasiassa vuokratuottoja, vakuutuskorvauksia ja
käyttöomaisuuden myyntivoittoja.

Tavaran- ja palvelujen toimittajat 974,2 milj. euroa

Eri sidosryhmien saama taloudellinen lisäarvo Alkon
toiminnasta vuonna 2014
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Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin on osa hankintaprosessiamme, jossa suoran hankintahinnan lisäksi huomioimme epäsuorasti syntyvät
vaikutukset. Sovellamme BSCI-järjestön kehittämää vastuullisen hankinnan prosessia alkoholijuomaostoissamme ja edellytämme
toimittajiltamme eettisiä toimintatapoja. Yleiset hankintaehtomme sisältävät eettisen kaupankäynnin periaatteet.
Alkoholijuomaostoissamme otamme huomioon myös lainsäädännön (Asetus alkoholiyhtiön toiminnasta 243/2000) antamat ohjeet
toimittajien tasapuolisesta ja läpinäkyvästä kohtelusta. Lisäksi julkaisemme Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti –
opaskirjasta, jossa kerromme alkoholijuomien valikoimaanottoprosessista.

Pääosa hankinnoistamme on alkoholijuomia, joita ostimme alkoholijuomateollisuudelta ja -tukkukaupan toimijoilta 926,5 milj. eurolla
vuonna 2014 (931,4 milj. euroa vuonna 2013). Suurin osa näistä toimijoista on suomalaisia, mutta ostimme alkoholijuomia myös
ulkomaisilta toimijoilta 11,3 milj. euron arvosta vuonna 2014. Ostamme alkoholijuomat euromääräisinä, jotta valuuttariskiä ei muodostuisi.

Muita tuotteita ja palveluita ostimme 47,7 milj. eurolla vuonna 2014 (48,8 milj. euroa).

Muihin tuote- ja palveluhankintoihin sisältyvät esimerkiksi it-palvelut sekä vuokrat:

It-palveluihin ja -konsultaatioihin panostimme 7,8 milj. euroa (6,9 milj. euroa). Pääosa it-kuluista syntyi ohjelmien lisensseistä ja
ylläpitotuesta. Uudistimme vuonna 2014 myös kaikki kassalaitteemme ja työasemamme.
Vuoden 2014 lopussa 353 myymälästämme 331 sijaitsi vuokratuissa kiinteistöissä, joista maksoimme vuokraa 17,2 milj. euroa
(17,5 milj. euroa). Myymälöiden vuokrakulut alenivat osittain myymälämuuttojen ansiosta. Muutoissa valitsimme edellistä
pienemmän ja tilatehokkaamman.  huoneiston, jonka takia myös vuokrakulut ovat alentuneet. Yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi
myymälätilojen vuokrien indeksikorotukset ovat olleet maltillisia.

Teimme vuonna 2014 arvo- ja toimitusketjuselvityksen, jonka osana pohdimme mitä taloudellisia vaikutuksia toimitusketjuun liittyy.
Suorien vaikutusten lisäksi hankintamme vaikuttavat tavaran- ja palvelutoimittajien kautta välillisesti myös ulkopuolisiin toimijoihin koko
tuotantoketjussa. Eettisten kaupankäynnin periaatteiden avulla otamme huomioon välilliset vaikutuksemme, mutta niiden rahallista
suuruutta emme ole tässä arvioineet.

Henkilöstö 88,3 milj. euroa

Maksoimme henkilöstölle vuonna 2014 palkkoja ja palkkioita 68,0 milj. euroa (70,3 milj. euroa vuonna 2013). Eläkekulujen suuruus oli
15,9 milj. euroa (14,5 milj. euroa) ja muut henkilöstösivukulut olivat puolestaan 3,6 milj. euroa vuonna 2014 (3,8 milj. euroa).
Henkilökäyttömme myymälöissä väheni myynnin laskiessa.

Tuimme henkilöstön työhyvinvointia virkistystoiminnan tuen, ruokailuedun ja sairaanhoidon kautta. Työntekijää kohden panostuksemme
oli 2 122 euroa (2 053 euroa) ja kaiken kaikkiaan 5,4 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Järjestämme eritasoisia tuotekoulutuksia pääasiassa
myymälähenkilöstöllemme. Koulutimme myös sekä toimisto- että myymälähenkilökuntaamme uusien työvälineiden käyttöön.
Järjestimme suurimman osan koulutuksistamme omissa tiloissamme, mutta koulutimme henkilöstöämme myös sisäisessä verkko-
oppimisympäristössä ja etäyhteyksien avulla. Koulutuksiin panostimme yhteensä 1,9 milj. euroa vuonna 2014 (2,1 milj. euroa).

Eläkkeet

Lakisääteisten työeläkkeiden lisäksi osa Alkon henkilökunnasta kuuluu lisäeläkejärjestelmän piiriin. Lisäeläkkeiden eläketurva hoidetaan
eläkeyhtiöiden kautta, myös ns. Alkon Eläkesäätiön A-osaston lisäeläke. Vuoden 2014 lopussa 375 henkilöä kuului Alkon Eläkesäätiön A-
osaston lisäeläkkeen piiriin ja kuusi henkilöä ns. Vistalcon lisäeläkkeen piiriin.

Toimitusjohtajalla ja kahdella johtoryhmän jäsenellä ei ole lisäeläkejärjestelyä, mutta vuoden 2014 lopussa neljä johtoryhmän jäsentä
kuului lisäeläkkeen piiriin. Yksi johtoryhmän jäsenistä kuuluu Alkon eläkesäätiön A-osaston piiriin, jonka mukaan eläkeikä on 61 vuotta ja
eläke 66 prosenttia palkasta. Kolme johtoryhmän jäsentä kuuluu maksuperusteisen lisäeläkkeen piiriin. Tämän lisäeläkkeen eläkeikä
määräytyy Tyel:n mukaan ja vuosittain maksettava etuus on 10 prosenttia vuosiansiosta ilman kannustinpalkkoja.

Alkon Eläkesäätiön A-osaston lisäeläkkeen eläkeikä on 58–63 vuotta henkilön työtehtävistä ja palvelusajasta riippuen ja eläke 66
prosenttia palkasta.

Maksoimme lisäeläkkeiden vakuutusmaksuja vuonna 2014 yhteensä 3,6 milj. euroa, mikä on 5,4 prosenttia yhtiön koko palkkasummasta.

Yhteiskunta 88,7 milj. euroa
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Yhteiskunta saa toiminnastamme verotuloja. Veroasioitamme johtaa talousjohtajamme, joka raportoi olennaisista veroasioista hallituksen
tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Emme tee verosuunnittelua tai ohjaa varojamme ulkomaisille tileille, vaan maksamme kaikista
myydyistä tuotteistamme ja tuloksestamme Suomen lain mukaiset verot. Maksamamme verotulot menevät valtion budjetin kautta
yleisesti valtion menojen rahoittamiseen ja ne ovat tärkeä tulonlähde valtiolle. Verotuloilla rahoitetaan mm. sosiaali- ja terveyspalveluita.

Alkoholijuomaveroa myymistämme tuotteista kertyi 605,2 milj. euroa vuonna 2014 (591,3 milj. euroa vuonna 2013).
Alkoholijuomaveroa korotettiin 1.1.2014, jonka takia verokertymä kasvoi, vaikka myymälöidemme myynti väheni.
Tavarantoimittajamme maksavat suurimman osan myymiemme tuotteiden alkoholijuomaveroista suoraan valtiolle. Maksamme
puolestaan alkoholijuoma- ja pakkausverot niistä tuotteista, jotka kulkevat Alkon keskusvaraston kautta. Maksoimme suoriteperusteisesti
alkoholijuomaveroa Alkon keskusvaraston kautta kulkevista juomista 28,9 milj. euroa (29,0 milj. euroa), sekä juomapakkausveroa 0,2
milj. euroa (0,3 milj. euroa). Kaiken kaikkiaan suomalaiset yritykset tilittivät valtiolle alkoholijuomaveroa 1,4 mrd. euroa vuonna 2014.

Arvonlisäveroa maksoimme 49,0 milj. euroa (44,1 milj. euroa) ja yhteisöveroa 10,5 milj. euroa (12,3 milj. euroa).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemien laskemien mukaan alkoholista johtuvia suoria haittoja yhteiskunnalle syntyi noin 1,3-1,5
miljardilla eurolla vuonna 2012.

Yhteisöt 0,6 milj. euroa

Teemme yhteistyötä Lasten seurassa -ohjelmassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, A-klinikkasäätiön, Mannerheimin
Lastensuojeluliiton sekä Suomen Vanhempainliiton kanssa. Yhteistyö on sopimuspohjaista, ja maksoimme vastikkeellisesta toiminnasta
yhteisöille yhteensä 106 000 euroa vuonna 2014 (171 700 euroa vuonna 2013). Vuonna 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sai
avustusta 75 000 euroa, josta vuonna 2014 käytettäväksi siirtyi vielä 10 700 euroa. Alkon hallitus oli päättänyt yhtiökokouksessa
päätetyn mukaisesti lahjoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden rahaston Sata lasissa –hankkeeseen 150 000 euroa vuonna 2014 (250 000
euroa vuonna 2013) sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä joulumieli –keräykseen 100 000 euroa.

Tämän lisäksi teemme yhteistyötä Ehyt ry:n, Nuorten Akatemian, Valo ry:n (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio) ja Helsingin
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa . Näiden yhteisöjen kanssa vastikkeellisten avustusten määrä oli 102 500 euroa (37 000
euroa). Helsingin Nuorkauppakamarin Vuoden poliisin valinnan tukeminen ja Valon Kasvata urheilijaksi –stipendi ovat vastikkeettomia,
yhteensä 6 650 euroa. Samoin vastikkeettomiin avustuksiimme kuuluu Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:lle annettu 2 000 euroa
vähävaraisten joulun kustannuksiin.

Tuimme lisäksi Alkoholitutkimussäätiön tutkimustoimintaa 67 500 eurolla ja Yhteiskuntapolitiikka-lehteä 15 000 eurolla.

Koko vuoden tulosvaikutteiset avustukset olivat 0,6 milj. euroa (0,7 milj. euroa).

Emme antaneet avustuksia tai tukia poliittisille tahoille.

Omistaja 38,0 milj. euroa

Alkon omistaa Suomen valtio (100 %). Maksoimme omistajallemme vuoden 2013 tuloksesta osinkoa 38,0 milj. euroa (44,0 milj. euroa
vuoden 2012 tuloksesta). Osinko maksettiin vuonna 2014 kahdessa erässä: kesäkuussa 18,0 milj. euroa ja syyskuussa 20,0 milj. euroa.
Vuoden 2014 tuloksen osinko tulee olemaan lähellä viime vuoden tasoa huolimatta siitä, että yleinen taloudellinen taantuma ja
veronkorotukset ovat osaltaan vähentäneet myymälöidemme myyntiä.

Emme saa valtiolta taloudellisia avustuksia.

Investoinnit 6,0 milj. euroa

Investoimme myymäläverkon kehittämiseen ja strategian mukaisiin hankkeisiin. Myymälöiden kehittämiseen investoimme 2,4 milj. euroa
vuonna 2014 (4,3 milj. euroa vuonna 2013). Vuonna 2014 avattiin kuusi uutta myymälää ja uuteen liikepaikkaan siirtyi 15 myymälää.
Kaksi myymälää suljettiin. Yksi myymälä sai uuden sisäisen ilmeen ja muita remonttitöitä tehtiin 25 myymälässä. Emme tehneet
myymälöihimme konseptimuutostöitä edellisen vuoden tapaan, jonka vuoksi myymälöiden kehittämiseen tehdyt investoinnit vähenivät
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1,9 milj. euroa vuoden 2013 tasosta.

Uusimme myymälöidemme kassalaitteet, joihin investoimme 2,2 milj. euroa. Talouden ja logistiikan prosessien ja tietojärjestelmien
kehityshankkeemme on lähenemässä loppuaan ja siihen investoimme 1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Investoimme myös
laboratoriolaitteiden uudistamiseen 0,1 milj. euroa ja pienempiin tietojärjestelmäprojekteihin yhteensä 0,2 milj. euroa.

Taloudellisen vastuumme perusta, kestävä taloudellinen tulos,
saavutetaan vastuullisilla arvoilla ja toimintatavoilla.
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Alkon verojalanjälki 2014

Alkon veroasioita johtaa talousjohtaja, joka raportoi olennaisista veroasioista hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.
Tulkinnallisissa tilanteissa voidaan ostaa verokonsultointia ulkopuoliselta veroasiantuntijalta tai pyytää ennakkopäätös verottajalta. Alko ei
tee verosuunnittelua tai ohjaa varojaan ulkomaisille tileille, vaan maksaa kaikista myydyistä tuotteista ja tuloksesta Suomen lain mukaiset
verot.

Alko maksaa alkoholijuoma- ja pakkausverot niistä tuotteista, jotka kulkevat Alkon keskusvaraston kautta. Alkon keskusvaraston kautta
kulkevista juomista maksettiin suoriteperusteisesti alkoholijuomaveroa 28,9 milj. euroa vuonna 2014 (29,0 milj. euroa vuonna 2013) sekä
juomapakkausveroa 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
Alko maksoi arvonlisäveroa 49,0 milj. euroa (44,1 milj. euroa) ja yhteisöveroa 10,5 milj. euroa (12,3 milj. euroa). Alko maksoi
palkkaveroja 16,0 milj. euroa (15,6 milj. euroa) ja sosiaaliturvamaksuja 1,5 milj. euroa (1,5 milj. euroa).

Alkoholijuomaveroa Alkon myymistä tuotteista kertyi yhteensä 605,2 milj. euroa vuonna 2014 (591,3 milj. euroa), josta suurimman osan
Alkon tavarantoimittajat maksavat suoraan valtiolle. Alkoholijuomaveroa korotettiin 1.1.2014, jonka takia verokertymä kasvoi, vaikka
Alkon myymälöiden myynti väheni. Kaiken kaikkiaan suomalaiset yritykset tilittivät valtiolle alkoholijuomaveroa 1,4 mrd. euroa vuonna
2014.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Alkon tehtävä > Taloudellinen vastuu > Alkon verojalanjälki 2014

40

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



Lainsäädäntö
Alkoholilain mainontasäännös uudistui, mutta kokonaisuudistus lykkääntyi

Vuoden 2013 lopulla eduskunta hyväksyi alkoholilain mainonnan sääntelyä koskevan pykälän muutoksen. Muutoksen myötä mm. Alko
Oy on voinut ilmoittaa 1.4.2014 alkaen väkevien tuotteiden hinnat painetun hinnaston lisäksi, yhdenmukaisella tavalla, myös
tietoverkossa. Muilta osin mainontapykälän muutokset tulivat voimaan 1.1.2015 alkaen.

Kesäkuussa 2014 pääministeri Alexander Stubbin hallitus päätti ns. minihallitusneuvotteluissa siirtää jo pitkälle valmistellun alkoholilain
kokonaisuudistuksen tältä vaalikaudelta.

Keskeisimmät Alkoa ohjaavat lait, säädökset ja päätökset

Alko Oy:n toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö sekä valtion asettamat omistajapoliittiset tavoitteet. Alko Oy on yksi valtion
erityistehtäväyhtiöistä, ”joilla on joko tietty erivapaus valtion niille osoittamista tehtävästä tai jokin sellainen erivapaus, jonka vuoksi ne
eivät toimi kilpailullisessa ympäristössä”. Alko Oy:n toimintaa koskevia keskeisiä lakeja ja säädöksiä ovat:

Alkoholilaki (1143/1994)
Alkoholiasetus (1344/1994)
Asetus alkoholiyhtiön toiminnasta (243/2000)
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta (1344/1994)
Asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle (680/1996)
Valmisteverotuslaki (182/2010)
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994)
Laki eräiden juomapakkausten valmisteveroista (1037/2004)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014)
Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä (526/2013)

Alko Oy:n hallintoa hoidetaan yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain (624/2006) sekä yhtiötä koskevan erityislainsäädännön mukaisesti. Lisäksi
Alko Oy noudattaa valtioneuvoston omistajapoliittista periaatepäätöstä sekä soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010
julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Alkon tehtävä > Lainsäädäntö

41

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



Asiakkaat ja tuotteet

Asiakkaat ja tuotteet

Asiakaskokemus

Myynninvalvonta

Alkoholijuomien myynti ja kulutus

Tuotevalikoiman suunnittelu

Pakkaus- ja lahjatarvikkeet

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Asiakkaat ja tuotteet

42

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



Asiakaskokemuksen onnistuminen on a ja o
Siksi vuonna 2014 kehitimme edelleen asiakaskokemusta osana palvelumme parantamista.

Asiakkaamme arvostavat Alkon palvelua. Tutkimme asiakkaan kokemusta usealla tutkimuksella, joiden antamien tulosten mukaan olemme
menestyneet, mutta parannettavaakin on. 

Myyjien lisäksi jokaisen alkolaisen on tärkeää ymmärtää, millaisena asiakas kokee palvelumme, minkälaisia mielikuvia Alko synnyttää ja
miten niihin voi itse vaikuttaa. Huippuasiakaskokemus edellyttää sitä, että olemme kiinnostuneita kuuntelemaan ja ymmärtämään
asiakkaan odotuksia ja tarpeita sekä osaamme vastata odotuksiin, jopa ylittää ne.

Tavoitteemme on siis saada asiakas kokemaan odotuksensa ylittyneen niin myymälöissä kuin digitaalisissa kanavissa.

Vain mittaamalla tietää

Alko mittasi palvelunsa laatua vuonna 2014 kahdella tutkimuksella, jotka olivat Suomi Tänään – Kansallinen asiakaspalvelupalaute
(Taloustutkimus) ja Asiakaskokemustutkimus Exit-ovensuuhaastatteluin (TNS Gallup).

Kansallinen asiakaspalvelupalaute- tutkimus 2014

”Suomi Tänään – Kansallisen asiakaspalvelututkimuksen” mukaan Alko oli asiakaskokemuksessa kauppaketjujen ykkönen. Alkon arvosana
säilyi viime vuoden tasolla (8,45). Kauppaketjujen lisäksi Alkoa verrattiin samassa tutkimuksessa 68 suomalaiseen palveluyritykseen. Tässä
koko tutkimusryhmässä Alkolla oli kolmanneksi tyytyväisimmät asiakkaat

Asiakkaat olivat tyytyväisimpiä Alkossa palvelun asiantuntemukseen ja ystävällisyyteen. Palvelun asiantuntemuksessa Alko erottautuu
muista kauppaketjuista eniten edukseen.  Heikommat osatekijätulokset saimme tilojen viihtyvyydessä ja tyytyväisyydessä hinta-laatuun.
Muihin kauppaketjuihin verratessa olemmekin parhaita kaikissa muissa osatekijöissä paitsi hinta-laatusuhteessa. Uudellamaalla sekä
Pirkanmaalla olivat tyytyväisimmät asiakkaat.

Asiakaskokemustutkimus Exit-ovensuuhaastatteluin

Alko luopui pitkäaikaisesta palveluprosessia mitanneesta Mystery shopping –tutkimuksesta vuoden 2013 lopussa. Maaliskuussa 2014
ryhdyimme toteuttamaan uutta asiakaskokemusta mittaavaa tutkimusta. Vuoden aikana Exit-ovensuuhaastatteluja tehtiin asiakkaillemme
yhteensä yli 20 000.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Asiakkaat ja tuotteet > Asiakaskokemus

43

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



4,0
ENSIMMÄINEN EXIT-
TULOKSEMME ELI
ASIAKASKOKEMUS-

INDEKSIMME OLI 4,0
ASTEIKOLLA 1-5

Valmensimme myymälähenkilökuntaa 2014

Joulukuussa 2013 päättynyt kaikkien myymälätiimien palveluvalmennus sai jatkoa toukokuussa 2014, kun alkolaiset palvelulähettiläät
pitivät 110 tiimissä palveluvalmennuksen seurantapalaverit. Palaverien tavoitteena oli kerrata aiemman valmennuksen antia, muistuttaa
annetuista lupauksista palvelun parantamiseksi ja asettautua entistä paremmin asiakkaan asemaan palvelutilanteessa. Tämä tehtiin mm.
pohtimalla ja kirjaamalla ajatuksia ja mielikuvia siitä, miten asiakkaat kokevat kunkin oman myymälän ja sen palvelun.

Alkossa ollaan siirtymässä myymälähenkilöstön valmentamisessa yhä enemmän myymälään ja verkkoon. Myymälävalmennusten
sisältösuunnittelussa yhdistetään asiakaskokemuksen ymmärtäminen ja tuoteosaamisen koulutus.

Palvelua parannettiin myymälöissä itse valituin teemoin

Vuonna 2014 myymälätiimit valitsivat oman teemansa palvelun parantamiseksi sen mukaan, mikä oli osoittautunut kehityskohteeksi.
Aiemmin palveluteema oli kaikissa myymälöissä yhtenäinen. Tämä auttoi kussakin myymälässä kehittämään juuri sitä kohdetta, jossa oli
eniten parantamisen varaa. Teemoina saattoi olla esim. aktiivinen avuntarjoaminen, nuorten asiakkaiden palvelu, kiitoksen tai hymyn
muistaminen, asiakkaan tarpeiden kartoittaminen, asiakaspalautteen kerääminen tai oman asenteen pohtiminen.
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Valvomme myyntiä – mitä se tarkoittaa?
Alkon henkilökunta tuntee sanan myynninvalvonta erinomaisesti. Käsite pitää sisällään arjen vastuullisuutta:
ikäraja-, päihtymysepäily- ja välittämisepäilyvalvonnan.

Olemme laatineet yksityiskohtaiset ohjeet henkilökunnan työn helpottamiseksi. Ohjeita sanomme Myynninvalvonnan pelisäännöiksi.
Myynninvalvonnan pelisäännöt –opas uusittiin vuonna 2014, ja jokainen alkolainen suoritti myynninvalvonnan kokeen uudelleen. Tällä
haluamme varmistaa säännönmukaisesti, että jokaisen passi on voimassa: kassalle pääsee vain passin suorittaneet.

Sen lisäksi uusimme ja julkaisimme suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi esitteen asiakkaille, jossa kerromme myynninvalvonnan
säännöistämme.

Valvontatoimet rekisteröimme kassaan. Vuonna 2014 tarkistimme iän yli 3,6 miljoonaa kertaa, teimme päihtymysepäilytarkistuksen 660
tuhatta ja välittämisepäilytarkistuksen yli 360 tuhatta kertaa.

Ikärajatarkistusten onnistumista mitataan

Alkossa mitataan kahdella tapaa ikärajavalvonnan onnistumista. Toinen on siis ikärajatarkistusten rekisteröiminen kassajärjestelmään.
Tuosta järjestelmästä yllä olevat luvutkin ovat saadut. Samoin rekisteröimme kassajärjestelmäämme päihtyyisepäily- ja
välittämisepäilytarkistukset.

Ikärajavalvonnan onnistumista mitataan myös Mystery Shopping –havainnointimenetelmällä. Kuhunkin Alkon myymälään tehtiin kaksi
mystery-asiointia vuonna 2014. Tavoitteemme oli vuonna 2014 se, että 90 prosentissa nuorelta näyttäviltä ikä tarkistetaan, mutta
jäimme alle tavoitteen eli 89 %.

Milloin tarkistetaan henkilöllisyys?

Ikä tarkistetaan Alkossa, jos asiakas näyttää alle 25-vuotiaalta. Päihtymysepäilytarkistus tehdään, jos asiakas vaikuttaa selvästi
päihtyneeltä. Välittämisepäilytarkistuksessa halutaan varmistua siitä, että alkoholia joudu välitykseen. 
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Kysytään paperit tai arvioidaan, onko henkilö selvästi päihtynyt tai
olisiko mahdollista, että alkoholia välitetään alaikäisille tai päihtyneille.
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Alkoholijuomien myynti ja kulutus
Alkon alkoholijuomien myynnistä on tarkkaa tietoa alla. Alkoholijuomien kokonaiskulutuksen tiedot Suomessa
julkaistaan kevään 2015 aikana sivuilla thl.fi.

Alkoholijuomien myynti laskusuunnassa Alkossa

Miedot viinit (mm. puna-, valko- ja kuohuviinit) ovat Alkon alkoholijuomaryhmistä suurin. 
Litroina mietojen viinien osuus onkin yli puolet alkoholijuomamyynnistämme. Vuonna 2014 mietojen viinien myynti oli kaikkiaan 55,2
miljoonaa litraa, joka oli 0,9 prosenttia vähemmän kuin 2013.

Eniten myimme punaviinejä . Edulliset, alle seitsemän euron punaviinit, kävivät parhaiten kaupaksi. Punaviinejä myytiin 2,6 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 2013. Lähes kolmannes myydyistä punaviineistä oli chileläisiä, joiden lisäksi  espanjalaiset, italialaiset ja
australialaiset olivat seuraavaksi suosituimmat. 

Valkoviinien myynti kasvoi 0,2 prosenttia vuonna 2014. Valkoviineistäkin myimme eniten alle seitsemän euron viinejä. Suosituimpia olivat
chileläiset, etelä-afrikkalaiset, saksalaiset ja italialaiset valkoviinit.

Kuohuviinien suosio jatkui, ja niiden myynti kasvoi 3,3 prosenttia. Lähes 38 prosenttia meiltä ostetuista kuohuviineistä olivat  espanjalaisia,
ja espanjalaisten lisäksi kaupaksi kävivät ranskalaiset ja italialaiset kuohuviinit.

Roseeviinien myynti kasvoi 4,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kesä on roseeviinien myyntisesonkia.  

Alla olevissa tuotteiden myynti hintaryhmittäin -graafien tiedoissa ei ole huomioitu  hanapakkauksia.
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Maustettujen viinojen suosio oli nousussa

Vuonna 2014 väkevien alkoholijuomien myynti väheni edellisvuosien tapaan. Vodkien ja viinojen myynti litroina väheni 3,5 prosenttia,
mutta maustettujen viinojen myynti kasvoi kuitenkin 8,9 prosenttia. Muiden väkevien juomien myynti litroina laski 6,4 prosenttia ja
väkevien viinien 6,7 prosenttia.
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Eniten oluista ostettiin lagereita

Vuonna 2014 oluen myynti Alkossa väheni 3,2 prosenttia. Suomalaiset ostivat eniten lager ja vahva lager -tyyppisiä oluita. Lagerin myynti
on ollut kuitenkin laskussa, ja sama kehitys jatkui myös 2014. Ale, stout & porter, vehnäolut sekä erikoisoluet kasvattivat myyntiään.
Asiakkaiden kiinnostus niin kansainvälisiä kuin kotimaisia pienpanimo-oluita kasvoi, ja niiden valikoimaa laajennetaan jatkossakin. Siiderien
myynti laski 11,2 ja longdrinkien myynti 5,4 prosenttia edellisvuodesta.

Alkoholittomia juomia myytiin Alkossa 186 000 litraa, ja myynti kasvoi
3,3 prosenttia. Vaikka myynti on suhteellisen pientä, suunta on
ylöspäin. Vuonna 2015 Alkoissa alkoholittomien juomien valikoimaa
kasvatetaan, ja ne tulevat myymälöissä esille nykyistä näkyvämmin.

Luomutuotteet ja eettisen kaupan tuotteet kasvattivat myyntiään

Vuonna 2014 luomualkoholijuomia myytiin yli 4,5 miljoonaa litraa (+13,4 %). Näistä valtaosa oli mietoja viinejä. Valikoimissamme
luomutuotteita on ollut vuodesta 1994. Luomualkoholijuomat valmistetaan luonnonmukaisesti viljellyistä raaka-aineista EU:n
luomuasetuksen sallimilla tavoilla. Alkossa myytävät luomutuotteet ovat paikallisten luomujärjestöjen ja viranomaisten sertifioimia.

Eettisen kaupan tuotteita myytiin puolestaan noin 1,2 milj. litraa (+ 29,9 %). Alkon valikoimissa eettisen kaupan tuotteita on ollut
vuodesta 2007. Eettinen kauppa perustuu ajatukselle, että viljelijälle ja työntekijälle maksetaan oikeudenmukainen korvaus työstään ja
että työolosuhteet ovat asianmukaiset. Kaikki valikoimamme eettisen kaupan tuotteet (esim. Reilu Kauppa ja Fair for Life) ovat saaneet
kansainvälisen tuotekohtaisen sertifikaatin. 
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Alkoholijuomien kulutus

Ennakkotiedon mukaan 2014 Suomessa myytiin alkoholijuomia 100-prosenttisena 39,6 (41,4) milj. litraa. Juomia myytiin edellisvuotta
vähemmän Alkossa ja anniskelussa. Muissa vähittäismyyntipaikoissa myynti kasvoi hieman. Alkon osuus Suomessa myydystä alkoholista
säilyi 40,6 (40,6) prosentissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee tiedot alkoholijuomien kokonaiskulutuksesta kevään 2015 aikana. 
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Tuotevalikoiman suunnittelu
Alkon päävalikoiman juomat valitaan ympäri maailman.  Valikoimaa täydennetään kausituottein,
tilausvalikoimatuottein sekä juomin, joita on vain rajallisesti saatavana.

Kun valikoimaa suunnitellaan, käytössä ovat ns. asiakaslähtöiset tuoteryhmäpuut, joita käyttämällä arvioidaan kysyntää ja nykyvalikoimaa
suhteessa eri asiakasryhmien tarpeisiin. Asiakkaiden tarpeita ja toiveita kartoitetaan mm. erilaisin asiakastutkimuksin.

Ostotoiminnan keskeiset periaatteet

Ostotoiminnan keskeiset periaatteet ovat läpinäkyvyys ja tasapuolisuus kaikkia tuotteita tarjoavia kumppaneita kohtaan. Valmistajat,
maahantuojat ja agentit voivat tarjota Alkolle omia tai edustamiaan tuotteita Alkon internetsivustolla olevan ostosuunnitelman mukaisesti.

Ostosuunnitelmassamme on tarkat kriteerit, joilla tuotteita haemme. Puolueeton asiantuntijaraatimme arvioi tuotteet aistinvaraisesti ja
parhaiten menestyneet valitaan täydentämään juomavalikoimaamme. Alkolle tarjottiin myyntiin 2014 noin 7 400 uutta juomatuotetta,
joista otimme myyntiin hieman alle 10 prosenttia eli 713 uutta tuotetta.

Tarkat ohjeet ja tiedot valikoimaan ottoon, tarjousten tekemiseen ja vähittäismyyntiin liittyen julkaistaan vuosittain www.alko.fi –sivuilla.

Vuoden 2014 tavarantoimittaja

Alko on valinnut vuodesta 2010 lähtien vuoden tavarantoimittajan. Vuoden 2014 parhaaksi tavarantoimittajaksi valittiin Pernod Ricard
Finland Oy. Vertailussa oli mukana 29 sellaista suorajakelijaa.

Seuraamme myös juomatrendejä meillä ja muualla ja kuuntelemme
asiakkaiden ja juomaharrastajien mielipiteitä ja toiveita.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Asiakkaat ja tuotteet > Tuotevalikoiman suunnittelu

52

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.

http://www.alko.fi


Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Asiakkaat ja tuotteet > Tuotevalikoiman suunnittelu

53

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



Pakkaus- ja lahjatarvikkeet
Kesällä 2014 myyntiin tulleet kassit ovat saaneet asiakkailta paljon myönteistä palautetta. 

Myymälöissämme on tarjolla erilaisia pakkaus- ja oheistarvikkeita. Määrällisesti näistä myydään eniten muovikasseja.

Muovikassit ovat ns. kierrätysmuovikasseja jotka valmistetaan 60-prosenttisesti uusio- ja kierrätysmateriaalista. Kassin voi käyttää
uudelleen esimerkiksi roskapussina tai sen voi hävittää energiajätteen mukana.

Alkon paperikassien materiaali maatuu, joten sitä voidaan käyttää kompostipussina tai esimerkiksi pienten pahvipakkausten
keräyspussina. Myös myynnissä oleva paperipussi soveltuu biojätteiden keräykseen. Paperikassit ja –pussit voi kierrättää myös
kartonkikeräyksessä.

Keinokuituinen kestokassi on ekologinen kassivaihtoehto uudelleenkäytettävyytensä ja tuotannon pienen hiilijalanjäljen vuoksi.
Tarvittaessa kassi voidaan hävittää energiajätteen joukossa.

Osa lahjapakkauksistamme valmistetaan kierrätysmateriaalista. Esim. suosittujen Lahjapussien Eco Korkit ja Kuuran materiaalina on
käytetty 100-prosenttista kierrätyspaperia. Joulusesongissa 2014 valikoimassamme oli puinen kierrätettäväksi suunniteltu
lahjalaatikko Liitu. Lahjalaatikon malli oli toteutettu niin, että se toimii pullon lahjapakkauskäytön jälkeen myös säilytyslaatikkona.
Alkon oma Etiketti-tuotesarja sisältää erilaisia tuotteita juomien käyttöön ja säilytykseen. Tuotesarjan pitkäikäiset laatutuotteet on
valittu Alkon asiantuntemuksella.

ALKON OSTOSKASSIT UUDISTUIVAT

Uudistuksen tavoitteena oli päivittää kassien ulkonäkö uuteen ilmeeseen tinkimättä kuitenkaan ympäristöarvoista. Muovikassin kalvon väri
muutettiin tyylikkään mustaksi ja näin myös kierrätysmuovin käytöstä johtuvat kalvon värivaihtelut saatiin kuriin. Lisäksi paperikassin
materiaali muuttui valkoisesta ruskeaksi voimapaperiksi. Uusi kassi soveltuu mm. pienten pakkauspahvien keräykseen ja kierrätettäväksi
kartonkikeräyksessä. Kestokassin ja paperipussin materiaalit säilyivät entisellään, mutta uusi kuosi toi tuotteille uuden modernin ilmeen.
Kesällä 2014 myyntiin tulleet kassit ovat saaneet asiakkailta paljon myönteistä palautetta. 
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Henkilöstö

Henkilöstö

Great Place to Work

Henkilöstön määrän kehittyminen

Henkilöstön etuudet ja palkitseminen

Työehtosopimukset ja yhteistoiminta

Työhyvinvointi ja turvallisuus

Koulutus ja kehittäminen
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Alko toista kertaa Suomen paras suuri työpaikka

Alko valittiin helmikuussa 2015 toisen kerran Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -kilpailun suurten yritysten sarjassa.
Parhaaksi työpaikaksi ei nousta yksittäisillä toimenpiteillä. Suomen parhaat työpaikat -kilpailun voitto on pitkäjänteisen, tavoitteellisen työn
tulos, jossa on otettu alkolaisia laajasti mukaan yhteiseen kehittämiseen. Alko on panostanut erityisesti strategian konkretisointiin yksilön
tasolle, osallistavaan johtamiseen, työyhteisötaitojen harjoitteluun kaikilla tasoilla, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Alkon huipputason asiakaspalvelun perustana on asiantunteva ja hyvällä asenteella palveleva henkilöstö. Alkolainen osallistuu vuosittain
keskimäärin neljään koulutuspäivään. Omat palvelu- ja tuotekouluttajat huolehtivat osaamisen kehittämisestä. Lisäksi käytössä on mm.
monipuolista osaamisen jakamista työpaikalla, verkko-oppimisympäristö, tutkintokoulutusta ja sekä työkavereiden toimimista kouluttajina.

Työhyvinvointia kehitetään mm. henkilökohtaisen hyvinvoinnin palautteella ja valmennuksella, joka tarjoaa esimiehille konkreettisia
työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen sekä erilaisten vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen tiimeissä. Alkossa tarjoamme myös
kohdennetusti tukea työyhteisöille, joiden hyvinvoinnissa on kehittämistä.

Yhdessä onnistuminen perustuu selkeisiin ja konkreettisiin tavoitteisiin. Sekä toimenkuvat että kannustinjärjestelmän tavoitteet johdetaan
Alkon strategiasta. Työntekijät myös luottavat johdon näkemykseen suunnasta. Alkon vahvuuksia ovat erinomainen henkilöstön
innostaminen sekä johdon valmius kuunnella ja osallistaa henkilöstöä. Johto panostaa myös läsnäoloon ja avoimeen vuorovaikutukseen
organisaation eri tasoilla mm. vierailemalla ja toisinaan työskentelemässäkin myymälöissä.

Kuva: Espoon Kauklahden myymälän henkilökunta iloitsee Great Place to Work -voitosta. 
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Henkilöstön määrän kehittyminen
Alkossa työsuhteet ovat pitkiä, mikä kertoo henkilöstön vahvasta sitoutumisesta.

Vuoden 2014 lopussa henkilöstömme lukumäärä oli 2611 (2705) supistuen noin 3,5 % edellisvuodesta. Näistä määräaikaisia työntekijöitä
oli vuoden 2014 lopussa 406 (433) ja toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 2205 (2272). Keskimäärin Alkon palveluksessa oli
vuoden 2014 aikana 2524 (2610) työntekijää, joka on laskennallisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna 1879 (1901)
henkilötyövuotta. Henkilömäärän supistuminen johtui toisaalta laskeneesta myynnistä, toisaalta hyvien henkilökäytön käytänteiden
hyödyntämisestä esimerkiksi lomasuunnittelun osalta, joka mahdollisti kesän sujumisen noin 80 kesätyötekijällä vähemmän kuin
edellisvuonna, ja työtä ohjautui omalle henkilöstölle.

Pääkonttorissa työskentelevistä asiantuntijoista lähes kaikki työskentelevät kokoaikaisessa, toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.
Osa-aikaisen henkilöstön osuus kaikista toistaiseksi voimassa olevista työsuhteista on noin 70 prosenttia. Näistä suurin osa on myyjiä
johtuen myynnin painottumisesta loppuviikkoon ja sesonkeihin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistamme, että voimme tarjota
mahdollisimman paljon työtä omalle henkilöstölle. Mahdollisten avautuvien tehtävien ja työvuorojen osalta tarjoamme lisätyötä aina ensin
Alkon osa-aikaiselle henkilökunnallemme. Yhtenäisillä käytänteillä edistämme hyvää työvuorosuunnittelua. Tavoitteemme on yhdistää
hyvän asiakas- ja henkilöstökokemuksen sekä tehokkuuden vaatimukset. 

Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus

Alkossa työsuhteet ovat pitkiä, mikä kertoo henkilöstön vahvasta sitoutumisesta. Lähes 70 % vakituisesta henkilöstöstä on työskennellyt
Alkossa yli 5 vuotta.

Taulukko 1. Henkilöstöjakauma palvelusvuosittain, vakituinen henkilöstö

Työsuhteen pituus Johtoryhmä Esimiehet Myymälä-päälliköt Asiantuntijat Myyjät %

alle 1 vuotta 1 3 1 5 87 4,4 %

1-2 vuotta 2 3 4 15 270 13,3 %

3-4 vuotta   11 7 274 13,2 %

5-9 vuotta 2 9 44 32 513 27,2 %

10-15 vuotta 1 9 93 23 331 20,7 %
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16-19 vuotta  6 20 14 54 4,3 %

20-29 vuotta 1 5 44 13 211 12,4 %

30-39 vuotta  1 33 10 49 4,2 %

yli 40 vuotta   2 2 3 0,3 %

YHTEENSÄ 7 36 252 121 1 792 100%

 

Vuonna 2014 uusia työsuhteita alkoi Alkossa 732 (741) kappaletta, joista 70 (146) toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Loput
työsuhteista (638) oli määräaikaisia. Suurta määräaikaisten työsuhteiden määrää selittää liiketoimintamme kausiluonteisuus: sesonkien
ajaksi tarvitsemme määräaikaista henkilökuntaa tukemaan vakituista henkilökuntaamme. Moni määräaikainen työntekijä on myös
työskennellyt Alkossa aiemmin: 732 uudesta työsuhteesta yhteensä 332 työntekijää oli täysin uusia työntekijöitä. Tämä viestii vahvasti
siitä, että Alkoon halutaan palata takaisin töihin ja että Alkossa viihdytään. Aloittaneista työntekijöistä 78 % oli naisia ja 22 % miehiä.

Haluamme tukea monimuotoisuutta työyhteisössämme. Suurimman tehtäväryhmämme, myyjien työnkuva sisältää kuitenkin monia
työvaiheita, joista osa edellyttää riittävän hyvää fyysistä kuntoa (esimerkiksi kuormien purkaminen). Asiakaspalvelun näkökulmasta myös
sujuva suomenkielen taito on tärkeää.

Päättyneitä työsuhteita oli vuoden 2014 aikana 558 (615), joista 70 % naisia ja 30 % miehiä. Keskimääräinen työsuhteen pituus
(toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet) Alkossa on 11 vuotta (10,7).

Taulukko 2. Alkaneet ja päättyneet työsuhteet vuonna 2014

Tunnusluku 2013 2014

Henkilöstömäärä 31.12. 2 705 2 611

Vuonna keskimäärin 2 610 2 524

Työsuhteita alkoi, kpl 741 732

Työsuhteita päättyi, kpl 615 558

joista työnantajan päättämänä, % 12 12

Kokonaisvaihtuvuus, % 23,6 22,1

 

Alkosta siirtyi vuoden 2014 aikana 49 (26) henkilöä eläkkeelle. Tämän lisäksi 3 henkilöä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle ja 5
osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Panostamme työkykyä ylläpitävään toimintaan ja teemme vahvaa yhteistyötä niin työeläkeyhtiön kuin
työterveyshuollon kanssa. Keskimääräinen eläköitymisikä (sisältää työkyvyttömyyseläkkeet) oli 60 vuotta (59,3). 

Sukupuolijakauma

Alkon henkilöstö on kokonaisuudessaan hyvin naisvaltainen: 72 % henkilöstöstämme on naisia. Hallituksessa tapahtuneiden
henkilöstömuutosten johdosta naisten osuus hallituksessa tippui 74 prosentista 44 prosenttiin. Alkon johtoryhmässä naisia on seitsemästä
henkilöstä neljä. Pää- ja aluekonttoreiden esimiesten sekä myymäläpäälliköiden osalta naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon.
Asiantuntijatehtävissä toimivista 66 % on naisia ja myyjistä 75 prosenttia. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että kaupan ala on
naisvaltainen ja myös Alkon myyjän tehtäviin suurin osa hakijoista on naisia.
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Ikäjakauma

Alle 26-vuotiaiden osuus on laskenut hieman verrattuna 31.12.2013 tilanteeseen. Tähän vaikuttanee se, että vuoden 2014 aikana myös
rekrytointeja tehtiin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muuten ikäjakauma on pysynyt jo viimeiset viisi vuotta hyvin samankaltaisena.
Pientä nousua on tapahtunut 26–35 vuotiaiden ryhmässä, johon osa aiemmin alle 26 vuotiaiden ryhmästä on siirtynyt ikääntymisen
myötä. 

Perhevapaat

Perhevapaiden määrä on säilynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Miesten määrä vanhempainvapaiden käytössä on kuitenkin kasvanut yli
100 % verrattuna vuoteen 2013. Vastaavana tarkastelujaksona perhevapaan aloittaneiden naisten määrä pieneni hieman (-7 %). 

Taulukko 3. Alkaneet perhevapaat 2013–2014

alkaneet perhevapaat 2013 2014

miehiä 26 57

naisia 144 134

 

Suurin osa miesten hyödyntämistä perhevapaista on yhä ns. isyysvapaata, joka on lyhyempi jakso kuin naisten äitiysloma. Yhä suurin
osa vanhempainvapaalle ja hoitovapaalle jäävistä työntekijöistä on naisia. Varsinaista työhönpaluuastetta tai työsuhteen säilymisastetta ei
ole raportoitu, mutta suurin osa perhevapailta palaavista työntekijöistä palaa aikaisempaan tehtäväänsä. Vain pieni osa jättää palaamatta
esimerkiksi työnantajavaihdoksen vuoksi.

Taulukko 4. Päättyneet perhevapaat 2013-2014

päättyneet  perhevapaat 2013 2014

miehiä 38 57

naisia 150 150
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Henkilöstön etuudet ja palkitseminen

Alkossa henkilökuntaa palkitaan varsin monipuolisesti. Alkon palkitsemisen kokonaisuuteen kuuluvat peruspalkka, edut sekä
kannustinpalkkiojärjestelmä, jonka kautta strategian ja palkitsemisen välinen linkitys tehdään näkyväksi koko henkilöstölle. Olemme
halunneet parantaa palkitsemisen sisältöä ja viestiä siitä entistä paremmin. Haluamme näin tarjota strategiaa tukevan
palkitsemiskokonaisuuden työntekijöillemme.

Palkkoja ja palkkioita maksettiin 68,0 (70,3) miljoonaa euroa. Alkon kaikkien työntekijöiden keskimääräinen vuosipalkka (sis. mahdolliset
luontoisedut sekä kannustinpalkkion) vuonna 2014 oli 30 713 euroa. Alkon myyjien ja myymäläpäälliköiden kohdalla käytetään
työehtosopimuksen mukaisia palkkaryhmiä ja -taulukoita. Myös palkkaukseen vaikuttavat tekijät, kuten lisät, kokemusvuodet sekä
paikkakuntakohtaiset kalleusluokat ovat työehtosopimuksessa sovittuja ja koskevat kaikkia työehtosopimuksen piiriin kuuluvia
työntekijöitä. Pääkonttorin ja aluetoimistojen asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ohella
osaamisen, kokemuksen, suorituksen ja tulosten perusteella.

Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde

Vuositasolla tehtävän tasa-arvosuunnitelman osana tarkastellaan myös palkkauksen tasa-arvoa. Sukupuoli ei ole Alkossa palkkaukseen
vaikuttava tekijä eikä merkittäviä eroja ole havaittu vertailukelpoisten tehtävien osalta. Suurin osa henkilöstömme palkoista määräytyy
taulukkopalkkojen perusteella.

Henkilöstöetuudet

Alko tarjoaa sekä määräaikaiselle että vakituiselle henkilöstölleen lakisääteisten etujen lisäksi seuraavia etuja:

Työterveyshuolto: Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi tarjoamme kaikille yleislääkäritasoisen sairaanhoidon.
Ateriaetu: Alkon koko henkilökunta saa ateriaedun jokaiselta työpäivältä. Haluamme kannustaa henkilöstöä terveelliseen ja
monipuoliseen ruokailuun.
Liikunta- ja kulttuurisetelit: Tuemme henkilökunnan omaehtoista liikunnan ja kulttuurin harrastamista liikunta- ja kulttuurisetelein.
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Virkistysmääräraha: Tuemme tiimien yhteistä tekemistä virkistysmäärärahalla.
Lomapaikat: Tarjoamme henkilökunnan käyttöön lomapaikkoja Vierumäellä, Ylläksellä, Tahkovuorella ja Luostolla.
Harrastekerhot: Alkossa toimi vuonna 2014 aktiivisesti 10 (18) henkilökunnan harrastekerhoa, joiden toimintaa tuemme
taloudellisesti.
Työsuhdepuhelin ja -autoetu: Työtehtävän edellyttäessä.

Edut ovat lähtökohtaisesti kaikkien Alkon työntekijöiden käytettävissä (pl. matkapuhelin- ja autoetu, jotka ovat tehtäväsidonnaisia).

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

Alkon yhtiökokous päättää vuosittain Alkon hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset
etuudet. Palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Varsinaisen yhtiökokouksen 27.5.2014 päätöksen mukaisesti kokouspalkkiona maksettiin
vuonna 2014 läsnä olleille hallintoneuvoston jäsenille hallintoneuvoston kokouksista seuraavasti:

hallintoneuvoston puheenjohtaja            1000 euroa
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja     800 euroa
hallintoneuvoston jäsen                                700 euroa

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2014 viisi kertaa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot Alkon hallitukselle vuonna 2014 olivat:

hallituksen puheenjohtaja                          2750 euroa kuukaudessa
hallituksen varapuheenjohtaja                  1300 euroa kuukaudessa
jäsen                                                                     1100 euroa kuukaudessa
lisäksi kokouspalkkio                                      600 euroa/kokous 

Hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen nimittämien valiokuntien kokouksiin oli 100 %.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus henkilöstövaliokunnan esityksestä. Johdon palkitsemisessa noudatetaan
13.8.2012 annettua talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.
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Palkitsemisjärjestelmät
Alko Oy:n palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Peruspalkkaan liittyvät palkitsemisjärjestelmät
perustuvat myymälähenkilökunnalla työehtosopimusten mukaisiin palkkataulukoihin. Pääkonttorin asiantuntijatehtävissä toimivien
palkkauksen perustana on tehtävän vaativuus. Hallituksen lisäksi palkitsemisjärjestelmien kehittämisessä on kuunneltu
työntekijäjärjestöjen edustajia.

KANNUSTINPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Hallitus päättää vuosittain henkilöstövaliokunnan valmisteleman esityksen pohjalta henkilökunnan ja johtoryhmän
kannustinpalkkiojärjestelmien periaatteet ja tulostavoitteet. Hallitus hyväksyy vuosittain toteutuvat palkkiot. Kannustinjärjestelmää
muutettiin strategiaa paremmin tukevaksi ja henkilöstön kannalta selkeämmäksi vuoden 2014 alusta. Alkon kannustinjärjestelmä palkitsee
koko henkilökuntaa, jos yhtiö saavuttaa sille asetetun kynnystavoitteet, joka on asetettu liikevoitolle. Kannustinpalkkiojärjestelmä
kannustaa henkilöstöämme toimimaan yhteisten strategisten tavoitteiden toteutumiseksi ja se perustuu vahvasti Alkon strategisiin
painopistealueisiin: asiakas-, henkilöstö-, vastuullisuus-, ja tehokkuusnäkökulmiin ja sen mittarit ohjaavat meitä yhdessä onnistumiseen ja
tuloksellisuuteen.

Johtoryhmän kannustinpalkkiojärjestelmä perustuu yhtiön tuloskortista valittuihin tavoitteisiin (asiakas, vastuullisuus, henkilöstö ja
toiminnan tehokkuus) ja niiden toteutumista kuvaaviin mittareihin. Vuoden 2014 kannustinpalkkio on enintään 15 % vuosipalkasta ja sen
tavoitteet olivat kaikilla johtoryhmän jäsenillä samat:

Suomen paras asiakaskokemus: Yleisarvosana (Kansallinen asiakaspalvelupalaute) ja sijaluku palveluyritysten joukossa (Kansallinen
asiakaspalvelupalaute) – painoarvo 25 %
Suomen vastuullisin palveluyritys: VastuullisuusTRI*M (Maine ja vastuullisuus), Sijaluku kauppa-, palvelu ja finanssiryhmässä (Maine
ja vastuullisuus) – painoarvo 25 %. TNS Gallupin toteuttamaan VastuullisuusTRI*M -tutkimukseen vastasi Alkoa koskien 530
suomalaista, jotka arvioivat Alkon vastuullisuutta eri näkökulmasta. Tutkimuksen otannassa on otettu huomioon väestö iän,
sukupuolen ja alueen mukaan. Tästä tutkimuksesta muodostettu indeksi on johtoryhmän lisäksi osana pääkonttorin henkilöstön
kannustinjärjestelmää.
Suomen paras työpaikka: Trust Index (Great Place to Work), sijaluku suurten yritysten ryhmässä (Great Place to Work) –
painoarvo 25 %
Tehokas erikoisliikeketju: Kustannukset/liikevaihto (%) - painoarvo 25 %

Kuten johdolla, kannustinpalkkiojärjestelmän mittarit vuodelle 2014 pohjautuivat strategisten osa-alueidemme tavoitteisiin: asiakas,
vastuullisuus, henkilöstö ja tehokkuus. Lähtökohtana on ryhmäkohtainen palkitseminen. Vuoden 2014 kannustinpalkkio on työnkuvasta
riippuen enintään 6 – 12 % vuosipalkasta.

Kaikkien henkilöstöryhmien kannustinmittarina on vastuullisuus. Vastuullisuuden mittari on valittu kunkin henkilöstöryhmän tehtävän
näkökulmasta:

aluepäälliköt, aluekoordinaattorit, myymäläpäälliköt, myyjät: alkoholipoliittinen vastuullisuus: ikäraja-, päihtymysvalvonnan
tavoitteet
aluepäälliköt, aluekoordinaattorit, myymäläpäälliköt, myyjät: alkoholipoliittinen vastuullisuus: vastuullisuusmysterytutkimus
pääkonttorin esimiehet, asiantuntijat ja henkilöstö: maine ja vastuullisuus -tutkimuksen vastuullisuus TRI*M -indeksi).

Palkitsemisjärjestelmä on rakennettu yhtiön sisäisesti ja siinä ei ole käytetty ulkopuolisia palkitsemiskonsultteja. Palkkio maksetaan kerran
vuodessa, ja maksamisen edellytyksenä on etukäteen määritelty liikevoittotavoite sekä hallituksen hyväksyntä. Vuoden 2014
kannustinpalkkio (sisältäen sekä johdon että henkilöstön kannustinpalkkiot) henkilösivukuluineen on 3,5 % (3,7 %) henkilöstökuluista.

HENKILÖKOHTAINEN PALKANLISÄ MYYMÄLÖISSÄ

Peruspalkan lisäksi palkitsemme työssään parhaiten onnistuneita myyjiä ja myymäläpäälliköitä kerran vuodessa maksettavalla
henkilökohtaisella palkanosalla, jonka määräytymisen perusteet on sovittu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

Myyjien henkilökohtaisen palkanosan kriteereinä ovat:

vastuullisuus
palveluhenkisyys
osaaminen
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yhdessä onnistuminen ja
tuloksellisuus

Myymäläpäälliköiden henkilökohtaisen palkanosan kriteereinä ovat:

palvelujohtaminen
vastuullisuus
työyhteisön johtaminen
muutosten johtaminen sekä
toiminnan tehokkuus

Henkilökohtainen palkanosa maksettiin vuonna 2014 365 (377) myyjälle ja 50 (48) myymäläpäällikölle. 

KORKEIMMAN JA KESKIMÄÄRÄISEN VUOSIANSION SUHDE

Henkilöstön keskimääräinen kokonaisvuosiansio on 6,9 % toimitusjohtajan kokonaisvuosiansiosta. Mukaan on laskettu kaikki aktiivisessa
työsuhteessa koko vuoden 2014 Alkon palveluksessa olleet henkilöt työsuhde- ja työaikamuotoon katsomatta.

ELÄKKEET

Alkon työntekijät on vakuutettu lakisääteisen työeläkevakuutuksen mukaisesti. Ennen vuotta 1992 aloittaneet työntekijät kuuluvat
lisäeläkevakuutuksen piiriin, jonka mukaisesti heillä on lakisääteistä alhaisempi eläkeikä. Ylimmän johdon osalta on luovuttu
lisäeläkeratkaisuista uusien palkattavien johtajien kohdalla. Vuonna 2014 neljä seitsemästä johtoryhmän jäsenestä kuului lisäeläkeratkaisun
piiriin.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Henkilöstö > Henkilöstön etuudet ja palkitseminen > Palkitsemisjärjestelmät

66

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



Työehtosopimukset ja yhteistoiminta

Katja Friman ja Martta Myller tutkivat tilauksia. 

Alkossa noudatetaan kahta työehtosopimusta: Suomen Kaupan liitto ry:n ja myyjiä edustavan Alkoholikaupan Ammattiliitto ALV ry:n
välillä solmittua työehtosopimusta sekä Suomen Kaupan liitto ry:n ja toimihenkilöitä edustavan Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n välillä
solmittua työehtosopimusta. Yhtiökohtaisia työehtosopimuksia täydentää kaupan alan työehtosopimus. Todettuja työehtosopimuksia
noudatetaan kaikkien Alkon työntekijöiden kohdalla.

Kaikki työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Työehtosopimusneuvottelut käydään liittotasolla. Alkoholikaupan
Ammattiliitto ALV ry kuuluu Palvelualojen ammattiliitto PAM:iin ja Alkoholialan Toimihenkilöt ry palkansaajajärjestö Pardiaan.

Alkossa on työehtosopimusten määrittelemä luottamusmiesjärjestelmä. Alkossa toimii YT-neuvottelukunta, jossa on työnantajan
edustajien lisäksi edustajat molemmista työntekijäjärjestöistä. Vuoden 2014 aikana YT-neuvottelukunta kokoontui 9 kertaa.

Vuonna 2014 Alkolla oli tuomioistuimissa vireillä kaksi työsuhderiitaa. Näistä toisessa jätettiin valituslupahakemus korkeimpaan oikeuteen
marraskuussa 2014 ja toinen on edelleen vireillä työtuomioistuimessa.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Henkilöstö > Työehtosopimukset ja yhteistoiminta

67

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



Työhyvinvointi ja turvallisuus
Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden osalta olemme toteuttaneet useita hyviksi todettuja toimia.

Sellaisia ovat tiimien valmennus erilaisuuden ymmärtämiseen, tapaturmien ennaltaehkäisy ja täsmällinen seuranta, sairauspoissaolojen
laskuun tähtäävät toimet ja kohdennetut hyvinvointihankkeet. Työhyvinvointia kehitetään mm. valmennuksin, jotka tarjoavat esimiehille
työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen sekä erilaisten vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen tiimeissä. Panostamme
työhyvinvoinnin keskeisiin elementteihin kuten osaamiseen ja johtamiseen sekä työkykyriskien ennaltaehkäisyyn. Työhyvinvoinnin osa-
alueita ovat osaaminen, johtaminen, työympäristö, terveys ja työyhteisö, ja kaiken ytimessä hyvä työ. Panostimme työhyvinvointiin
liittyviin toimiin 2014 keskimäärin 1491 (1315) euroa työntekijää kohden. Syy merkittävään nousuun oli  pääosin
työhyvinvointimäärärahan korotuksessa, jota nostettiin 50 eurosta 100 euroon työntekijää kohden. Lisäksi tuimme henkilöstön
osallistumista vapaa-ajan liikuntatapahtumiin. 

Työsuojelu

Työsuojelun yhteistoimintaa varten Alkossa toimii yhtiötason työsuojelutoimikunta. Toimikunnassa myyjillä on kuusi edustajaa,
toimihenkilöillä kolme ja työnantajalla kolme. Lisäksi työterveyslääkäri ja/tai -hoitaja osallistuvat kokouksiin. Työsuojelutoimikunnan
tehtävät on määritelty työsuojelulaissa ja -sopimuksissa, jotka on solmittu työnantajan ja molempien työntekijäjärjestöjen kanssa.

Työsuojelutoimikunta kokoontui viisi kertaa. Kiinnitimme työsuojelussa erityistä huomiota työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittämiseen,
tapaturmien ennaltaehkäisyyn, turvallisuusviestintään ja tapaturmatutkintakoulutukseen. 

Tapaturmat ja ammattitaudit

Panostamme työntekijöiden ohjaukseen ja työhön liittyvien riskien ennaltaehkäisyyn. Vuonna 2014 Alkossa tapahtui yhteensä 121 (129)
työtapaturmaa, joista 28 (40) työmatkalla. Tapaturmat aiheuttivat keskimäärin 5 (5) päivän poissaolon. Tapaturmien ja läheltä piti –
tilanteiden jakaumaa sukupuolen mukaan ei tällä hetkellä raportoida.  

Tapaturmien määrä on pysynyt lähes samalla tasolla verrattaessa vuoden 2014 määrää aikaisempien vuosien tapaturmatilastoihin.
Yleisimmät tapaturmien aiheuttajat Alkossa ovat kuormien avaamisten yhteydessä tapahtuneet viiltotapaturmat sekä nostamisten
yhteydessä tapahtuneet tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvat tapaturmat. Työmatkoilla tyypillisimmät tapaturmien aiheuttajat ovat
liukastumiset. Vaikka tapaturmien määrä on säilynyt lähes ennallaan, on niiden vakavuusaste pienentynyt tehokkaan ohjeistuksen ja
koulutuksen sekä tapaturmatutkinnan avulla. Tämä näkyy laskevana trendinä tarkasteltaessa tapaturmista johtuvia poissaolopäiviä.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Henkilöstö > Työhyvinvointi ja turvallisuus

68

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



Taulukko 5. Tapaturmien lukumäärän kehitys 2010–2014

 2010 2011 2012 2013 2014

Tapaturmat, kpl 118 105 100 129 121

- joista työmatkatapaturmia 33 22 24 40 28

Tapaturmien aiheuttamat poissaolopäivät keskimäärin,
kpl

10 9 9 5 5

 

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot ovat kasvaneet hieman verrattuna vuoteen 2013. Sairauspoissaoloprosentti oli 4,30 % (4,16 %). Yhtä
henkilötyövuotta kohden sairauspäiviä oli 10,8 (10,5).

Suurin osa sairauspoissaoloista on lyhyitä (alle 30 pv kestäviä) ja noin 7 % sairauspoissaoloista on pitkiä (30 pv tai pidempiä). Pitkien
sairauslomien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta, samoin niiden keskimääräinen kesto.

Suurimpana yksittäisenä sairauspoissaolon syynä ovat vuonna 2014 tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joiden ennaltaehkäisyyn on jo vuosia
panostettu systemaattisella ja johdonmukaisella työllä. Tulokset näkyvätkin tuki- ja liikuntaelinvaivojen laskuna.

Työterveysneuvottelu, jossa on mukana esimies, työntekijä ja työterveydenhuollon edustaja ovat osa varhaisen välittämisen malliamme.
Neuvotteluja pidetään esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijän työkyvyn on huomattu alentuneen, poissaolorajojen ylittyessä, sekä
erilaisissa kuormitus- tai työyhteisötilanteissa. Varhaisella välittämisellä haluamme vaikuttaa ennaltaehkäisevästi työntekijöiden työkyvyn
ylläpitoon.

Kouluttaminen ja ergonomiavastaavatoiminta ovat Alkon keskeisiä toimia ergonomisten työskentelytapojen edistämisessä. Uusimpana
toimena kaikkiin myymälöihin on vaihdettu korkeussäädettävät kassapöydät, jotka mahdollistavat entistä ergonomisemman
työskentelyn.
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Koulutus ja kehittäminen
Teemme pitkäjänteistä ja monipuolista työtä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.

Vuonna 2014 käytimme myymälähenkilökunnan koulutukseen 4,0 päivää (4,0) työntekijää kohti. Luvut eivät ole raportoitavissa
sukupuolittain tai henkilöstöryhmittäin. Tavoitteenamme on taata myymälähenkilökunnalle ajantasainen tieto tuotteistamme sekä lisätä
heidän kykyään tuottaa asiakkaalle paras mahdollinen asiointikokemus. Asiantuntevuus ja sen tuottama varmuus ilahduttaa asiakasta sekä
vaikuttaa yksilötasolla positiivisesti myös kokemukseen omasta työstä ja työyhteisöstä.

Taulukko 6. Koulutuspäivät ja kustannukset 2013–2014 (myymäläverkosto)

 2013 2014

Koulutuspäiviä, lkm 9 837 9 673

Koulutuspäiviä työntekijää kohden 4 4

 

Osaamisen kehittämisestä ja käytännön kouluttamisesta vastaavat päätoimiset palvelu- ja tuotekouluttajat sekä oman toimensa ohella
kouluttajina toimivat myyjät ja myymäläpäälliköt. Säännönmukaisina toistuvat myymälähenkilökunnan palvelu- ja tuotekoulutukset
jakautuvat 1) ajankohtaisiin teemoihin ja tuotteisiin keskittyviin kuukausikoulutuksiin, 2) uuden henkilökunnan peruskoulutuksiin eri
juomista, niiden käyttöyhteyksistä ja asiakaspalvelutaidoista sekä 3) jatkotason soveltaviin koulutuksiin.

Vakiotarjonnan lisäksi räätälöimme tuote- ja palveluvalmennusta eri myymälöiden tarpeiden ja tilanteiden mukaisesti. Kouluttajamme
jalkautuivat vuonna 2014 aiempaa useammin myymälöihin, mikä mahdollisti osaamisen kehittämisen ko. myymälän henkilö- ja
asiakaskunnan toiveiden mukaisesti, pienemmässä ryhmässä  ja valmentavammalla otteella.

Palvelu- ja tuotekoulutuksen lisäksi Alkossa opiskeltiin kaupan alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, ylläpidettiin turvallisuusosaamista
ja järjestettiin esimerkiksi uusien, yhteisöllisten työvälineiden käyttöönottoa tukevaa koulutusta.

Osaamisen kehittämisen kantava teema on innostavuus ja jatkuva oppiminen. Koulutuspäivien ja verkkokoulutusten lisäksi tuemme ja
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kannustamme henkilöstöä jakamaan osaamistaan työkavereiden kanssa myymälässä sekä Alkon oman sosiaalisen median välityksellä
laajemmin kaikkien alkolaisten kesken eri puolilla Suomea.

Kehityskeskustelut ja suorituksen arvioinnit

Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat olennainen osa johtamiskäytänteitämme niin suorituksen johtamisen kuin henkilön kehittymisen
näkökulmasta. Jokaisen työntekijän kanssa käydään tavoite- ja kehityskeskustelu kaksi kertaa vuodessa. Keskusteluissa asetetaan
tavoitteet työlle ja osaamisen kehittymiselle sekä seurataan työssä suoriutumista, kehittymistä ja henkilökohtaista työhyvinvointia.

Henkilöstötutkimukset

Toteutimme vuoden 2014 aikana henkilöstökyselyitä: osallistuimme Suomen Parhaat työpaikat -listauksen mukaiseen Trust Index-
kyselyyn sekä toteutimme oman, Alkolle räätälöidyn henkilöstötutkimuksen. Henkilöstötutkimus on työkalu, jonka avulla voidaan jäsentää
työyhteisön tilaa, antaa teemoja tiimin kehittämiskeskusteluun sekä yhteismitallistaa eri tiimien tuloksia. Trust Index -tutkimuksessa
erityistä kehitystä on tapahtunut johtoon ja johtamiseen liittyvissä aihealueissa. Vahvuutemme tässäkin tutkimuksessa on yhteishenki
henkilöstön keskuudessa. Henkilöstötutkimuksen yleistaso ja vastausaktiivisuus olivat korkeita.

Tiimien työhyvinvointi-indeksi on noussut vuodesta 2013. Erityisesti on vahvistunut työyhteisön hyvä ilmapiiri. Sitoutuneisuus omaan
työhön ja työnantajaan on Alkossa vahvempaa kuin vertailuaineistona olleella palvelualalla yleensä.

Henkilöstötutkimuksen sisältö päivitettiin vastaamaan uutta strategiaa. Henkilöstötutkimukseen vastattiin erittäin aktiivisesti. Tulosten
mukaan alkolaiset kokevat työyhteisön toiminnan ja hyvinvoinnin erityisiksi voimavaroiksi työssään. Henkilökunta on vahvasti sitoutunut
omaan työhönsä ja työnantajaan. Kehitettävää on vielä vaikutusmahdollisuuksissa muun muassa omaan työhön. Toteutimme vuoden
2014 aikana mittavan projektin, jonka yhteydessä uusimme työvälineitämme (ohjelmat, päätelaitteet) ja tuimme henkilöstön oppimista
yhteisöllisyyteen pyrkivin menetelmin. Tämän uskotaan vaikuttavan jatkossa alkolaisten kokemukseen työvälineiden toimivuudesta ja
työn sujuvuudesta. 
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Vastuullinen hankinta
Hankintaketju ulottuu ympäri maailman

Alko ostaa juomia 66 alkuperämaasta ja 451 tavarantoimittajalta. Alkolla ei ole omia tuotteita eikä omaa tuotantoa. Ostamme kaikki
myymämme juomat kotimaisilta ja ulkomaisilta alkoholijuomien toimittajilta.

Pääosa hankinnoistamme on alkoholijuomia, joita ostimme alkoholijuomateollisuudelta ja -tukkukaupan toimijoilta 925,5 milj. eurolla
vuonna 2014 (931,4 milj. euroa vuonna 2013). Tämä on 95 % koko hankintojemme arvosta. Tästä syystä aloitimme vastuullisen
hankinnan toimintamallin kehittämisen juuri juomahankintojen toimitusketjusta.

Tasapuolisuus ja syrjimättömyys

Tuotteiden ottamisesta valikoimaan, niiden hinnoittelusta ja valikoimasta poistamisesta päätetään tasapuolisin ja syrjimättömin perustein
riippumatta toimittajan kansalaisuudesta tai kotipaikasta. Näitä periaatteita noudatetaan myös vastuullisen hankinnan toimintamallissa. Alko
haluaa olla mitatusti arvostettu yhteistyökumppani. Vuonna 2014 Alkon osto- ja logistiikkayksikkö sai tavarantoimittajakyselyssä
kokonaistyytyväisyydestä arvosanan 7,93 (4-10). Tavoitetaso oli yli 8,0.

Vastuullisen hankinnan ehdot

Edellytämme että tuotteita tarjoavat ja toimittavat myyjät sitoutuvat Business Social Compliance Initiative (BSCI) eettisiin
toimintaperiaatteisiin. Kaikki Alkon juomatoimittajat ovat antaneet kirjallisen vakuutuksen omasta sitoutumisestaan.

BSCI on Foreign Trade Association (FTA) alaisuudessa Brysselissä toimiva järjestö jonka tavoitteena on jäseniensä kautta edistää ihmis- ja
työoikeuksien toteutumista kansainvälisissä toimitusketjuissa. Alko on ollut BSCI:n jäsen vuodesta 2012. Vuonna 2013 BSCI:ssä oli 1252
jäsenyritystä.

Alkon vastuullisen hankinnan ohjelma perustuu YK:n sopimuksiin ja aloitteisiin sekä muihin kansainvälisesti tunnustettuihin sopimuksiin ja
toimintaohjeisiin. Tavoitteena on luoda alkoholijuomahankitoihin toiminta- ja seurantamallit, joilla voidaan vaikuttaa
alkoholijuomatoimittajien eettisiin toimintatapoihin sekä kiinnittää huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin.

BSCI:n eettiset toimintaperiaatteet, joihin Alko jäsenyrityksenä on sitoutunut, ovat 
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Pohjoismainen yhteistyö

Alko tekee vastuullista hankintaa koskevaa yhteistyötä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa sekä sosiaalisen- että
ympäristövastuun saralla.  

Pohjoismaisiin tavarantoimittajiin kohdistuvien toimintamallien yhdenmukaistaminen on tärkeä kehityskohde.  Toimialatietouden,
alkuperämaatuntemuksen ja paikallistuntemuksen avulla tehdään ihmisoikeusvaikutusten riskikartoituksia ja päätöksiä seurantatoimien
kohdentumisesta eri alkuperämaihin. Ennakoivat toimenpiteet kuten tavarantoimittajien sitouttaminen ja kouluttaminen ovat myös
vahvasti yhteistyön agendalla. Ympäristövastuun osalta pyritään selvittämään alkoholijuomien toimitusketjuun liittyviä
ympäristövaikutuksia sekä löytämään käytännön työkaluja näiden vaikutusten minimoimiseksi. Yhteistyön tavoite on eettisempi
toimitusketju, eri sidosryhmien tarpeet huomioiden.

There is a Nordic co-operation between Alko, Systembolaget,
Vinmonopolet, ÁTVR and Rúsdrekkasola Landsins since 2008 – with a
purpose of an even more sustainable global supply chain for the
products we sell. The co-operation has been fruitful in establishing a
Code of conduct for suppliers and there is an established system for
following up and compliance. By combining our efforts we have a
greater chance of influencing the supply chain.
— MAGDALENA GERGER, CEO, SYSTEMBOLAGET

 

Seurantatoimenpiteet

Kansainvälisessä toimitusketjussa toimittaessa on nöyrryttävä sen edessä, että vallitsevia olosuhteita kaikissa tuotteiden alkuperämaissa ei
tunneta riittävän hyvin. Toteutimme vuoden 2014 aikana 16 auditointia, eli tarkastuskäyntiä, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Euroopassa.
Tarkastuskäynnillä oli BSCI:n akreditoiman kansainvälisen auditointiorganisaation auditoijan lisäksi usein myös mukana  Alkon tai tuotteen
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maahantuojan edustajia.

Viiniteollisuudessa tuotanto on hyvin sesonkiluonteista ja työvoimaintensiivistä. Nämä tekijät luovat merkittävimmät haasteet työ- ja
ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Lain asettamat päivittäiset ja viikoittaiset työajat ylittyvät tuotantolaitoksissa, vapaapäiviä tai lakisääteisiä
taukoja ei aina pidetä. Muita riskitekijöitä ovat mm. sesonkityöntekijöiden perehdytyksen laiminlyönti, suoja-ja turvavarusteiden
puutteellisuus, sekä siisteyden ja järjestyksen laiminlyönti tuotantotiloissa.

Vakavimpia eettisten toimintaperiaatteiden rikkomuksia, kuten lapsityövoiman käyttöä tai yhdistymisen vapauden rajoittamista, ei Alkon
toteuttamilla tarkastuskäynneillä ole havaittu. Lievempiä eettisiin toimintaperiaatteisiin liittyviä puutteita on tunnistettu lähes kaikista
tarkastuskohteista. Samoja puutteita on havaittavissa viinien tuotannossa alkuperämaasta riippumatta.

Olemme tietoisia siitä, että vakavimpien ihmisoikeusrikkomusten todennäköisyys on korkeampi  alkutuotannossa. Tästä johtuen
tulemmekin jatkossa panostamaan aiempaa enemmän alkutuotannossa tehtäviin auditointeihin.

Tarkastuskäynteihin valmistautuminen ja niiden jälkeiset seurantatoimenpiteet tehdään ja toteutetaan yhteistyössä tavarantoimittajan
kanssa. Kannamme vastuumme myymiemme tuotteiden eettisyydestä. Mikäli tietoomme tulee eettisten toimintaperiaatteiden
laiminlyöntejä tai rikkomuksia, ryhdymme heti toimiin epäkohtien korjaamiseksi.

Käytämme auditointiraporttien seurantaan BSCI:n jäsenilleen tarjoamaa tietokantaa. Tavoitteenamme on kehittää sisäistä raportointia
vuosien 2015-2016 aikana, palvelemaan paremmin myös ulkoisen raportoinnin tarpeita. Alkolla ei ole käytössä toimitusketjun
ihmisoikeusvaikutusten arvioimiseen tarkoitettua valitusmekanismia.

Osaamisen kehittäminen

Toimitusketjun vastuullinen hallinta on vuoden mittaan ollut esillä useissa henkilöstö- ja muissa sidosryhmäkohtaamisissa. Koko henkilöstön
osalta koulutuksen kokonaistuntimäärä on 30 minuuttia henkeä kohden. Asiavastaavien osalta koulutusta järjestettiin 19 tuntia ja
esimiesten 3 tuntia per henkilö. Alkon oman henkilöstön lisäksi järjestimme ihmisoikeuksiin liittyvää koulutusta juomatoimittajillemme 3
tuntia.

Sidosryhmäyhteistyö

Vuoden 2014 alussa BSCI julkaisi uudet eettiset toimintaperiaatteet, joihin myös Alko  jäsenyrityksenä on sitoutunut. Yhteistyö Alkon
tavarantoimittajien kanssa tiivistyy. Tulevana vuonna keskitymme, seurantatoimenpiteiden lisäksi,  tiedon keräämiseen
alihankintaketjuista, ihmisoikeusriskien laaja-alaiseen tunnistamiseen sekä niiden vakavuuden mukaisiin ennakoiviin toimenpiteisiin.  Uutena
yhteistyön muotona ovat sosiaalisen vastuun teemojen ympärille rakennetut tavarantoimittajille tarkoitetut työpajat. Tavoitteemme on
tehdä tulevaisuudessa myös  aiempaa aktiivisempaa yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Juoman alkuperällä on väliä

Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tuotteiden alkuperästä. Eettisen valinnan tekemistä helpottamaan on maailmalla kehitetty erilaisia
sertifiointijärjestelmiä. Ne kertovat yrityksen sitoutumisesta yhteiskuntavastuullisuuteen.

Alkolla on valikoimissaan 41 kansainvälisesti sertifioitua eettisen kaupan tuotetta. Kaikki valikoimamme eettisen kaupan tuotteet ovat
saaneet kansainvälisen sertifikaatin. Tällä hetkellä valikoimistamme löytyy tuotteita joilla on Fair Trade, Fair for life tai For life –sertifiointi.
Näillä tuotteilla on yleisesti hyväksytty auditointijärjestelmä, mutta näitä tuotteita ei ole Alkon toimeksiannosta auditoitu. Eettisen kaupan
sertifioituja tuotteita löytyy viinien sekä panimotuotteiden tuoteryhmistä. Alkon valikoimissa eettisen kaupan tuotteita on ollut vuodesta
2007 lähtien.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Vastuullinen toimitusketju > Vastuullinen hankinta

77

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.

http://vuosikertomus.alko.fi/caset/tarkastuskaynti-tuotantolaitoksella/


Vastuullinen arvo- ja toimitusketju

Keväällä 2014 teetetyssä sidosryhmätutkimuksessa hankintaketjun vastuullisuus nimettiin yhdeksi Alkon tärkeimmistä
vastuullisuusteemoista ja kehittämisen kohteista tulevaisuudessa.

Alkon vastuullinen toiminta on monisyinen kokonaisuus, joka sisältää alkoholipoliittisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun sekä
yhteiskunnallisen arvon tuottamisen näkökulmat.

Vastuullinen toiminta ei rajoitu vain Suomeen, sillä toimitusketjumme kattaa koko maailman. Se on pitkä ja monivaiheinen, ja vastuullisuus
on otettava huomioon ketjun jokaisessa vaiheessa.

Vuoden 2014 aikana tehty vastuullisen arvo- ja toimitusketjukuvauksen tavoitteena oli tunnistaa toimintamme suorat ja välilliset
vaikutukset toimitusketjun eri vaiheissa. Työssä oli myös huomioitava oman toimialan erityispiirteet. Kuvaukseen poimittiin olennaisia
esimerkkejä, jotka havainnollistavat vastuullisuutta Alkon hankintaketjun eri vaiheissa. Esimerkkien kautta kuvattiin toimintamme olemassa
olevia vahvuuksia sekä mahdollisia haittoja ja riskejä.

Sidosryhmien odotukset kasvavat jatkuvasti. Siksi Alko, monien muiden organisaatioiden ohella pohtii millaisia toimintamalleja tarvitaan
tunnistettujen haittojen ja riskien ennaltaehkäisemiseksi tai hallitsemiseksi. Todelliset vaikutusmahdollisuudet kansainvälisessä
toimitusketjussa ovat kuitenkin rajalliset ja käytettävissä olevat resurssit on kohdennettava vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Kuvausta tehtäessä niin sisäisen kuin ulkoisen sidosryhmäyhteistyön merkitys korostui entisestään. Alko haluaa olla arvostettu
yhteistyökumppani johon luotetaan. Samalla ymmärrämme entistä selkeämmin että vastuullisuus on jokaisen alkolaisen vastuulla, joka
hetki.
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Laadunvalvonta ja sen kehittäminen
Alkon tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta vastaavat laadunvalvontamme ja
alkoholintarkastuslaboratoriomme yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa. Laadunvalvonnassa juomien
laatua arvioidaan aistinvaraisesti ja laboratoriossa kemiallisesti.

Alkolle tarjotut tuotteet arvioidaan ensin aistinvaraisesti. Sen jälkeen ennen kuin otamme juoman myyntiin vakiovalikoimaamme,
testaamme tuotteiden turvallisuuden ja lainmukaisuuden kemiallisin tutkimuksin. Valikoimassamme olevien tuotteiden laatua sekä
myyntipakkausten lainmukaisuutta tarkistamme jatkuvasti. Kun tuote tavalla tai toisella muuttuu (mm. viinin vuosikerran vaihtuessa)
juomat testataan sekä aistinvaraisesti että laboratoriotestein.

Alkon laadunvalvonta ja ACL osallistuvat pohjoismaisten alkoholimonopolien laatuyhteistyöhön. Näin opimme toisiltamme parhaita
käytäntöjä ja voimme vaihtaa tietoja tuotteen laadun kannalta merkityksellisistä asioista.

Korkin mausta ja tuoksusta valitetaan entistä harvemmin

Vuonna 2014 asiakkaat tekivät Alkoon 14674 (14523 vuonna 2013) tuotevalitusta. Noin 90 prosentissa valitettiin miedoista viineistä.
Korkin mausta ja tuoksusta valitetaan entistä harvemmin metallisten kierrekapseleiden yleistymisen myötä. Näiden sijaan uusia
laadunvalvonnallisia haasteita on tuonut tullessaan hana- ja nestekartonkipakkausten määrän lisääntyminen valikoimassa, koska nämä
juomat säilyvät pulloviinejä heikommin.

Tuote-eriä poistettiin myymälöistä 27 (27 vuonna 2013). Tämän lisäksi yksi juomista vedettiin takaisin niin kuluttajilta kuin
myymälöistäkin. Yleensä takaisinvetoja aiheuttavat tuotteiden vaihtumiset toimituksissa ja juomissa olleet vaarattomat väri- ja
aromipoikkeamat. Käytämme tuotehallintajärjestelmää, josta pystymme seuraamaan tuotepoikkeamista tehtyjä kirjauksia ja reagoimaan
niihin välittömästi.

Vuonna 2014 arvioimme 5615 meille tarjottua uutta alkoholijuomaa. Arviointien perusteella otimme Alkon valikoimaan 585 uutta juomaa.

Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) varmistaa tuotteiden kemiallisen laadun

Alkon vakiovalikoimaan kuuluvia sekä siihen tulevia uusia tuotteita tutkitaan laboratoriossa kattavasti ja osin EU-alueella voimassa olevia
viranomaisvaatimuksia laajemmin. Analysoimme 2014 noin 7 100 (n. 7 300) alkoholijuomanäytettä, joista tehtiin kaikkiaan noin 74 000
(69 000) analyysia. ACL myy palveluitaan myös Alkon ulkopuolisille yrityksille ja viranomaisille. 
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ACL osallistuu maa- ja metsätalousministeriön viini- ja alkoholiasioiden alajaoston kokouksiin ja kansainvälisen viinijärjestön (OIV)
toimintaan. Toimimalla kotimaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja järjestöissä luomme yhteyksiä muihin laboratorioihin ja saamme aina
ajantasaisen tiedon alkoholianalytiikkaa koskevista lainsäädännön muutoksista.

Analytiikkaa kohdennettiin ja menetelmiä kehitettiin

Kunkin tuoteryhmän (esim. oluet tai valkoviinit) laadunvalvonta-analyysit valitaan siten, että niiden tuloksista voidaan todeta juoman
täyttävän sekä tuoteryhmämääritelmän ja asetetut laatuvaatimukset. Yleisimmin tehdyt määritykset olivat alkoholipitoisuus, viinin
perusanalyysit ja rikkidioksidin määrittäminen. 

2014 analysoitiin tavallista tarkemmin luomuviinien säilöntäaineet,
vähän rikkidioksidia sisältävien viinien muut säilöntäaineet, oluiden
hometoksiinipitoisuus ja viinien okratoksiinipitoisuus.
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Ympäristöasiat
Pitkäjänteistä työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Alkon myymien tuotteiden valmistuksesta, kuljettamisesta, pakkaamisesta sekä myymälöiden toiminnasta aiheutuu erilaisia
ympäristövaikutuksia. Näistä merkittävä osa syntyy tuotteiden toimitusketjun eri vaiheissa.

Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja ympäristötyön kehittämiseen. Ympäristöasioiden johtaminen pohjautuu
asetukseen alkoholiyhtiön toiminnasta (243/2000), Alkon strategiaan ja ympäristöpolitiikkaan. Käytännön toimia ohjaavat sertifioidun ISO
14001 -ympäristöjärjestelmän tavoitteet- ja vastuut. Raportoimme ympäristövaikutuksista Alkon internetsivuilla sekä vuosittain Alkon
vuosikertomuksessa ja yhteiskuntavastuuraportissa.

Ympäristöjärjestelmän avulla tunnistamme ja vähennämme haitallisia vaikutuksia sekä niistä aiheutuvia kustannuksia. Kaikki myymälämme
ovat, vuodesta 2011 alkaen, noudattaneet toiminnassaan kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän toimintaperiaatteita.
Järjestelmämme sertifiointiauditoitiin syksyllä 2013 ja Alkolle myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti tammikuussa 2014.  Alko liittyi
Baltic Sea Action Groupin Elävä Itämeri -hankkeeseen hanapakkausten sisäpussien keräystä koskevalla sitoumuksellaan.

Huomio toimitusketjun ympäristövaikutuksiin

Alkoholijuomien koko elinkaaren ympäristövaikutuksista saatavat tiedot ovat toistaiseksi vielä puutteellisia. Ruotsin alkoholimonopoli
Systembolagetin tekemän hiilijalanjälkitutkimuksen mukaan alkoholiyhtiön suurimmat vaikutukset syntyvät pakkauksista, viljelystä,
tuotteiden valmistuksesta sekä kuljetuksista.

Ympäristöasiat ovat osa yhteispohjoismaista vastuullisen hankinnan toimintamallia. Yhteistyön tavoitteena on vähentää ja ehkäistä
alkoholijuomien toimitusketjun ympäristövaikutuksia. Vuoden 2014 aikana selvitimme mm. arvo- ja toimitusketjumme
ympäristönäkökohtia ja jatkamme tätä työtä myös vuoden 2015 aikana tehtävällä tutkimuksella.

Käytännön ympäristötyötä myymälöissä

Henkilökunta on vahvasti mukana ympäristöasioiden edistämisessä
Alkossa. Näin yhdessä sovitut tavoitteet toteutuvat myös
käytännössä.
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Ylläpidämme myymälähenkilökuntamme ympäristöosaamista koulutuksilla ja uusien alkolaisten perehdytyksellä. Myymälöiden
ympäristövastaavat huolehtivat siitä, että koko myymälätiimi toimii ympäristöä säästäen. Vastaavat osallistuvat myös myymälöissä
vuosittain tehtäviin sisäisiin ja ulkoisiin ympäristöauditointeihin.

Alkon Vihreä lähettiläs edistää laajemmin ympäristöarvoja Alkossa. Hän kannustaa henkilökuntaa pohtimaan oman toimintansa
ympäristövaikutuksia sekä hyödyntämään hyväksi todettuja käytäntöjä kaikissa myymälöissä. Lähettiläs julkaisee Alkon sisäisessä
Yammer-ryhmässä kierrätysvinkkejä ja järjestää ympäristöhenkisiä kilpailuja.

Sisäiset ympäristöauditoinnit ovat osa myymälöiden sisäistä tarkastusta ja kaikki myymälät tarkastetaan joka toinen vuosi.
Ympäristöauditoinnilla tarkoitetaan oman toiminnan arviointia. Siinä pyritään selvittämään mahdollisimman luotettavasti, miten
myymälöiden ympäristötoimet vastaavat niille ympäristöpolitiikassa ja ympäristöpäämäärissä asetettuja kriteerejä. Auditointi toteutetaan
ympäristöauditointilomaketta käyttäen ja sen tulokset tallennetaan auditointitietokantaan. Auditoinnit aloitettiin helmikuussa 2012 ja
vuoden 2014 aikana tarkistettiin 175 myymälää.

Alkon vihreä lähettiläs kannustaa ja edistää alkolaisten
ympäristötoimia ja -tietoisuutta.
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Tyhjät juomapakkaukset tehokkaasti kiertoon
Myimme vuonna 2014 yhteensä yli 142,5 miljoonaa kappaletta erilaisia alkoholijuomia sisältäviä pakkauksia seuraavasti:

pantillisia kertakäyttöisiä lasipulloja 63,7 miljoonaa
uudelleentäytettäviä lasipulloja 5,9 miljoonaa
tölkkejä 27,8 miljoonaa
pantillisia kierrätysmuovipulloja 31,2 miljoonaa
hanapakkauksia 6,4 miljoonaa
kartonkipakkauksia 3,0 miljoonaa
pantittomia lasi- ja muovipulloja 4,6 miljoonaa

Teemme tyhjien juomapakkausten kierrätyksessä yhteistyötä muiden kauppaketjujen kanssa. Valtaosa palautuspisteistä (yhteensä 310
kpl) oli vuoden 2014 lopussa ruokakauppojen tai ostoskeskusten yhteydessä sijaitsevia ns. yhteispalautuspisteitä, joihin asiakkaat voivat
palauttaa kaikki pantilliset lasipullot, muovipullot ja tölkit. Lisäksi Alkolla oli 43 pelkästään oman myymälän yhteydessä sijaitsevaa
palautuspistettä. Pantittomat lasipullot suositellaan palautettavan kunnallisiin lasinkeräyspisteisiin.

Alko on Suomen Palautuspakkaus Oy:n (PALPA) yksi omistajista ja Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n jäsen. PALPA on jo useiden vuosien
ajan vastannut pantillisten tölkkien ja muovipullojen kierrätysjärjestelmistä. Keväästä 2012 alkaen Palpa Lasi Oy on vastannut myös
kertakäyttöisten lasipullojen kierrätysjärjestelmästä.

Myimme vuonna 2014 yhteensä yli 142,5 miljoonaa kappaletta
erilaisia alkoholijuomia sisältäviä pakkauksia.
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Kuljetukset

Kuljetuksia yhdistämällä vähemmän päästöjä

Alkolla ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan ostamme tuotteiden kuljetukset myymälöihin ulkopuolisilta kuljetusliikkeiltä. Teemme kiinteää
kuljetusyhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa yhdistämällä samoihin myymälöihin meneviin kuormiin mahdollisimman paljon eri
varastoista lähteviä toimituksia. Yhdistely tapahtuu kuljetusliikkeiden terminaaleissa. Järjestelyn avulla on mahdollista alentaa sekä
kuljetuskustannuksia että pakokaasupäästöjä.

Seuraamme kuljetusten aiheuttamien CO2-päästöjen määrää. Vuonna 2014 tuontikuljetusten CO2-päästöt olivat 547 (666) tonnia ja

kotimaan myymäläjakelukuljetusten 111,2 (116) tonnia. Luvut sisältävät Alkon keskusvaraston kautta myymälöihin toimitetut tuotteet,
mutta eivät paluukuljetuksia myymälöistä. Päästöjen vähennys selittyy sillä, että Alkon keskusvaraston kautta kulkevien tuotteiden määrä
on pienentynyt.

Huomioimme ympäristöasiat kuljetuskumppaneita valitessamme. Kahdella suurimmalla Alkon tuotteita Suomessa kuljettavalla yrityksellä
on käytössään ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Ulkomailta ostettuja, Alkon maahantuontipalvelua käyttäviä, tuotteita kuljetti
säännöllisesti viisi kuljetusyritystä, joista neljällä on käytössä ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Alkon keskusvarastopalvelut tuottaa Itella
Logisticsin Vantaan logistiikkakeskus, jolle on myös myönnetty ISO 14001-sertifikaatti. 
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Jätteet, sähkö, lämmitys

Vähennämme energiankulutusta ja jätteiden määrää

Alkolla on 353 myymälää (31.12.2014), joista 22 toimii omissa tiloissa. Myymälät, aluetoimistot sekä pääkonttori toimivat pääosin
vuokratiloissa. Yhden myymälän keskimääräinen pinta-ala on noin 302 (311 vuonna 2013) neliömetriä. Arvostamme myymälöiden
sijaintipaikkana liikekeskuksia, joissa kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa monipuolisiin jätelajittelumahdollisuuksiin,
ympäristöystävällisiin lämmitysmuotoihin sekä energian talteenottoon.

Myymälätilojen aiheuttamat välittömät ympäristövaikutukset koostuvat lämmön-, sähkön- sekä vedenkulutuksesta. Lämpö, vesi ja
jätehuolto kuuluvat pääsääntöisesti toimitilojen vuokraan. Tästä syystä tarkkoja kulutustietoja ei ole kaikilta osin saatavilla.

Energiankulutusta pienennetään uusilla led-ratkaisuilla

Alkon myymälöiden, aluetoimistojen ja pääkonttorin arvioitu sähkön kokonaiskulutus oli vuonna 2014 noin 14 GWh (14,6 GWh 2013).
Tarkkoja kulutustietoja ei ole saatavilla kaikista toimipisteistä, joten luku perustuu osittain arvioon. Tehdyn energiaselvityksen mukaan
keskimääräisen myymälän sähköenergian ominaiskulutus on n. 140 kWh/m2. Selvityksen mukaan sähkön kokonaiskulutuksesta valtaosa,
94 %, syntyy myymälän valaistuksesta ja loput mm. kassojen ja kylmäkalusteiden kulutuksesta. Olemme vähentäneet sähkön käyttöä
mm. lisäämällä liiketunnistimien määrää taustatiloissa sekä vaihtamalla spot-lamppuja led-valoiksi. Kaikkien myymälöidemme valomainokset
on toteutettu led-tekniikalla ja myymälöitä uudistettaessa vaihdamme myös vanhat kohdevalot uusiin energiaa säästäviin led-valaisimiin.
Seuraamme jatkuvasti led-tekniikan kehittymistä ja sen mahdollista hyödyntämistä myymälöiden valaistusratkaisuissa.

Uudistimme vuonna 2014 kaikki kassalaitteemme ja työasemamme. Uusien kassojen sähkönkulutuksen arvioidaan olevan n. 30 %
vanhoja kassoja pienempää.

Ostamme Loiste Puhdas -sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä vedellä, tuulella ja bioenergialla. Loiste Puhdas tuotetaan
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja sille on myönnetty Guarantee of Origin -alkuperätakuu.

Kehitämme vuoden 2015 aikana sähkönkulutuksen seurantajärjestelmäämme. Tavoitteenamme on saada jatkossa tarkempia
kohdekohtaisia sähkönkulutustietoja myymälöistämme. Seurantaa tehostamalla, sekä energiaselvityksen kehitysideoita hyödyntämällä,
meillä on mahdollisuus saada aikaan säästöjä energiankulutuksessamme.

Suuri osa myymälöistämme lämmitetään kaukolämmöllä. Tarkkoja lämmitysenergian kulutustietoja ei ole tällä hetkellä saatavilla. Suosimme
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kiinteistöjemme lämmitys- ja jäähdytysratkaisuissa mahdollisuuksien mukaan myös uusiutuvia energialähteitä, kylmälaitteista vapautuvaa
lauhdelämpöä sekä poistoilmaa liikehuoneistojen lattialämmityksessä.

Myymälämme noudattavat yhtenäistä jäteohjeistusta

Alkon pääkonttorissa, myymälöissä ja aluetoimistoissa noudatetaan oman jätelajitteluohjeistuksen lisäksi kuntakohtaisia ohjeita ja
määräyksiä. Kaikki toimipisteemme on ohjeistettu lajittelemaan, säästämään energiaa ja hankkimaan ympäristöystävällisiä
toimistotuotteita. Ongelmajätteiden käsittelyä varten on oma ympäristöohjeistuksensa, ja Alkon Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL)
toimittaa kaikki haitalliset kemikaalit Ekokem Oy:lle.

Jätehuolto kuuluu, ongelmajätteiden käsittelyä lukuun ottamatta, pääsääntöisesti myymälöiden vuokrasopimukseen. Myymälöissä
syntyvä bio-, metalli-, lasi-, energia- ja paperijäte lajitellaan ja kierrätetään kiinteistön jätehuollon kautta. Toimitimme vuonna 2014 lähes
370 tonnia pahvijätettä ja yli 28 tonnia lavamuovia hyötykäyttöön. Alkoholijuomien ja muiden Alkossa myytävien tuotteiden kuljetuksissa
käytämme lavoja, koreja ja muita uudelleenkäytettäviä kuljetusapuvälineitä. Niistä valtaosa on pantillisia ja ne kiertävät lähes
sataprosenttisesti.  linkki myös juomapakkausten kierrätykseen. Kaikki toiminnasta syntyvä jätevesi menee kunnalliseen
viemäriverkostoon.

Myymäläkalusteiden kierrätyksellä säästöjä aikaan

Myymälöiden ja toimistotilojen kalusteiden materiaalit valitaan siten, että ne ovat kestäviä, kierrätettäviä ja uudelleen käytettäviä.
Myymälöiden saneeraus sekä kalustaminen hoidetaan keskitetysti. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman suuri osa ylijääneistä
kalusteista hyödynnetään joko omissa tai yhtiön ulkopuolisissa kohteissa. Vuonna 2014 pystyimme uudelleenkäyttämään keskimäärin n.
20 % seinähyllylevyistä ja seinärungoista (yli 60 % vuonna 2013), sekä 18 % (yli 50 %) keskilattiahyllylevyistä. Syynä edellisvuotta
pienempään kierrätysasteeseen on se, että myymälöitä remontoitiin vuoden aikana aikaisempaa vähemmän. Myymälät voivat ilmoittaa
ylimääräiset, mutta käyttökelpoiset kalusteensa ja laitteensa myös Alkon sisäiseen KaLa-pörssiin. Pörssissä mm. ostoskärryt ja erilaiset
hyllykalusteet etsivät uutta kotia. Intranetissa sijaitseva KaLa-pörssi helpottaakin ylijääneiden tavaroiden kiertoa. Huonokuntoiset ja
tarpeettomat kalusteet ja laitteet palautetaan Alkon keskusvarastolle, mikäli niitä ei ole mahdollista kierrättää kiinteistön kautta. Varastolla
romu lajitellaan kolmeen pääjakeeseen: metallijätteeseen, rakennusjätteeseen sekä ser-romuun. Nämä romutettavat kalusteet ja laitteet
toimitetaan Kuusakoski Oy:lle jatkokäsiteltäviksi.
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Alko oy:n hallinnointiperiaatteet
Alko Oy on valtion omistama osakeyhtiö. Alko Oy:n toiminnan perustana ovat alkoholilaki (1143/1994), asetus alkoholiyhtiön toiminnasta
(243/2000), osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys.

Alkoholilain mukaan Alko oy:n tehtävänä on huolehtia sille eräin poikkeuksin yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien
vähittäismyynnistä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksesta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alko Oy:n omistajaohjauksesta ja valvonnasta Alko oy:lle laissa määritellyn erityistehtävän vuoksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö noudattaa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annettua lakia (1368/2007) ja tekee yhteistyötä
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kanssa.

Alkon 2.6.2014 hyväksyttyihin hallinnointiperiaatteisiin ei ole kirjattu uuden GRI G4 -raportointiohjeen mukaisia hallinnointiin liittyviä
vaateita. Osa näistä lisäselvityksistä on yhteiskuntavastuuraportissamme kunkin aiheen kohdalla (esim. sosiaalisen vastuun asiat),osa on
GRI-indeksiluettelossa sekä erillisessä G4-selvityksessä.  
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Yhtiökokous ja hallintoneuvosto

Yhtiökokous

Alko Oy:n varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää
yhtiökokousedustajan. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta,
voitonjaosta, vastuuvapaudesta, hallintoneuvoston jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkioista, tilintarkastajien
valinnasta ja palkkioista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Alko Oy:n hallitus päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta.
Kokouskutsu ja asialista toimitetaan viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Hallintoneuvosto

Alkon hallintoneuvostossa on kaksitoista jäsentä, jotka valtio- neuvosto määrää neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtio neuvosto
nimeää myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston tehtävät on määrätty alkoholilaissa ja Alkon yhtiöjärjestyksessä.

Hallintoneuvoston tehtävät ovat luettavissa hallinnointiperiaatteista.

Alkon hallintoneuvostoon kaudella 2012–2015 kuuluvat puheenjohtaja Sari Sarkomaa, varapuheenjohtaja Eila Tiainen sekä jäsenet Timo
Heinonen 7.3.2013 asti, Anne Holmlund, Reijo Hongisto, Arja Juvonen, Saara Karhu, Pauli Kiuru 7.3.2013 alkaen, Mats Nylund, Heli
 Paasio,  Leena  Rauhala,  Markku Rossi ja Simo Rundgren. Sosiaali- ja terveysministeriötä hallintoneuvostossa edustaa johtaja Kari Paaso.
Sosiaali- ja terveysministeriön edustuksesta yhtiön hallintoneuvostossa säädetään alkoholilain 38 §:ssä. Hallintoneuvosto kokoontuu noin
viisi kertaa vuodessa.
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Hallitus

Ylärivissä vasemmalta: Kirsi Varhila, Harri Sailas,  Marko Säkkinen (henkilöstön edustaja), Kuisma Niemelä
ja Riina Väntsi (henkilöstön edustaja) 
Alarivissa vasemmalta: Sari Aalto-Matturi, Jarmo Väisänen, Leila Kostiainen ja Harri Vainio

Harri Sailas
s. 1951
hallituksen puheenjohtaja, ekonomi
hallituksessa vuodesta 2014

Kirsi Varhila
s. 1961
hallituksen varapuheenjohtaja, valtiotieteiden maisteri
ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
hallituksessa vuodesta 2014

Sari Aalto-Matturi
s. 1966
hallituksen jäsen, valtiotieteen  lisensiaatti
Ehkäisevän päihdetyö ry:n toiminnanjohtaja
hallituksessa vuodesta 2012

Leila Kostiainen
s. 1950
hallituksen jäsen, OTK
Toimihenkilöjärjestö  STKK:n pääsihteeri
hallituksessa vuodesta 2012 

Kuisma Niemelä
s. 1958
hallituksen jäsen, filosofian maisteri
hallituksessa vuodesta 2014

Harri Vainio
s. 1947
hallituksen jäsen, lääketieteen ja kirurgian tohtori
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hallituksen jäsen, lääketieteen ja kirurgian tohtori
Työterveyslaitoksen pääjohtaja
hallituksessa vuodesta 2013

Jarmo Väisänen
s.1951
hallituksen jäsen, valtiotieteen lisensiaatti
finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia
hallituksessa vuodesta 2014

Henkilöstön edustajat
Riina Väntsi
s. 1973
Alkoholialan  toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja
Marko Säkkinen
s. 1974
Alkoholikaupan ammattiliitto ALV ry:n puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten luottamustoimista on tietoa hallinnointiperiaatteissa.

Hallitus

Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi
kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kokouksiin osallistuu kaksi henkilöstön edustajaa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen työssä noudatettavat
periaatteet on vahvistettu hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä.

Hallituksen keskeiset tehtävä ovat luettavissa hallinnointiperiaatteissa.

Yhtiökokous valitsi keväällä 2014 Alkon hallituksen puheenjohtajaksi Soili Suonojan, varapuheenjohtajaksi Harri Vainion sekä jäseniksi Sari
Aalto-Matturin, Leila Kostiaisen, Kuisma Niemelän, Kirsi Varhilan ja Jarmo Väisäsen. Hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta osallistuvat
henkilöstön edustajat Riina Väntsi ja Marko Säkkinen.

Puheenjohtaja Soili Suonoja toimi hallituksen puheenjohtajana 28.10.2014 asti ja Harri Vainio hallituksen vt. puheenjohtajana
28.10.2014-19.12.2014. Peruspalveluministerin päätöksen mukaisesti ja osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla
Alko Oy:n puheenjohtajaksi nimitettiin Harri Sailas ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Varhila 19.12.2014 lähtien.

Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Hallitus arvioi vuosittain toimintansa tehokkuutta ja menettelytapoja sekä
onnistumista tehtävässään. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kirsi Varhila on virkasuhteessa sosiaali- ja terveysministeriöön
ja Jarmo Väisänen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Toimitusjohtaja Hille Korhonen, talousjohtaja Anton Westermarck
ja hallituksen sihteerinä viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maritta Iso-Aho osallistuvat hallituksen kokouksiin.
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Valiokunnat
Alko Oy:n hallituksella on kolme valiokuntaa: tarkastus-, henkilöstö-sekä alkoholipoliittinen valiokunta. Hallitus nimittää valiokuntien
puheenjohtajan ja jäsenet. Hallitus on vahvistanut kaikille valiokunnille työjärjestykset, jotka sisältävät valiokuntien keskeiset tehtävät ja
periaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta sille kuuluvien valvontatehtävien hoitamisessa. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa
taloudellista raportointiprosessia arvioida sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan riittävyyttä ja toimivuutta valvoa sisäisen tarkastuksen
toimintaa käsitellä ja arvioida tilintarkastukseen ja tilintarkastajiin liittyvät asiat valvoa lakien, määräysten ja muiden säännösten
noudattamista.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta ja enintään viidestä hallituksen jäsenestä. Puheenjohtajalla tulee olla riittävä laskentatoimen
tuntemus. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimivat valiokunnan esittelijöinä ja tarkastusjohtaja valiokunnan sihteerinä.
Tarkastusvaliokunta kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Leila Kostiainen, jäsenet Kuisma Niemelä, Harri Sailas, Harri Vainio ja Jarmo Väisänen,
esittelijät Hille Korhonen ja Anton Westermarck sekä sihteerinä Heli Riivari.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on hallitusta avustaakseen valvoa ja valmistella yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja -käytäntöä, organisaation
kehittämistä sekä lisäksi avustaa hallitusta kaikissa palkitsemisjärjestelmiin ja työsuhteisiin liittyvissä tehtävissä. Valiokunta koostuu kolmesta
hallituksen jäsenestä. Yhtiön toimitusjohtaja toimii valiokunnan esittelijänä ja henkilöstöjohtaja sihteerinä. Henkilöstövaliokunta kokoontuu
noin kuusi kertaa vuodessa.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Harri Vainio, jäsenet Leila Kostiainen, Kuisma Niemelä ja Harri Sailas. Valiokunnan
esittelijänä toimii Hille Korhonen ja sihteerinä Tytti Bergman.

Alkoholipoliittinen valiokunta

Alkoholipoliittisen valiokunnan tehtävänä on avustaa ja tukea yhtiön hallitusta neuvoa-antavana toimijana alkoholilain ja -asetuksen
mukaisissa sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Valiokunta koostuu kahdesta hallituksen jäsenestä ja yhdestä
sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijasta.

Yhtiön toimitusjohtaja toimii valiokunnan esittelijänä ja viestintä- ja vastuullisuusjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä. Alkoholipoliittinen
valiokunta kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.

Alkoholipoliittiseen valiokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Kirsi Varhila, jäsenet Sari Aalto-Matturi ja Harri Vainio sekä kutsuttaessa
asiantuntijana Ismo Tuominen (STM). Valiokunnan esittelijänä toimii Hille Korhonen sekä sihteerinä Maritta Iso-Aho.
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Alkon hallinnointiperiaatteita täydentävä GRI G4 –selvitys
Alkon hallinnointiperiaatteet päivitetään vuosittain yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus hyväksyy ne
pääsääntöisesti kesäkuun kokouksessaan. Vuonna 2014 hallinnointiperiaatteet hyväksyttiin 2.6.2014.
Hallinnointiperiaatteisiin päivitettiin vuonna 2014 tapahtuneita henkilömuutoksia useampaan otteeseen.
Hallinnointiperiaatteet ovat henkilömuutoksineen liitteenä.

Alkon 2.6.2014 hyväksyttyihin hallinnointiperiaatteisiin ei ole kirjattu GRI G4:n mukaisia vaateita. Tästä syystä olemme avanneet asioita
tässä erillisselvityksessä. Osa GRI G4 –ohjeiston mukaisia asioita on yhteiskuntavastuuraportissamme kunkin aiheen kohdalla (esim.
sosiaalisen vastuun asiat) ja osa on GRI-indeksiluettelossa. 

Yritysvastuuasioiden käsittely hallituksessa

Vuonna 2014 hallituksen kokouksissa on käsitelty ja hyväksytty mm. seuraavat asiakokonaisuudet:

Strategian yksi neljästä painopistealueesta on tavoite olla Suomen vastuullisin palveluyritys.

Seuraavan vuoden vastuullisuushankkeet ja projektit esitetään vähintään ylätasolla.

Keskeisimmät henkilöstöasiat
Yhtiön alkoholipoliittiset hankkeet ja niiden seuranta
Vastuullinen hankintaketju linjauksineen
Yhteiskuntavastuuraportin sisältö ja periaatteet
Veroraportointi.

Sidosryhmien ja hallituksen välinen keskusteluprosessi yritysvastuuasioihin
liittyen

Yhtiön hallintoneuvoston tehtävissä on painotettu alkoholihaittojen ehkäisyä alkoholilainsäädännöllisestä näkökulmasta.

Vuonna 2014 Alko toteutti laajan sidosryhmätutkimuksen, joka tulokset esiteltiin hallitukselle keväällä osana vuosien 2015–2017
strategiaprosessia.

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alko Oy:n omistajaohjauksesta. Peruspalveluministeri edustaa yhtiön koko osakekantaa
yhtiökokouksessa, jossa vuosittain valitaan yhtiön hallitus ja sen puheenjohtaja. Hallituksen kokoonpanossa on huomioitu yhtiön
eritysasema monopoliyhtiönä, sen alkoholipoliittinen tehtävä sekä yritysvastuuasioiden painoarvo.
Hallituksen jäsenillä on oman tehtävänsä ja/tai kokemuksensa kautta tietoa eri vastuullisuuden osa-alueilta.
Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valitsemista seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Nykyisessä hallituksessa Kirsi Varhila on virkasuhteessa sosiaali- ja terveysministeriöön ja Jarmo Väisänen valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosastoon.
Hallituksen kokouksiin osallistuu kaksi henkilöstöedustajaa.

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä sekä pätevyys vastuullisuusasioiden käsittelyssä

Alko Oy:n johto valmistelee yhtiön strategian, toimintasuunnitelman, politiikat ja taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen
liittyvät tavoitteet, joita päivitetään vuosittain. Asiakokonaisuuksiin liittyvät hallituksen valiokunnat käsittelevät esitykset, jotka
viedään hallituksen hyväksyttäväksi. Yhtiön sisäistä ohjeistusta koskevat politiikat sekä hallinnointiperiaatteet käsitellään ja
päivitetään hallituksessa vuosittain.
Vastuullisuuteen liittyvät strategiset ohjausryhmät:
Suomen vastuullisin palveluyritys (yhteiskuntavastuu pl. henkilöstö ja talous), pj. viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
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Suomen paras työpaikka (henkilöstövastuu), pj. henkilöstöjohtaja
Tehokas erikoisliikeketju (talousvastuu) , pj. talousjohtaja
Viestintä- ja vastuullisuusyksikön vastuullisuustiimi vastaa vastuullisuuden toimista ja kehittää niiden sisältöä.

Hallitus käsittelee vastuullisuuden toimia ja niiden tuloksia kokouksissaan säännöllisesti. Se toteuttaa vuosittain itsearvioinnin
työjärjestyksensä mukaisesti. Yhdessä kysymyksissä selvitetään sitä, onko hallituksella selvä kuva yhtiön vastuullisuustoimista.
Itsearviointia ei tehty vuonna 2014.

Yritysvastuuseen liittyvien epäkohtien kommunikointi hallitukselle

Hallitukselle on raportoitu vuoden 2014 aikana tehdyt vastuullisen hankinnan auditoinnin tulokset, auditoinneissa havaitut epäkohdat sekä
epäkohtien korjaamiseksi tehtävät toimet. Hallitus pyysi valmistellaan entistä yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet tilanteisiin, jos
tavarantoimittaja kieltäytyy auditoinnista, tavarantoimittajan toiminnassa on vakavia puutteita tai tavarantoimittajan toiminnassa ilmenee
muuten ilmi eettisten periaatteiden vastaisia asioita.

Uusia raportoitavia kohtia palkitsemisen liittymisestä kestävän kehityksen
suorituskykyyn

Hallituksen jäsenet saavat yhtiökokouksen päättämät kuukausi- ja kokouspalkkiot. Johtoryhmän enimmäispalkkio on 15 % vuosiansiosta.
Kaikilla johtoryhmän jäsenillä on samat tavoitteet ja ne ovat seuraavat:

Suomen paras asiakaskokemus: Yleisarvosana (Kansallinen asiakaspalvelupalaute) ja sijaluku palveluyritysten joukossa (Kansallinen
asiakaspalvelupalaute) – painoarvo 25 %

Suomen vastuullisin palveluyritys: VastuullisuusTRI*M (Maine ja vastuullisuus), Sijaluku kauppa-, palvelu ja finanssiryhmässä (Maine ja
vastuullisuus) – painoarvo 25 %

Suomen paras työpaikka: Trust Index (Great Place to Work), sijaluku suurten yritysten ryhmässä (Great Place to Work) – painoarvo 25
%

Tehokas erikoisliikeketju: Kust/lv (%) (vertailu tavoitteeseen) – 25 %

Yritysvastuun merkitys palkitsemisessa

Kannustinpalkkiojärjestelmän mittarit vuodelle 2014 pohjautuvat strategisten osa-alueidemme tavoitteisiin: asiakas, vastuullisuus,
henkilöstö ja tehokkuus.

Kaikkien henkilöstöryhmien kannustinmittarina on vastuullisuus. Vastuullisuuden mittari on valittu kunkin henkilöstöryhmän
tehtävän näkökulmasta:

aluepäälliköt, aluekoordinaattorit, myymäläpäälliköt, myyjät: alkoholipoliittinen vastuullisuus: ikäraja-,
päihtymysvalvonnan tavoitteet
aluepäälliköt, aluekoordinaattorit, myymäläpäälliköt, myyjät: alkoholipoliittinen vastuullisuus: vastuullisuusmystery
pääkonttorin esimiehet, asiantuntijat ja henkilöstö: maine ja vastuullisuus –tutkimuksen vastuullisuus TRI*M -indeksi). 

Järjestelmä on rakennettu yhtiön sisäisesti ja siinä ei ole käytetty ulkopuolisia palkitsemiskonsultteja.

Sidosryhmien huomiointi palkitsemiskäytännöistä päättämisessä

VastuullisuusTRI*M- indeksi on yhtenä kriteerinä pääkonttorin henkilöstön ja johtoryhmän kannustinjärjestelmässä. TNS Gallupin
toteuttamaan tutkimukseen vastasi Alkoa koskien 530 suomalaista, jotka arvioivat Alkon vastuullisuutta eri näkökulmasta. Tutkimuksen
otannassa on otettu huomioon väestö iän, sukupuolen ja alueen mukaan.
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Johtoryhmä

Vasemmalta Anton Westermarck, Mika-Pekka Miettinen, Maritta Iso-Aho, Minna Alitalo, Hille Korhonen, Tytti Bergman ja Kari Pennanen.

Johtoryhmän luottamustoimista ja sidonnaisuuksista voi lukea lisää hallinnointiperiaatteista. 

Hille Korhonen

s. 1961
tekniikan lisensiaatti
toimitusjohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2013

Minna Alitalo

s. 1962
ekonomi ja kauppatieteiden maisteri
ostojohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2009

Tytti Bergman

s. 1969
kauppatieteiden  maisteri
henkilöstöjohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2013

Maritta Iso-Aho

s. 1964
hallintotieteiden  maisteri, eMBa
viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2008

Mika-Pekka Miettinen

s. 1964
kauppatieteiden  maisteri
markkinointijohtaja
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yhtiön palveluksessa vuodesta 1999

Kari Pennanen

s. 1964
yhteiskuntatieteiden maisteri, eMBa, Kjs
palvelujohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 1989

Anton Westermarck

s. 1968
kauppatieteiden  maisteri 
talousjohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2014

 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa lain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän
huolehtii myös yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajalla on kaksi sijaista.
Toimitusjohtaja Hille Korhosen eläke-etuudet määräytyvät työntekijän eläkelain mukaisesti. Toimitusjohtajan palvelussuhteessa
noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja hänelle irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa kuuden
kuukauden palkkaa, jos työsuhde päätetään hänestä riippumattomasta syystä.

Johtoryhmä

Alkolla on johtoryhmä, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Alkon hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaiset ja muut
johtoryhmän jäsenet. Alko Oy:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten
tavoitteiden saavuttamisessa. Johtoryhmä valmistelee yhtiön strategian, toimintasuunnitelman ja budjetin sekä muut hallitukselle
esiteltävät asiat. Johtoryhmän tehtävänä on seurata tuloskehitystä, liiketoimintaa ja operatiivisten päätösten toteutumista.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Hille Korhonen, toimitusjohtajan ensimmäinen sijainen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Maritta Iso-Aho, toimitusjohtajan toinen sijainen, palvelujohtaja Kari Pennanen, ostojohtaja Minna Alitalo, henkilöstöjohtaja Tytti Bergman,
markkinointijohtaja Mika-Pekka Miettinen ja talousjohtaja Anton Westermarck.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. 

Yhtiön kaikki johtoryhmän jäsenet ja muut avainhenkilöt antoivat ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Saatujen selvitysten perusteella kaikki
johtoryhmän edustajat ja nimetyt avainhenkilöt ovat riippumattomia yhtiön sidosryhmistä.
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Etuudet, palkkiot ja palkitseminen
Yhtiökokous on päättänyt, että kokouspalkkiona maksetaan läsnä olleille hallintoneuvoston jäsenille hallintoneuvoston kokouksista
seuraavasti:

puheenjohtaja 1 000 euroa
varapuheenjohtaja 800 euroa
jäsen 700 euroa.

Yhtiökokous on päättänyt hallituksen kuukausipalkkioiksi:

puheenjohtajan kuukausipalkkio 2 750 euroa
varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1 300 euroa
jäsenen kuukausipalkkio 1 100 euroa.

Yhtiökokous on lisäksi päättänyt, että hallituksen jäsenille ja hallituksen nimeämien valiokuntien varsinaisille jäsenille maksetaan 600 euroa
läsnä ollulta hallituksen tai valiokunnan kokoukselta.

Alko Oy:n palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Hallitus päättää vuosittain henkilöstövaliokunnan
esityksen pohjalta henkilökunnan ja johtoryhmän kannustinpalkkiojärjestelmien periaatteet ja tulostavoitteet. Hallitus hyväksyy vuosittain
johtoryhmän toteutuvat palkkiot. 

Johtoryhmän kannustinpalkkiojärjestelmä perustuu yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumista kuvaaviin mittareihin. Vuoden
2014 kannustinpalkkio on enintään 15 prosenttia vuosipalkasta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut yritysjohdon ja
avainhenkilöiden palkitsemista kannanotossaan 13.8.2012.

Henkilökunnan kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa alkolaisia toimimaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden
2014 kannustinpalkkio on työntekijäryhmittäin enintään 6–12 prosenttia vuosipalkasta.
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Palkka- ja palkkioselvitys
Varsinaisten yhtiökokousten 23.4.2013 ja 27.5.2014 päätösten mukaisesti kokouspalkkiona maksetaan läsnä olleille hallintoneuvoston
jäsenille hallintoneuvoston kokouksista seuraavasti:

hallintoneuvoston puheenjohtaja 1000 euroa
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 800 euroa
hallintoneuvoston jäsen 700 euroa 

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2014 viisi kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti hallintoneuvoston kokouksiin oli seuraava:

Hallintoneuvoston jäsen Osallistuminen kokouksiin, % Palkkiot, euroa

Sari Sarkomaa, pj 100 5 000

Eila Tiainen, vpj 100 4 000

Anne Holmlund 80 2 800

Reijo Hongisto 80 2 800

Arja Juvonen 100 3 500

Saara Karhu 100 3 500

Pauli Kiuru 100 3 500

Mats Nylund 100 3 500

Heli Paasio 80 2 800

Leena Rauhala 60 2 100

Markku Rossi 100 3 500

Simo Rundgren 100 3 500

Yhteensä 92 40 500

 

Palkkiot on ilmoitettu vuoden aikana pidettyjen kokousten mukaisesti.

Varsinaisten yhtiökokousten päättämät palkkiot hallitukselle vuonna 2014:

hallituksen puheenjohtaja 2750 euroa kuukaudessa
hallituksen varapuheenjohtaja 1300 euroa kuukaudessa
jäsen 1100 euroa kuukaudessa
lisäksi kokouspalkkio 600 euroa.

 Hallitus kokoontui 10 kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli seuraava:

Hallituksen jäsen *)
Osallistuminen

hallituksen
kokouksiin, %

Kuukausi-
palkkiot,

euroa

Hallituksen
kokouspalkkiot,

euroa

Valiokuntien
kokouspalkkiot,

euroa

Palkkiot
yhteensä,

euroa

Soili Suonoja,
puheenjohtaja 28.10.
asti

100 27 500 4 800 6 600 38 900

Harri Vainio, vpj 28.10.
asti, pj 28.10 – 19.12.

80 18 500 4 800 8 400 31 700
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Sari Aalto-Matturi, jäsen 100 13 200 6 000 4 200 23 400

Arto Honkaniemi, jäsen
27.5. asti

100 5 500 2 400 2 400 10 300

Taru Keronen, jäsen 1.3.
asti

100 2 200 1 200 1 800 5 200

Leila Kostiainen, jäsen 100 13 200 6 000 7 800 27 000

Kuisma Niemelä, jäsen
11.6. alkaen

100 7 700 3 000 4 200 14 900

Matti Pörhö, jäsen 27.5.
asti

75 5 500 1 800 3 000 10 300

Kirsi Varhila, jäsen 27.5.
alkaen, vpj 19.12. alkaen

83 7 700 3 000 1 200 11 900

Jarmo Väisänen, jäsen
27.5. alk

100 7 700 3 600 1 800 13 100

Yhteensä 94 108 700 36 600 41 400 186 700

*) Peruspalveluministeri Susanna Huovinen valitsi 11.6.2014 osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla Alko Oy:n hallituksen
jäseneksi Kuisma Niemelän ja 19.12.2014 hallituksen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Harri Sailaksen ja varapuheenjohtajaksi Kirsi
Varhilan.

Palkkiot on ilmoitettu vuoden aikana pidettyjen kokousten mukaisesti.

Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen nimittämien valiokuntien kokouksiin oli 100 %.

Johtoryhmän ja henkilökunnan kannustinpalkkiojärjestelmä

Alko Oy:n palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Hallitus päättää vuosittain henkilöstövaliokunnan
valmisteleman esityksen pohjalta henkilökunnan ja johtoryhmän kannustinpalkkiojärjestelmien periaatteet ja tulostavoitteet. Hallitus
hyväksyy vuosittain toteutuvat palkkiot.

Henkilökunnan kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa alkolaisia toimimaan strategisten tavoitteiden (asiakas, vastuullisuus,
henkilöstö, toiminnan tehokkuus) saavuttamiseksi. Lähtökohtana on ryhmäkohtainen palkitseminen. Vuoden 2014 kannustinpalkkio on
työnkuvasta riippuen enintään 6 – 12 % vuosipalkasta.

Johtoryhmän kannustinpalkkiojärjestelmä perustuu yhtiön strategiasta valittuihin tavoitteisiin (asiakas, vastuullisuus, henkilöstö ja
toiminnan tehokkuus) ja niiden toteutumista kuvaaviin mittareihin. Vuoden 2014 kannustinpalkkio on enintään 15 % vuosipalkasta. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus henkilöstövaliokunnan esityksestä. Johdon palkitsemisessa noudatetaan
13.8.2012 annettua talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

 
Kokonaispalkka,
euroa(rahapalkka)

Lyhyen aikavälin
kannustinpalkkio maksu
vuosittain, euroa

Luontaisetuudet
Yhteensä, euroa(rahapalkka
+ kannustinpalkkio +
luontaisetuudet)

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
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Toimitusjohtaja 380 195 366 131*) 42 531 0 20 419 19 336 443 145 385 467

Muu
johtoryhmä 

1 012 994 1 097 343 85 205 177 199 49 277 65 850 1 147 476 1 340 392

Yhteensä 1 393 189 1 463 474 127 736 236 559 69 696 85 186 1 590 621 1 785 219

 
*) Toimitusjohtaja aloitti vuoden 2013 alussa ja siten vuoden kokonaispalkkaan ei sisälly lomarahaa.

 

  Eläkeikä Eläke-edut Irtisanomisaika
Irtisanomisajan lisäksi
maksettava irtisanomiskorvaus

Toimitusjohtaja   63 v.    TyELin mukainen eläke  Toimitusjohtajan
puolelta 6 kk ja
yrityksen puolelta6 kk

6 kk palkka   

Muu johtoryhmä     Yksi jäsen61
v.  Kolme
jäsentäTyELin
mukainen
eläkeikä  Kaksi
jäsentäTyELin
mukainen eläkeikä 

66 % eläkepalkasta   TyEL
ja 10 %:n
maksuperusteinen
lisäeläke
vuosipalkasta TyELin
mukainen eläke 

Johtoryhmän
jäsenen puolelta 3 kk
ja työnantajan
puolelta 4-6 kk

-

 

Lisäeläkkeiden vuosimaksut 

 2014, euroa 2013, euroa

Toimitusjohtaja TyELin mukainen  

Muu johtoryhmä 120 971* 129 933

Yhteensä 120 971* 129 933

*sisältää vuoden 2014 aikana eläköityneen johtoryhmän jäsenen eläkemaksut
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Valvonta, riskienhallinta ja tarkastus
Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo alkoholilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto Valvira raportoi vuosittain Euroopan komissiolle siitä, miten yksinoikeusasemassa toimiva alkoholiyhtiö on
toteuttanut vaadittua tasapuolisuutta ja toimintojen läpinäkyvyyttä suhteessa tavarantoimittajiin. Raportissa otetaan huomioon myös
Kilpailuviraston lausunto.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo alkoholiyhtiön vähittäismyyntiä. Alkoholijuomien valikoimaan ottamista,
valikoimasta poistamista sekä hinnoitteluperusteita koskevista Alkon päätöksistä voi valittaa Valviraan, edelleen hallinto-oikeuteen ja
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Johtoryhmä vastaa Alkon sisäisestä valvonnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on tarkoituksenmukaista
ja tehokasta, taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisen
valvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat johtamistapa- ja organisaatiokulttuuri, raportointi ja sisäinen viestintä sekä seuranta- ja
valvontatoimet.

Alkon talousraportointi ja siihen liittyvä valvonta koostuvat kolmesta osa-alueesta, jotka ovat 1) liiketapahtumien tehokas mutta laadukas
rekisteröinti ja käsittely, 2) taloudelliseen raportointiin liittyvien säännösten noudattaminen sekä 3) liiketoimintaa ja päätöksentekoa tukeva
talousraportointi. Yhtiön raportointi perustuu suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS) sekä sisäisiin
raportointiin liittyviin laskentaohjeisiin ja taloussääntöön. Talousyksikkö vastaa taloudellisen raportointiprosessin ja sen valvonnan
kehittämisestä sekä talousraportointiin liittyvien lakien ja säännösten noudattamisesta. Talousjohtaja raportoi yhtiön toiminnan
taloudellisista tuloksista ja ennusteista tarkastusvaliokunnan ja hallituksen kokouksissa. Alkon arvot, liiketapaperiaatteet ja
tasapuolisuusohjeet sekä alkoholijuomien valikoimaanottoa ja vähittäismyyntiä koskevat ohjeet ovat perusta yhtiön hallinnoinnille ja
keskeisten sidosryhmien kanssa toimimiselle.

Alkon hallitus vahvistaa riskienhallintapolitiikan ja valvoo riskienhallinta-toimien riittävyyttä ja toimivuutta.

Toimitusjohtaja vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa riskienhallintapolitiikasta ja sen noudattamisesta sekä siitä, että riskienhallinta on
järjestetty asiamukaisesti. Alko Oy:n riskienhallinta perustuu systemaattiseen ja ennakoivaan tapaan analysoida ja hallita toimintaan
liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Alkon riskit on jaoteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. 

Yhtiön sisäinen tarkastus arvioi hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden mukaisesti Alkon valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta,
riskien hallintaa, toiminnan laatua ja hallintoprosessien toimintaa. Sisäinen tarkastus on riippumaton toiminto, joka on hallinnollisesti
toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi toiminnallisesti hallitukselle.

Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on
tilikausi ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi keväällä 2014 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n,
päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT.
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Hallituksen toimintakertomus
Kuluttajien alhainen luottamus talouden kehitykseen sekä vuoden 2014 alusta voimaan tullut alkoholijuomaveron korotus ja
matkustajatuonnin säilyminen korkealla tasolla vähensivät Alkon asiakkaiden määrää. Alkon litramyynti väheni, mutta liikevaihto nousi, ja
tulos oli ennakoitua parempi.

Alkon strategisina tavoitteina on olla niin asiakaskokemuksen kuin vastuullisen toiminnan osalta Suomen paras palveluyritys, Suomen
parastyöpaikka sekä tehokas erikoisliikeketju. Vuosina 2014 ja 2015 Alko saavutti Suomen paras työpaikka -tavoitteen Great Place to
Work -tutkimuksen suurten yritysten sarjassa.  Asiakaspalvelun ja vastuullisuuden osalta Alko on Suomen paras vähittäiskaupan ketju.
Palveluyritysten vertailussa kehitystä on tapahtunut oikeaan suuntaan. 

Alkon myymäläverkosto monimuotoistui. Erilaisilla liikepaikoilla, myymäläkonsepteilla ja erikokoisilla myymälöillä vastattiin sekä asiakkaiden,
tehokkuuden että terveen kilpailun ohjelman vaatimuksiin.

Tunnusluvut

   2014 2013 2012

Liikevaihto, milj. € 1 179,8 1 175,0 1 207,2

Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa, milj. € 575,7 583,8 590,7

Liikevoitto, milj. € 50,5 49,4 57,3

Satunnaiset erät, milj. €   0,3

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta, milj. € -10,5 -12,4 -14,2

Tuloverot satunnaisista eristä, milj. €   -0,1

Tilikauden voitto, milj. € 40,8 38,2 44,4

Varsinaisen toiminnan tulos, milj. € 40,8 38,2 44,0

Oman pääoman tuotto, % 53,8 53,0 54,0

Omavaraisuusaste, % 30,5 27,9 30,7

Taseen loppusumma, milj. € 253,7 266,6 261,9

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj.€ 6,0 6,9 7,1

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 2 527 2 610 2 657

 

Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 1 179,8 (1 175,0) milj. euroa. Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa oli 575,7 (583,8) milj.
euroa. Alkoholijuomaverollista liikevaihtoa paransi vuoden 2014 alussa voimaan tullut alkoholijuomaveron korotus.
Alkoholijuomaverotonta liikevaihtoa puolestaan vähensi litramyynnin pieneneminen 2,6 prosentilla.

Liikevoitto oli 50,5 (49,4) milj. euroa, joka on 4,3 (4,2) prosenttia alkoholijuomaverollisesta liikevaihdosta. Kiinteät kustannukset olivat
152,9 (152,8) milj. euroa.

Alkon tulos parani litramyynnin laskusta huolimatta. Tulosta paransivat pääasiassa alkoholijuomaveromuutoksesta syntynyt varastoarvon
muutos vuodenvaihteessa sekä suunniteltua alhaisempi henkilökäyttö, jolla reagoitiin asiakasmäärän laskuun. Muut kiinteät kustannukset
pysyivät lähellä edellisvuoden tasoa.

Rahoitustuotot vähenivät 0,8 (1,1) milj. euroa. Tilikauden voitto oli 40,8 (38,2) milj. euroa. Tulos oli ennakoitua parempi.
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Taseen loppusumma oli 253,7 (266,6) milj. euroa. Tase pieneni 12,9 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna, koska sekä varastojen arvo
että ostovelkojen määrä olivat pienemmät. Lyhytaikaiset saamiset ovat pienentyneet edellisestä vuodesta verosaamisten pienenemisen
vuoksi. 

Omavaraisuusaste oli 30,5 (27,9) prosenttia. Edellisvuotta parempi tulos ja taseen pieneminen paransivat omavaraisuutta.

Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 6,0 (6,9) milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat myymäläuudistuksiin sekä kehityshankkeisiin.

Verotus ja hinnat

Alkoholijuomien valmisteveroa korotettiin 1.1.2014 keskimäärin seitsemän prosenttia. Alkoholijuomaveron korotus kohdistui eri
juomaryhmiin siten, että korotuksen verorasitus nousi yhtä paljon suhteessa puhtaaseen alkoholiin. Väkevien alkoholijuomien veroa
korotettiin noin 5,3 prosenttia, mietojen viinien 8,6 prosenttia ja oluen 8,3 prosenttia. 

Alkon vähittäismyyntihinnat nousivat tavarantoimittajien tekemien hinnankorotusten johdosta vuoden aikana 3,5 prosenttia. Hintoja
muutettiin tammi-, touko- ja lokakuussa.

Myynnin kehitys

Ennakkotiedon mukaan vuonna 2014 Suomessa alkoholijuomia myytiin 100-prosenttisena alkoholina kaikkiaan 39,6 (41,4) milj. litraa.
Alkoholia myytiin vähemmän sekä Alkossa että ravintoloiden anniskelumyynnissä. Muissa vähittäismyyntipaikoissa alkoholin myynti kasvoi
hieman. Alkon osuus Suomessa myydystä alkoholista säilyi 40,6 (40,6) prosentissa. 

TNS Gallupin tutkimuksen mukaan matkustajatuonnin määrä sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna väheni noin viisi prosenttia
vuoteen 2013 verrattuna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee alkoholin kulutustiedot sivuillaan (www.thl.fi) huhtikuussa 2015.

Alkon myymälöiden myynti litroina väheni 96,7 (99,2) milj. litraan, joka oli 2,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 

Väkevien alkoholijuomien litramyynti väheni 4,8 prosenttia, mietojen viinien 0,9 prosenttia ja panimotuotteiden 4,4 prosenttia. 

Tuoteryhmä
Myynti 2014

miljoonina
litroina

Myynti 2013
miljoonina litroina

Muutos edelliseen
vuoteen,

miljoonaa litraa

Muutos edelliseen
vuoteen,

prosenttia

Vodkat ja viinat 14,6 15,1 -0,5 -3,5

Muut väkevät 7,8 8,4 -0,5 -6,4

Väkevät viinit 3,3 3,5 -0,2 -6,7

Punaviinit 25,7 26,4 -0,7 -2,6

Valkoviinit 21,7 21,7 0,0 0,2

Kuohuviinit 4,9 4,8 0,2 3,3

Roseeviinit 0,8 0,8 0,0 4,6

Muut miedot viinit 2,0 2,1 0,0 -1,7

Siiderit 0,8 0,9 -0,1 -11,2

Longdrinkit 6,1 6,5 -0,4 -5,4

Oluet 8,8 9,1 -0,3 -3,2

Alkoholittomat 0,2 0,2 0,0 3,3

Yhteensä 96,7 99,2 -2,5 -2,6
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Yhteensä 100 %:n alkoholina 16,3 16,8 -0,5 -3,2

Alkoholipoliittinen vastuu

Ikäraja-, päihtymisepäily- ja välittämisepäilytarkistukset ovat osa Alkon vastuullista asiakaspalvelutyötä. Vuonna 2014 asiakkaista 3,6 (3,5)
miljoonaa todisti täysi-ikäisyyteensä, päihtymisepäilytarkistuksia tehtiin 0,65 (0,6) miljoonaa ja välittämisepäilytarkistuksia 0,3 (0,24)
miljoonaa. Koko henkilökunta uusi myynninvalvonnan passin. Ikärajavalvonnan onnistumista mitattiin Mystery Shopping -tutkimuksella,
jonka tulos oli 89 (92) prosenttia. 

Alkon Lasten seurassa -ohjelma, jota tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, A-
klinikkasäätiön ja Suomen Vanhempainliiton kanssa, välitti tietoa mm. verkossa ja Facebook-sivuillaan erityisesti varhaiskasvattajille.

Suomalaisista 58 (65) prosenttia on sitä mieltä, että valtion alkoholimonopoli Alko ja sille annettu yksinoikeus alkoholijuomien myyntiin on
hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta. 89 (92) prosenttia oli sitä mieltä, että väkeviä alkoholijuomia on saatava ostaa vain Alkosta.
Enemmistö väestöstä haluaa pitää viinin (55 prosenttia) ja vahvan oluen (60 prosenttia) Alkossa. Tiedot käyvät ilmi tammikuussa 2015
tehdystä alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksesta, johon haastateltiin puhelimitse 1 002 suomalaista.

Ympäristövastuu ja vastuullinen hankinta

ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän ulkoisia määräaikaisauditointeja tehtiin lokakuussa 12 myymälään, kolmeen aluetoimistoon sekä
pääkonttorille. Myymälöissä tehtiin koko vuonna 175 (165) sisäistä ympäristöauditointia. Alko liittyi Baltic Sea Action Groupin Elävä Itämeri
-hankkeeseen hanapakkausten sisäpussien keräystä koskevalla sitoumuksellaan.

Alkon teettämät vastuullisen hankinnan tarkastuskäynnit riskimaihin jatkuivat. Auditointeja tehtiin 16. Alkoholijuomavalmistajien lisäksi
auditoitiin kaksi työvaatetoimittajaa. Merkittävimmät haasteet työ- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle syntyvät alkoholijuomateollisuudessa
sadonkorjuun sesonkiluonteisuudesta. Vakavia eettisten toimintaperiaatteiden rikkomuksia, kuten lapsityövoiman käyttöä, ei
auditoinneissa havaittu.

Tuotteet

Alkon valikoimassa oli juomia 61 (59) maasta. Juomia ostetaan 125 (106) kotimaiselta maahantuojalta tai valmistajalta sekä 194 (201)
ulkomaiselta tavarantoimittajalta.                                                                                

Vuoden 2014 viimeisessä hinnastossa oli 2473 (2450) alkoholijuomaa. Kuluttajat voivat ostaa tuotteita vakiovalikoiman lisäksi
tilausvalikoimasta, jossa oli vuoden 2014 joulukuussa 1 430 (1 490) tuotetta. Alkon lippulaivamyymälässä Helsingissä on näiden lisäksi
erikoisvalikoima, jossa on noin 160 tuotetta.

Alko ottaa uusia tuotteita myyntiin viikoittain. Vakiovalikoimaan tuli 713 uutta tuotetta vuonna 2014. Myynnissä on myös alkoholittomia
juomia ja tarvikkeita.                                                                              

Palvelut ja asiakkaat

Alkolla oli vuoden 2014 lopussa 353 (350) myymälää. Myymäläverkostoa täydensi 97 (102) tilauspalvelupistettä. Alkon myymälöissä kävi
58,9 (60,1) miljoonaa asiakasta, joka oli kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Alkon asiakastyytyväisyyden arvosana säilyi viime
vuoden tasolla. Suomi Tänään Kansallisessa asiakaspalvelupalautetutkimuksessa Alko oli kaupparyhmien ensimmäisellä ja kaikkien
suomalaisten palveluyritysten joukossa kolmannella sijalla.

Henkilöstö
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Henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2014 lopussa 2611 (2705). Henkilötyövuosiksi muunnettuna koko- ja osa-aikatyötä tekevien
henkilöiden työpanos oli 1879 (1901) henkilötyövuotta. 

Koulutuspäiviä oli keskimäärin 4,0 (4,0) työntekijää kohden. Koulutusten tavoitteena on taata myymälähenkilökunnalle ajantasainen tieto
tuotteista sekä parantaa asiakaskokemusta Alkossa entisestään.

Koko henkilökunta on kannustinjärjestelmän piirissä. Kannustinjärjestelmä sisältää vastuullisuus-, asiakas-, henkilöstö- ja
talousnäkökulmien mittareita sekä ohjaa yhdessä onnistumiseen ja tuloksellisuuteen.

Palkat ja palkkiot henkilökunnalle olivat yhteensä 68,0 (70,3) milj. euroa. Vuoden 2014 osalta henkilökunnalle ja johdolle maksetaan
kannustinpalkkiota henkilösivukuluineen 3,0 milj. euroa eli 3,3 (3,7) prosenttia henkilöstökuluista.

Osakkeet ja osakkeenomistaja

Suomen valtio omistaa Alkon koko osakekannan (10 000 000 osaketta).          

Hallinnointi

Varsinaisen 27.5.2014 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä osinko, 38,0 milj. euroa, maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 18,0
milj. euroa, maksettiin 4.6.2014 ja loppuosa, 20,0 milj. euroa, maksettiin 1.9.2014. 

Yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajaksi kauppaneuvos Soili Suonojan ja varapuheenjohtajaksi lääketieteen ja kirurgian tohtori,
pääjohtaja Harri Vainion. Jäseniksi valittiin valtiotieteen lisensiaatti, toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, OTK, pääsihteeri Leila Kostiainen,
valtiotieteiden maisteri, ylijohtaja Kirsi Varhila ja valtiotieteen lisensiaatti, finanssineuvos Jarmo Väisänen. Suonoja erosi hallituksesta 28.10.
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen valitsi osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla 11.6. hallituksen jäseneksi filosofian
maisteri Kuisma Niemelän ja 18.12. hallituksen puheenjohtajaksi ekonomi, toimitusjohtaja Harri Sailaksen sekä nimitti samalla hallituksen
varapuheenjohtajaksi Kirsi Varhilan.

Hallituksen kokouksiin osallistuivat ilman äänioikeutta henkilöstön edustajat Marko Säkkinen ja Riina Väntsi.  Hallituksella on tarkastus-,
henkilöstö- ja alkoholipoliittinen valiokunta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Vastuullisena tarkastajana toimi KHT Lasse Holopainen.

Riskienhallinta

Alkon hallitus vastaa yhtiön riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa
siitä, että riskienhallintapolitiikkaa noudatetaan ja että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.

Alkon riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia. Riskit on jaoteltu
strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin.

Johtoryhmä arvioi säännöllisesti yhtiön toimintaan kohdistuvat mahdolliset riskit, joilla voi olla vaikutusta yhtiön tulevaisuuteen ja
kannattavuuteen. Samalla riskeille nimetään omistajat, jotka määrittelevät ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja vastaavat toimenpiteiden
toteutuksesta. Riskikartalla kriittisimmät riskit ovat:

– Alkoholilain muutokset saattavat vaikuttaa merkittävästi yhtiöön.

– Alkoholijuomaveron korottaminen saattaa vaikuttaa alkoholijuomien matkustajatuonnin lisääntymiseen ja siten Alkon myynnin laskuun.

– Alkon toiminnan keskeinen osa on vastuullinen asiakaspalvelu siten, että alaikäisille tai päihtyneille ei myydä alkoholia. Mahdolliset
poikkeamat aiheuttavat yksittäisen myymälän tilapäisen sulkemisen.

– Yhtiön liiketoiminta perustuu toimiville ja luotettaville tietojärjestelmille. Tietojärjestelmien mahdolliset toimintahäiriöt tai se, etteivät ne
vastaa liiketoiminnan vaatimuksiin, voivat aiheuttaa katkoksia liiketoiminnassa.
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– Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun riskit alkoholijuomien hankintaketjussa voivat toteutuessaan heikentää yhtiön mainetta
vastuullisena toimijana.

Lähiajan näkymät

Alkon alkoholipoliittisen tehtävän näkökulmasta vallitseva taloudellinen tilanne ja lisääntynyt terveystietoisuus vähentävät alkoholin
kulutusta ja vaikuttavat alkoholihaittojen laskuun.

Kuluttajien taloudellinen tilanne, alkoholijuomien matkustajatuonti, sekä päivittäistavarakaupan markkinaosuuden kasvu alkoholin
kokonaiskulutuksesta ovat keskeisiä syitä Alkon asiakasmäärien ja litramyynnin laskuun. Tämä heikentänee yhtiön taloudellista tulosta
vuonna 2015.

Alko kehittää edelleen asiakaskokemusta uusimalla myymäläverkostoaan ja kehittämällä digitaalisia palveluratkaisuja mukaan lukien
verkkokauppakonseptia vastatakseen muuttuviin asiakastarpeisiin.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Hallitus esittää, että muun oman pääoman rahastosta siirretään 371 409,33 euroa vapaaseen omaan pääomaan kattamaan
työhyvinvoinnin kehittämisen kuluja. 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 ovat 57 239 809,96 euroa (54 055 957,19 euroa), josta tilikauden voitto on 40 812
443,44 euroa (38 164 000,69 euroa).

Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:                       

- osinkona jaetaan 40 000 000,00

- jätetään omaan pääomaan 17 239 809,96

Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014  57 239 809,96

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallitus

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2014
Tilinpäätös > Hallituksen toimintakertomus

107

Tämä on verkosta itse tuotettu PDF-tiedosto eikä se välttämättä ole yhtä kattava kuin Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti kokonaisuudessaan.



Harri Sailas, 

puheenjohtaja

Kirsi Varhila, 

varapuheenjohtaja

Sari Aalto-Matturi

Leila Kostiainen

Kuisma Niemelä

Harri Vainio

Jarmo Väisänen

Hille Korhonen, 

toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2015 
KPMG Oy Ab 
Lasse Holopainen 
KHT
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Hallintoneuvoston lausunto
Alko Oy:n hallintoneuvosto on käsitellyt yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja esittää lausuntonaan
vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2014 vahvistetaan. Hallintoneuvosto yhtyy
hallituksen voittovarojen käyttöä koskevaan ehdotukseen.

Helsingissä, 12. maaliskuuta 2015

Sari Sarkomaa
Eila Tiainen
Anne Holmlund
Reijo Hongisto
Arja Juvonen
Saara Karhu
Pauli Kiuru
Mats Nylund
Heli Paasio
Leena Rauhala
Markku Rossi
Simo Rundgren
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Tasekirja
Alkon 2014 tilinpäätös on luettavissa tästä linkistä.
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Lasten seurassa täytti viisi vuotta
Alkon Lasten seurassa -ohjelman 5-vuotisjuhlissa kesäkuussa 2014 puhuneet totesivat ohjelman olevan
ainutlaatuisen yhteisen tekemisen foorumin. 

Tilaisuuteen osallistujat kuuntelevat A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukosta, jonka edustaman säätiön Lasinen lapsuus -toiminta
on edistänyt ohjelmaa mm. arvostetuin filmein Hirviöt ja Orpokoti.

Jo vuonna 2009 käynnistetty ohjelma tukee määrätietoisesti yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten
alkoholinkäyttöä ja siitä lapsille aiheutuvia haittoja.

Ohjelman pitkäkestoisuus on antanut mahdollisuuden suunnitelmallisuuteen ja jatkuva arviointi muuttaa toimintaa havaintojen
perusteella. 

Ohjelmalla on poikkeuksellisen laaja toimijoiden pohja, ovathan Alkon yhteistyökumppaneina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, A-
klinikkasäätiö, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Suomen Vanhempainliitto.

Ohjelman arviotutkimusten perusteella noin 0,5 miljoonaa aikuista on pohtinut, seurannut tai muuttanut lasten seurassa tapahtuvaa
alkoholinkäyttöään. Tulos osoittaa pitkäkestoisen ohjelman vaikuttavuutta.
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Alkon Kasvata urheilijaksi -stipendillä leirille

Maaliskuussa 25 vuotta täyttävä Tapanilan Erän salibandyjaosto sai aiheen juhlimiseen jo etukäteen. Pohjoishelsinkiläisen suurseuran
edustajat kävivät pokkaamassa Alko Oy:n myöntämän Kasvata urheilijaksi -stipendin 15. marraskuuta.

3 500 euron arvoisen stipendin noutajat, Erän salibandyjaoston lajipäällikkö Jari Oksanen ja urheilujohtaja Joonas Naava ovat hyvillä
mielin huomionosoituksesta.

– Seuratyölle ei usein palkintoja heru, joten mieltä lämmittää havaita jonkun ulkopuolisen arvostavan työtämme, Oksanen toteaa.

Naavaa puolestaan ilahduttaa, että seuran terveisiin elämäntapoihin ja elämänhallintaan huomiota kiinnittävä työ on huomattu. Hänestä
stipendin saaminen osoittaa, että valittu linja on oikea ja sillä kannattaa jatkaa.

Tarkempia suunnitelmia salibandyjohtajat eivät ole leiritoimintaan osoitetun avustuksen varalle vielä tehneet, mutta sen sijoituskohde on
selvillä. Stipendi käytetään Vierumäen urheiluopistolla, jossa Erän joukkueet ovat aiemminkin leireilleet. Miehet suunnittelevat
kohdentavansa rahavarat siten, että niistä olisi hyötyä mahdollisimman monelle salibandya pelaavalle nuorelle.

– Leireily kauden aikana on mielekästä. Se tarjoaa pelaajille elämyksiä ja yhtenäistää joukkuetta. Kuitenkin matkat ja yöpyminen myös
maksavat, ja stipendin avulla pystymme nyt joidenkin nuorten urheilijoiden perheitä kustannuksissa auttamaan, he mietiskelevät.

Urheiluseura on tehnyt pitkään määrätietoista työtä suojattiensa terveiden elintapojen eteen.

– Urheiluseuratoiminta ei ole bisnestä, vaan haluamme saada lapsille liikunnan ja urheilun kiinteäksi osaksi elämää nyt ja jatkossa, Oksanen
ja Naava korostavat. – Urheilun merkitys lasten ja nuorten elämän hallinnassa on valtava, paljon suurempi, mitä yleisesti ymmärretään.

Kasvata urheilijaksi -stipendin tavoitteena on kannustaa seuroja päihteettömään urheiluun ja liikuntaan sekä palkita vuosittain joukkue,
joka on erityisen hyvin onnistunut tässä tavoitteessa. Tapanilan Erän johtohahmoilla on päihteiden käyttöön yksiselitteisen selkeä linja.

– Päihteet eivät kuulu meidän seuramme toimintakulttuuriin. Kyse on ilmapiirin luomisesta, ja siinä valmentajat ja edustusjoukkueet ovat
nuoremmilleen esikuvina, he kertovat.

Stipendin kohteen Alko valitsee vuosittain yhdessä Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon kanssa.
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Kuvassa: Maritta Iso-Aho, Joonas Naava, Jari Oksanen ja Leena Sokolowski.
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Orpokoti tavoitti
Alkon Lasten seurassa -ohjelma nostaa esille yhteistyökumppaneidensa kanssa myös haastavia aiheita. 
A-klinikkasäätiö on yksi Lasten seurassa -kumppaneista, ja sen toiminnoista Lasinen lapsuus ajaa lasten asioita.

Vuonna 2014 julkaistiin Lasinen lapsuus- ja Lasten seurassa -sivustoilla Orpokoti-video, joka on muiden samaan sarjaan kuuluvien
videoiden (Ääni lapselle, Hirviöt) kanssa niittänyt mainetta erityisesti kansainvälisesti.

Markkinointi & Mainonta -lehti nosti Orpokodin viiden parhaan joukossa yhdeksi vuoden 2014 parhaaksi videomainokseksi.

Orpokoti voitti kultaa myös Mobius Awardseissa omassa Commercials -sarjassaan. Kilpailun osallistui töitä yli 30 maasta, ja Orpokoti oli
kilpailun ainoa suomalaismenestyjä. 
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Hyvää palautetta Paimion myymälään

Alkon myymälöiden henkilökunnan taitoja arvostetaan. Erityisesti tilanteissa, joissa myyjän tieto tuotteista ja hyvät ohjeet ovat auttaneet
juhlajärjestelyissä, kiitokset ovat useasti vuolaita. Juhlaan halutaan parasta!

Vuoden 2014 kiitoksia julkaisimme yhtiön intrassa kaikkien alkolaisten iloksi! Näistä lukuisista palautteista alla on yksi.

Hei!

Haluan vielä antaa hyvää palautetta Paimion Alkon toiminnasta. Vietin syntymäpäiviäni tammikuussa 2014, ja niiden järjestelyihin sain
todella hyvää apua. Asiantunteva henkilökunta otti juhlani kokonaisvaltaisesti huomioon miettiessään niin juhlan luonnetta, kestoa,
ajankohtaa, ruokatarjoilua kuin väkimäärääkin.

Viinien valintaan sain hyvät neuvot, ja boolin valmistamisessa oikeat mittasuhteet ja maut otettiin tarkkaan huomioon. Ohjeet sain
poreista ja ulkonäköseikoista eikä alkoholittomia juomiakaan unohdettu. Koin saavani todella henkilökohtaista palvelua.

Kiitän Paimion Alkon iloisesti palvelevaa väkeä ja erityiskiitos siitä Merville!

PS. Juhlat onnistuivat mahtavasti!
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Pohjoinen näkökulma vastuulliseen Alkoon
Pohjoinen ulottuvuus vastuulliseen asiakaspalveluun ei poikkea eteläisestä

Alkon Lapin alueen päällikkö Kaija-Leena Kerkelä ja Oulun alueen päällikkö Anne Penttilä tietävät sen. He ovat paljon vartijoina, koska nämä
kaksi aluetta kattavat puolet Suomesta ja hallinnassa on lähes 60 myymälää.

Kaija-Leena (vasemmalla) on työskennellyt Alkossa 6 ja Anne  11 vuotta.

Alko on erikoisliikeketju, jonka toimintatavat ovat samanlaisia niin etelässä kuin pohjoisessakin, toteavat Kaija-Leena ja Anne. - Vaikka
toimintatavat ovat samanlaiset, erilaisuutta arkeen ja juhlaan tuovat pohjolan sesongit, kevättalvi ja syksy.

Sen lisäksi meille Lapin seuduilla oman mausteensa tuovat kielet, saame ja norja, Kaija-Leena toteaa.

Sesongit ja turistit toki muovaavat myymälöidemme tuotevalikoimaa, näin on Lapissa mutta näin on myös Oulun alueella, Anne jatkaa.

Pitkät välimatkat haastavat

Pitkät välimatkat vaativat aikaa ja aiheuttavat kustannuksiakin. Alkon 2014 käyttöön ottamat uudet yhteisölliset työvälineet ja -tavat
antavat meille mahdollisuuden vastata näihin haasteisiin. Sen lisäksi alkolaiset ovat sitoutuneita ja valmiita tekemään pidemmänkin matkan
kehittyäkseen entistä paremmiksi ammattilaisiksi, toteavat aluepäälliköt yhdestä suusta.

Myynninvalvonta keskiössä

Vastuullisuuden teemoista keskeisin on myynninvalvonta, Anne ja Kaija-Leena toteavat ja jatkavat toisiaan täydentäen:

Ikärajavalvonnan merkitys on myymälähenkilöstölle suuri: se on tärkein ja näkyvin osa vastuullista asiakaspalvelua myymälöissä. Se
halutaan hoitaa esimerkillisesti.

Välitysepäilyn todentamista pidetään myynninvalvonnassa vaikeimpana. Kysymyksellä, ”tulevatko nämä juomat varmasti omaan
käyttöösi”, mennään lähelle ihoa. Asiakkaalta pitää varmistaa hienovaraisesti ja myönteisesti asia. Pienillä paikkakunnilla kaikki tuntevat
Alkon myymälähenkilökunnan, joka aiheuttaa joskus kinkkisiä tilanteita, vaikka se useimmiten tuokin paljon hyvää asiakaspalveluun.
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http://vuosikertomus2014.alko.episerverhosting.com/henkilosto/tyohyvinvointi-ja-turvallisuus/
http://vuosikertomus2014.alko.episerverhosting.com/asiakkaat-ja-tuotteet/myynninvalvonta/


Vastuullisuus ja asiakaspalvelu kulkevat Alkossa käsi kädessä

Vastuullisen asiakaspalvelua on pidettävä yllä monin keinoin niin koulutuksissa kuin myymäläpalavereissakin. Tiimin kanssa on hyvä jakaa
kokemuksia myynninvalvonnassa onnistumisista ja hankalista tilanteista. Näin asioista voi oppia, toteavat aluepäälliköt.

Uusien alkolaisten perehdytyksessä vastuullisuudelle ja myynninvalvonnan periaatteille on annettava tarpeeksi painoarvoa, jotta
alkolainen, vastuullinen tapa toimia opitaan heti alkuun. 

Parasta aluepäällikön tehtävässä?

Monipuolinen työnkuva, haasteet ja ihmiset, joiden kanssa työtä tehdään. Hienoa on homman itsenäisyys: vapaus suunnitella
tekemisensä toimenkuvan ja tavoitteiden puitteissa.

Alkolaiset ovat sitoutuneita ja valmiita tekemään pidemmänkin
matkan kehittyäkseen entistä paremmiksi ammattilaisiksi
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Timolle työ on iloinen asia

Alko hakee vuosittain Tasavallan presidentin kunniamerkkejä ansioituneille työntekijöilleen. Vuonna 2014 Tasavallan presidentin
myöntämän kunniamerkin sai muiden muassa Timo Tanskanen Vantaan Myyrmäen Myyrmannin Alkosta. 

Kun työtä on takana 35 vuotta, voisi olla leipääntynytkin. Mutta näin ei ole Timon laita.

-        Tulen aina ilolla töihin!

Silloin 35 vuotta sitten, tarkalleen 7.5.1980, juuri armeijasta vapautunut Timo tuli setänsä jalanjäljissä Alkoon. Paikka oli Helsingin Käpylä,
ja päällikkönä toimi Jorma Nurminen.  Tuolloin yhtiön pääjohtajana oli Heikki Koski.

-        Lentopallo oli yhtiössä kova sana. Harrastin sitä kuten Koskikin, ja pääjohtajan kanssa vaihdettiin saunan lauteilla harjoitusten
jälkeen jokunen sana.

Yhteisöllisyys kunniassa

-        Minulle yhteisölliset työtavat kiteytyvät mm. sanaan jeesiminen, toteaa paljasjalkainen stadilainen. Olen saanut apua niin omilta
työkavereiltani kuin pääkonttorista. Timoa seuratessaan huomaa myös, että yhteisöllisyys on vuorovaikutteista, jeesiä puoleen ja toiseen.

Koulutusta ja valmennusta omaan tarpeeseen – ja ylikin

Timo on saanut aikoinaan Alkossa Pruuvari-koulutuksen, joka on valmentanut monia kävijöitään myös päällikkötehtäviin. Isot teema- tai
tuotekoulutukset ovat lisänneet myös varmuutta toimia tilanteessa kuin toisessakin.

-        On ollut SPR:n antamaa oppia, kuukausikoulutusta ja tuotetietouteen valmentamista ja ne ovat tuoneet tullessaan koko ajan lisää
osaamista. Kun vain pystyisi kaiken tiedon imemään, niin hyvä olisi. Esimiehet ovat hanakasti kysyneet, millaiseen koulutukseen
kiinnostusta olisi. Olen saanut osallistua niihin oikein hyvin.

Työhyvinvointia ja työterveyttä ennen kaikkea

Erityisen tyytyväinen Timo on ollut työterveyshuoltoon, josta on saanut avun tarvitessaan. Omaa kuntoaan Tanskanen pitää yllä
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kävelemällä ja vielä hyvässä seurassa, vaimon kanssa.

-        Ja kalastus ja sienestys ovat intohimoni.

Herätyksen painonhallintaan Timo sai 2000-luvun puolivälissä, jolloin painoa oli kertynyt. Lääkäri hieman varotteli, ja syystäkin. Mutta nyt
paino on pysynyt arkivalinnoilla kunnossa.

Intoa riittää

-        Tämähän on loistava työ, porukka on mahtavaa. Me puhumme myymälässä asioista laidasta laitaan kuitenkin kunnioittaen toisen
yksityisyyttä. Esimies Heikki on rento kaveri, välitön tyyppi, joka antaa palautetta mukavalla tavalla – unohtamatta onnistumisia.  Olen
kelaajatyyppi. Nyt olen oppinut sen, että jos joku työasia askarruttaa, käyn Heikin juttusilla. Esimieshaaveita sen sijaan minulla itselläni ei
ole ollut. Olen vuosien varrella kyllä huomannut, että Alkon myymälöiden esimiehillä töitä on, ei siinä helpolla pääse. Myyjän monipuolinen
työ on minulle kuin tehty, toteaa Timo lopuksi.

Kehityskeskustelut ovat tärkeitä myös pitkäaikaiselle työntekijälle.

-        Jotenkin ne herättävät arkityön tohinasta ja auttavat katsomaan eteenpäin. Työn luonne on vuosien varrella muuttunut
monipuolisemmaksi. Osin varmaan siksi, että on voinut itse sanoa, mitä haluaa, osin siksi, että monipuolisuus on ajan henki.  
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Tarkastuskäynti tuotantolaitoksella
Tuotanto-oloja tarkistettiin

Auditoinnin eli tarkastuskäynnin tarkoituksena on varmentaa, toimivatko Alkon toimitusketjuun kuuluvat toimijat BSCI:n eettisten
toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Kaikki Alkon valikoimiin juomia toimittavat ovat allekirjoittaneet sitoumuksen näiden periaatteiden noudattamisesta. Auditoinnin avulla
pystytään varmentamaan toimintamallien eettisyys, tunnistamaan mahdolliset puutteet, kannustamaan ja sitouttamaan tuottaja
tarvittaviin korjaaviin toimiin.

Valitsemamme kohteet tarkistetaan kolmen vuoden välein. Jos korjattavaa on kuitenkin ollut, seuraamme niiden kuntoon saattamista
vuosittain.

Auditoinnin suorittavat  BSCI- tai SA8000 -akkreditoidut -tarkastajat. Usein auditoijat ovat paikallisia henkilöitä tai henkilöitä, joilla on sekä
hyvä paikallistuntemus että tarvittava kielitaito.

Auditoinnit tehdään aina kohteen alkuperäkielellä, joten joskus myös tulkkien käyttö on välttämätöntä. Tarkastuskäynneillä voi olla
mukana myös Alkon ja/tai maahantuojan edustaja.

Tarkastuskäynnillä on tarkka järjestys

Tarkastuskäynti alkaa aloituspalaverilla, johon osallistuvat tuotantolaitoksen nimeämät vastuuhenkilöt johdon edustajineen. Palaverissa
käydään läpi auditoinnin kulku, tarvittava dokumentaatio ja päivän aikataulu. Tämän jälkeen auditoijan johdolla tutustutaan ohjeiden
mukaiseen auditointikysymysten patteristoon asiavastaavien kanssa. Keskustelujen ja dokumentaation läpikäynnin jälkeen tutustutaan
tuotantotiloihin. Kierroksen aikana auditoija valitsee työntekijöitä kahdenkeskisiin haastatteluihin. Nämä haastattelut käydään joko saman
päivän tai lähipäivien aikana. Luotettavan otoksen saamiseksi haastateltavien määrä perustuu tuotantolaitoksen koko henkilöstömäärään.

Haastattelujen jälkeen auditoija tekee yhteenvetoraportin tehdyistä havainnoista. Raportti käydään läpi yleensä auditoinnin
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aloituspalaveriin osallistuneiden kanssa. Korjattavat toimet listataan, niiden kuntoon saattamiseksi valitaan vastuuhenkilöt ja laaditaan
toteutusaikataulu. Auditoija tallentaa raportin BSCI-tietokantaan ja antaa tuottajalle raportinlukuoikeudet käyttöön. Auditoinnin tilaajana
Alko saa raportin käyttöönsä BSCI-tietokannan kautta.

BSCI-tietokannan kautta kaikki jäsenet, jotka ovat merkinneet auditoidun tuottajan omaan toimitusketjuunsa, saavat käyttöönsä
auditoinnin loppuraportin. Näin pystytään välttämään päällekkäisiä tuottaja-auditointeja ja voidaan tehostaa toimitusketjujen
vastuullisuuden hallintaa.

Kuva: Alkon myyjien uusien t-paitojen tuotanto-olot tarkastettiin lokakuussa 2014 Turkissa. Myyjät saavat kesällä 2015 uudet
työvaatteet, ja kokoelmassa on puuvillatrikoinen t-paita. 
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Ruokapalkalla roskattoman Lapin puolesta

Pidä Lappi Siistinä ry on vuonna 1987 perustettu voittoa
tavoittelematon ympäristöjärjestö, joka toimii Lapin puhtaamman ja
viihtyisämmän ympäristön hyväksi.

Usein on väitetty, että talkoo- ja vapaaehtoistyö olisi Suomessa vähentynyt viime vuosikymmeninä. Onneksi se ei ole näkynyt Pidä Lappi
Siistinä ry:n talkooleireillä. Niihin on riittänyt tulijoita runsaasti, eikä kaikkia halukkaita valitettavasti ole voitu ottaa vastaan leirien huollon ja
toimivuuden turvaamiseksi.

Yhdistys järjestää vuosittain viikon pituisia talkooleirejä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Kesällä 2014 järjestettiin kaksi kansainvälistä
leiriä, joihin osallistujia tuli pääosin Suomesta, mutta Allianssin nuorisovaihdon kautta myös kaukaa ulkomailta. Kauimmaiset vapaaehtoiset
tulivat Uudesta Seelannista ja Etelä-Koreasta.

Talkooleiriläiset ovat hyväntuulista ja reipasta porukkaa. Edes viime kesän helteet eivät hillinneet työhaluja. Ensimmäinen kesän talkooleiri
järjestettiin heinäkuussa Perämeren kansallispuistossa, missä tehtiin perinnemaisematyötä raivaamalla niittykasvillisuutta varjostavaa
katajikkoa, maalattiin ja kunnostettiin Selkä-Sarven rakennuksia sekä kerättiin roskia rannoilta.

Toinen kesän leireistä järjestettiin Urho Kekkosen kansallispuistossa. Talkootöitä tehtiin Luulammella ja Luirojärvellä. Luulammella
rakennettiin aita suojaamaan muinaismuistoaluetta, remontoitiin päivätupaa, siivottiin ja kunnostettiin autiotupia, laavuja ja
tulistelupaikkoja, poistettiin lahonneita pitkospuita ja rakennettiin uusia tilalle. Luirojärvellä rakennettiin mm. puuliiteri.

Ei leiriä ilman saunaa, ollaanhan sentään Suomessa. Leirivarusteisiin kuuluu olennaisena osana telttasauna. Työpäivän päätteeksi heitetyt
löylyt telttasaunassa hellivät vähintään yhtä hyvin kuin parhaimmassa kylpylässä. Lämmityspuut odottavat leiriläisiä valmiiksi halottuina,
mutta vesi noudetaan joko järvestä tai joesta. Suomalaiselle tällainen on tuttua joko omasta lapsuudesta tai vähintäänkin mökkireissuilta,
mutta ulkomaalaisille leiriläisille metsäelämä ja uiminen puhtaassa luonnonvedessä voi olla hyvinkin eksoottinen kokemus. Viime kesän
leireillä ulkomaalaiset olivat niitä, joiden saunominen löylyttelyineen ja uimisineen kesti useita tunteja.

Talkooleiriläisten tekemän työn voi helposti laskea ja joku voisi jopa määrittää sille hinnan. He tekevät kuitenkin paljon sellaista, mitä ei voi
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rahalla mitata. Talkooleiriläiset tulevat ruokapalkalla – jotkut lähempää, jotkut jopa toisesta maasta – tehdäkseen jotain yhteisen hyvän
eteen.

Talkoolaisten kätten jäljestä saavat nauttia ne, jotka kulkevat turvallisesti ehjiä pitkospuita pitkin tai pysähtyvät tulistelemaan korjatuille
laavuille, jonne puut on tuotu valmiiksi. Monet kulkevat pitkin retkeilyreittiä ajattelematta sen kummemmin, että täällähän ei olekaan
roskia. Pidä Lappi Siistinä ry:n talkooleirit ovat yksi osoitus siitä, ettei talkoohenki ole Suomessa hiipunut. Ehkä ihmiset eivät enää halua
sitoutua pitkäksi aikaa johonkin tiettyyn vapaaehtoistyöhön, vaan nykyään lähdetään spontaanimmin liikkeelle kuin aikaisemmin. Oli
vapaaehtoistyö sitten kertaluonteista tai jatkuvaa, yksi on yhteistä: halu vaikuttaa.

Yhdistyksen tavoitteena on luoda retkeilijöille, Lapin kävijöille ja paikallisille asukkaille sellaiset edellytykset, että Lapin ainutlaatuisen
ympäristön kuormittaminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Alko on jo parinkymmenen vuoden ajan ollut mukana tukemassa Pidä Lappi
Siistinä ry:n toimintaa.

Sini Alaruikka, järjestökoordinaattori, Pidä Lappi Siistinä ry.
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Alko pienentää ympäristöjalanjälkeään

Alko pyrkii monin tavoin pienentämään toiminnastaan aiheutuvaa ympäristön kuormitusta. Keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa
logistiikan tehostaminen ja materiaalien kierrätys.

Alkolla on ympäri Suomea yhteensä 351 myymälää, joihin toimitetaan tuotteita kahdeksasta varastosta. Varastoista vain yksi on Alkon
oma, joten suurin osa tuotteista toimitetaan myymälöihin muista tuotteiden valmistajien ja maahantuojien varastoista.

Alkon logistiikkakumppanit kokoavat myymälätilaukset Alkon käyttämistä tuotevarastoista yhdisteltäväksi omissa kuljetusterminaaleissaan.
Niistä jakeluautot toimittavat kuormat myymälöihin.

”Järjestelyn seurauksena myymälään tulee usean kuorman sijasta vain yksi toimitus. Vajaalla kuormalla ja tyhjänä ajaminen vähenee”,
logistiikkapäällikkö Tuomas Kokkonen toteaa.

Järjestelmä on ekologinen. Samalla se on myös tehokas, ja tarjoaa myymälöille mahdollisuuden töiden järkevään järjestelyyn.

Myymälät ottavat kuormat vastaan tarkan aikataulun mukaisesti. Jakeluauto saa tulla korkeintaan puoli tuntia ennen tai jälkeen sovitun
ajan.

Kokkosen mukaan vaatimukseen on selkeät syyt: myymälöissä on rajalliset tilat ja henkilöstöllä on monia tehtäviä. Henkilöstön määrä on
mitoitettu tarpeen mukaisesti.

”Myymälätoimitukset ovat meille kriittinen prosessi. Niiden täsmällisyys ja toimivuus ovat kaiken A ja O”, Kokkonen sanoo.

Päästöt seurannassa

Alkon myymälät ovat vuodesta 2011 alkaen noudattaneet kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän toimintaperiaatteita.
Tammikuussa myymälät, aluetoimistot sekä Helsingin pääkonttori saivat kansainvälisen ISO 14001 -ympäristösertifikaatin.

Ympäristöjärjestelmän avulla Alko pystyy tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä vähentämään niistä
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aiheutuvia kustannuksia.

Yhtiö pienentää ympäristöjalanjälkeään muun muassa pienentämällä pakkausten painoa, parantamalla logistiikan tehokkuutta,
hyödyntämällä paluukuljetukset mahdollisimman tarkkaan ja kierrättämällä materiaaleja.

Logistiikan ympäristövaikutustaan Alko seuraa laskemalla kuljetuksista vuosittain aiheutuneet hiilidioksidipäästöt. Laskelma tehdään osana
vuosikertomusta.

Ympäristöajattelu näkyy myös logistiikkakumppaneiden valinnoissa.

”Ympäristöasiat ovat painava kriteeri. Toivomme kumppaneiltamme muun muassa ympäristö- ja laaturaportointia”, Kokkonen toteaa.
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TULOSLASKELMA JA TASE

ALKO KONSERNI
TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 

Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 

Materiaalit ja palvelut -979,5 -976,5 

Henkilöstökulut -87,4 -88,6 

Poistot ja arvonalentumiset -6,3 -6,1 

Liiketoiminnan muut kulut -59,5 -58,6 

LIIKEVOITTO 50,4 49,1 

Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 1,1 

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 51,2 50,2 

VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 51,2 50,2 

Tuloverot -10,3 -12,3 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 40,9 38,0 

TASE, FAS EUR 31.12.2014 31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 8,4 7,9 

Aineelliset hyödykkeet 40,2 41,0 

Sijoitukset 6,7 6,7 

PYSYVÄT VASTAAVAT 55,3 55,5 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 62,3 67,5 

Pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,6 

Laskennallinen verosaaminen 0,8 0,7 

Lyhytaikaiset saamiset 17,3 22,8 

Rahat ja pankkisaamiset 118,6 120,5 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 200,6 213,2 

VASTAAVAA 255,9 268,7 

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 16,8 16,8 

Muut rahastot 2,8 3,2 

Edellisten tilikausien voitto 17,1 16,7 

Tilikauden voitto/tappio 40,9 38,0 

OMA PÄÄOMA 77,6 74,7 

VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka 1,4 1,4 

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 176,9 192,6 

VIERAS PÄÄOMA 178,3 194,0 

VASTATTAVAA 255,9 268,7 

FAS=Finnish Accounting Standards
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RAHOITUSLASKELMA, FAS

ALKO KONSERNI
RAHOITUSLASKELMA, FAS EUR 2014 2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tilikauden voitto/tappio 40,9 38,0

OIKAISUT:

Poistot ja arvonalentumiset 6,3 6,1

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) 0,1 -0,7

Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -1,1

Tuloverot 10,3 12,3

Muut oikaisut 0,0 0,0

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 56,8 54,5

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS:

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 5,2 -3,8

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) 1,9 -1,4

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -15,7 12,5

Varausten muutos 0,0 0,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 48,3 61,8

Maksetut korot liiketoiminnasta 0,0 -0,1

Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0

Saadut korot liiketoiminnasta 1,6 0,7

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,1 0,0

Maksetut verot liiketoiminnasta -7,6 -18,4

Rahavirta ennen satunnaisia eriä 42,3 44,0

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 42,3 44,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,1 -6,9

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -0,1 0,0

Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0,2

Investoinnit muihin sijoituksiin

Luovutustulot muista sijoituksista 1,2

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -6,3 -5,6

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lyhytaikaisten lainojen nostot

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

Maksetut osingot -38,0 -44,0

Maksetut lahjoitukset

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -38,0 -44,0

RAHAVAROJEN MUUTOS -2,0 -5,6

Rahavarat tilikauden alussa 120,5 126,1

Rahavarojen muutos -2,0 -5,6

Rahavarat tilikauden lopussa 118,6 120,5
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TULOSLASKELMA JA TASE

ALKO OY
TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

LIIKEVAIHTO 1 179,8 1 175,0

Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6

Materiaalit ja palvelut -979,5 -976,5

Henkilöstökulut -87,4 -88,6

Poistot ja arvonalentumiset -6,0 -5,7

Liiketoiminnan muut kulut -59,5 -58,4

LIIKEVOITTO 50,5 49,4

Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 1,1

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 51,3 50,6

VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 51,3 50,6

Tuloverot -10,5 -12,4

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 40,8 38,2

TASE, FAS EUR 31.12.2014 31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 8,4 7,9 

Aineelliset hyödykkeet 11,9 12,5 

Sijoitukset 33,8 33,8 

PYSYVÄT VASTAAVAT 54,1 54,2 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 62,3 67,5 

Pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,6 

Lyhytaikaiset saamiset 17,2 22,8 

Rahat ja pankkisaamiset 118,4 120,5 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 199,5 212,4 

VASTAAVAA 253,7 266,6 

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 16,8 16,8 

Muut rahastot 2,8 3,2 

Edellisten tilikausien voitto 16,4 15,9 

Tilikauden voitto/tappio 40,8 38,2 

OMA PÄÄOMA 76,8 74,0 

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 176,8 192,6 

VIERAS PÄÄOMA 176,8 192,6 

VASTATTAVAA 253,7 266,6 

FAS=Finnish Accounting Standards
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RAHOITUSLASKELMA, FAS

ALKO OY
RAHOITUSLASKELMA, FAS EUR 2014 2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tilikauden voitto/tappio 40,8 38,2

OIKAISUT:

Poistot ja arvonalentumiset 6,0 5,7

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) 0,1 -0,7

Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -1,1

Tuloverot 10,5 12,4

Muut oikaisut 0,0 0,0

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 56,6 54,4

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS:

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 5,2 -3,8

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) 2,0 -1,3

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -15,8 12,5

Varausten muutos 0,0 0,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 48,0 61,8

Maksetut korot liiketoiminnasta 0,0 -0,1

Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0

Saadut korot liiketoiminnasta 1,6 0,7

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,1 0,0

Maksetut verot liiketoiminnasta -7,6 -18,4

Rahavirta ennen satunnaisia eriä 42,0 43,9

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 42,0 43,9

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,0 -6,4

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -0,1 0,0

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -0,4

Myydyt tytäryhtiöosakkeet

Investoinnit muihin sijoituksiin 0,2

Luovutustulot muista sijoituksista 1,2

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -6,1 -5,5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksetut osingot -38,0 -44,0

Maksetut lahjoitukset

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -38,0 -44,0

RAHAVAROJEN MUUTOS -2,2 -5,5

Rahavarat tilikauden alussa 120,5 126,0

Rahavarojen muutos -2,2 -5,5

Rahavarat tilikauden lopussa 118,4 120,5
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAADINTAPERIAATTEET

Alko-konserniin kuuluvat Alko Oy emoyhtiönä ja neljä kiinteistö-
osakeyhtiömuotoista tytäryhtiötä. Puolangan Keskus (50,48 %), 
Raahen Asemakatu 12 (57,9 %), Vuoksenniskan Harjulanrinne 
(73,08 %) ja Kiinteistö Oy Arkadiantalo (100 %). Konsernitilinpää-
tökseen on yhdistelty Kiinteistö Oy Arkadiantalo. Muilla tytär-
yhtiöillä ja osakkuusyhtiöillä ei ole olennaista merkitystä konser-
nin tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

SISÄINEN OSAKKEENOMISTUS

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. 
Poistot tehdään pysyvien poistosuunnitelman mukaan.

SISÄISET LIIKETAPAHTUMAT JA KATTEET

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoi-
tumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin 
sisäinen voitonjako on eliminoitu.

VÄHEMMISTÖOSUUDET

Vähemmistöosuuksia ei ole.

TILINPÄÄTÖKSEN VERTAILUKELPOISUUS

Tilinpäätös on vertailukelpoinen.

ARVOSTUSPERIAATTEET

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto sisältää myynnin valmisteveroineen.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOSTAMINEN

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähen-
nettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan 
perusteella. Poistot on tehty käyttöönottokuukaudesta alkaen. 
Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna.

Poistoajat ovat:
 vuosia
Rakennukset 25–40
Rakennelmat 20
Koneet ja kalusto (hankintavuosi < 2002) 10
Koneet ja kalusto (hankintavuosi >=2002) 7
Koneet ja kalusto (hankintavuosi >=2009) 5
Kuljetuskalusto 5
Atk-laitteet 3
Atk-ohjelmat 3–5
Myymälähuoneistojen perusparannukset 5

VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTAMINEN

Vaihto-omaisuus on arvostettu tilinpäätöshetken ostohintaan. 
Myymälöiden varastot sisältävät valmisteveron. Vantaan 
Voutilassa sijaitseva keskusvarasto on valmisteveroton.

RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTAMINEN

Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä 
alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

ULKOMAANRAHANMÄÄRÄISET ERÄT

Ulkomaanrahanmääräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi 
tilikauden päättymispäivän kurssiin.
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ALKO KONSERNI ALKO OY

EUR 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ

Vuokratuotot 2,0 1,9 2,0 1,9 

Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,9 1,1 0,9 

Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 0,0 0,8 0,0 0,8 

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 3,1 3,6 3,1 3,6 

MATERIAALIT JA PALVELUT

Ostot tilikauden aikana -973,4 -980,1 -973,4 -980,1

Varastojen lisäys tai vähennys -5,3 3,8 -5,3 3,8

Aineet, tavarat, tarvikkeet -978,6 -976,3 -978,6 -976,3

Ulkopuoliset palvelut -0,9 -0,2 -0,9 -0,2

Materiaalit ja palvelut yhteensä -979,5 -976,5 -979,5 -976,5

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA 1 879 1 901 1 879 1 901

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot -68,0 -70,3 -68,0 -70,3 

Eläkekulut -15,9 -14,5 -15,9 -14,5 

Muut henkilösivukulut -3,6 -3,8 -3,6 -3,8 

Henkilöstökulut -87,4 -88,6 -87,4 -88,6 

Ennen 31.12.1991 työsuhteensa aloittaneet alkolaiset ovat lisäeläkkeen piirissä. Heidän eläkeikänsä on 61 vuotta ja eläke 66 % palkasta. 
Emoyhtiön ottamaan OP-Henkivakuutuksen Ryhmäeläkevakuutukseen liittyy lisävakuutusrahasto 17,3 milj euroa. Rahastoa voidaan 
käyttää lisäeläkkeen indeksikorotusvastuisiin ja muihin vakuutuksen vastaisiin velvoitteisiin.

ALKO KONSERNI ALKO OY

EUR 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

JOHDON PALKAT, PALKKIOT JA LUONTOISEDUT

Toimitusjohtaja 0,4 0,4 0,4 0,4 

Edellinen toimitusjohtaja 0,1 0,0 0,1 

Hallituksen jäsenet 0,2 0,2 0,2 0,2 

Hallintoneuvoston palkat ja palkkiot 0,0 0,0 0,0 0,0 

Yhteensä 0,7 0,7 0,7 0,7 

Palkkoihin sisältyvät kannustepalkkiot ovat maksuperusteiset. 
Vuoden 2014 lopussa osa johtoryhmän jäsenistä kuului lisäeläke-etuuden piiriin. Yksi johtoryhmän jäsen kuului etuusperusteisen ryh-
mäeläkevakuutuksen piiriin, jonka mukaan eläkeikä on palveluvuosista riippuen noin 61 vuotta ja eläke 66 % palkasta. Kolme johtoryh-
män jäsentä kuului maksuperusteisen ryhmäeläkevakuutuksen piiriin, jonka mukainen eläkeikä on Tyel:n mukainen ja vuosimaksu 10 % 
vuosiansiosta ilman kannustinpalkkiota. Kolmen johtoryhmän jäsenen eläke määräytyy Tyel:n mukaan eivätkä he näin ollen kuulu lisä-
eläkkeen piiriin.
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT, FAS

ALKO KONSERNI ALKO OY

EUR 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot -6,3 -6,3 -6,0 -5,9

Suunnitelman mukaiset poistot pysyvistä vastaavista ja liikearvosta -6,3 -6,3 -6,0 -5,9

Pysyvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset ja palautukset 0,2 0,0 0,2

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -6,3 -6,1 -6,0 -5,7

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

KPMG Oy Ab

Tilintarkastus 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut palkkiot 0,0 0,1 0,0 0,1

Yhteensä 0,1 0,1 0,1 0,1

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Vuokrat -20,7 -20,4 -21,6 -20,8 

Vapaaehtoiset henkilösivukulut -4,9 -5,0 -4,9 -5,0 

Luovutustappiot pysyvistä vastaavista -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 

Annetut avustukset -0,6 -0,7 -0,6 -0,7 

Energia -1,4 -1,6 -1,3 -1,6 

Työvaatteet ja tarvikkeet -2,7 -3,8 -2,7 -3,8 

Rakennus- ja korjauspalvelut -1,7 -2,3 -1,7 -2,3 

IT – palvelut -7,8 -6,9 -7,8 -6,9 

Kuljetukset -1,6 -1,5 -1,6 -1,5 

Muut ostetut palvelut -5,5 -5,2 -5,5 -5,2 

Viestintä ja markkinointi -3,6 -3,3 -3,6 -3,3 

Puhelin ja tietoliikenne -1,9 -1,6 -1,9 -1,6 

Luottokorttiprovisiot ja rahankäsittely -3,7 -3,2 -3,7 -3,2 

Muut kulut -3,2 -3,2 -2,4 -2,5 

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -59,5 -58,6 -59,5 -58,4 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

RAHOITUSTUOTOT

Osinkotuotot muilta 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuotot osuuksista 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut korko- ja rahoitustuotot muilta 0,8 1,1 0,8 1,1

Muut rahoitustuotot 0,8 1,1 0,8 1,1

Rahoitustuotot yhteensä 0,8 1,2 0,8 1,2
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT, FAS

ALKO KONSERNI ALKO OY

EUR 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

RAHOITUSKULUT

Muut korko- ja rahoituskulut muille 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Muut rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut korko- ja rahoituskulut yhteensä 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Rahoituskulut yhteensä 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 0,8 1,1 0,8 1,1

Valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,1 0,0 -0,1 0,0

Valuttakurssivoitot ja -tappiot yhteensä -0,1 0,0 -0,1 0,0

VÄLITTÖMÄT VEROT

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -10,5 -12,4 -10,5 -12,4

Tuloverot satunnaisista eristä

Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos 0,2 0,1

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -10,3 -12,3 -10,5 -12,4

TASEEN LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT ALKO KONSERNI ALKO OY

EUR 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Muut pitkävaikutteiset menot 1,6 1,2 1,6 1,2

Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä 6,7 6,7 6,7 6,7

Aineettomat hyödykkeet 8,4 7,9 8,4 7,9

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet 13,9 13,9 0,0 0,0

Rakennukset ja rakennelmat 14,4 14,6 0,0 0,0

Koneet ja kalusto 11,7 12,2 11,7 12,2

Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 0,2 0,2

Aineelliset hyödykkeet 40,2 41,0 11,9 12,5

SIJOITUKSET

Osuudet saman kons. yrityksissä 0,4 0,4 27,5 27,5

Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,8 1,8 1,8 1,8

Muut osakkeet ja osuudet 4,5 4,5 4,5 4,5

Sijoitukset 6,7 6,7 33,8 33,8

Pysyvät vastaavat yhteensä 55,3 55,5 54,1 54,2
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TASEEN LIITETIEDOT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

ALKO KONSERNI 
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2013

MUUT PITKÄ VAIKUTTEISET 
MENOT ENNAKKOMAKSUT YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 9,6 5,5 15,2

Lisäykset 0,9 1,1 2,0

Hankintameno 31.12. 10,5 6,7 17,2

 

Kertyneet poistot 1.1. -8,9 0,0 -8,9

Tilikauden poisto -0,4 0,0 -0,4

Kertyneet poistot 31.12. -9,3 0,0 -9,3

KIRJANPITOARVO 31.12. 1,2 6,7 7,9

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2014
MUUT PITKÄ VAIKUTTEISET 

MENOT ENNAKKOMAKSUT YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 10,5 6,7 17,2

Lisäykset 1,2 0,1 1,3

Hankintameno 31.12. 11,7 6,7 18,5

 

Kertyneet poistot 1.1. -9,3 0,0 -9,3

Tilikauden poisto -0,8 0,0 -0,8

Kertyneet poistot 31.12. -10,1 0,0 -10,1

KIRJANPITOARVO 31.12. 1,6 6,7 8,4

ALKO OY 
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2013

MUUT PITKÄ VAIKUTTEISET 
MENOT ENNAKKOMAKSUT YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 9,6 5,5 15,2

Lisäykset 0,9 1,1 2,0

Hankintameno 31.12. 10,5 6,7 17,2

 

Kertyneet poistot 1.1. -8,9 0,0 -8,9

Tilikauden poisto -0,4 0,0 -0,4

Kertyneet poistot 31.12. -9,3 0,0 -9,3

KIRJANPITOARVO 31.12. 1,2 6,7 7,9

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2014
MUUT PITKÄ VAIKUTTEISET 

MENOT ENNAKKOMAKSUT YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 10,5 6,7 17,2

Lisäykset 1,2 0,1 1,3

Hankintameno 31.12. 11,7 6,7 18,5

 

Kertyneet poistot 1.1. -9,3 0,0 -9,3

Tilikauden poisto -0,8 0,0 -0,8

Kertyneet poistot 31.12. -10,1 0,0 -10,1

KIRJANPITOARVO 31.12. 1,6 6,7 8,4
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AINEELLISET HYÖDYKKEET

ALKO KONSERNI
AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013 MAA- JA VESIALUEET

RAKENNUKSET JA 
RAKENNELMAT KONEET JA KALUSTO

MUUT AINEELLISET 
HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 13,9 14,7 55,6 0,2 84,4

Lisäykset 0,0 0,5 4,4 0,0 4,9

Vähennykset 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Hankintameno 31.12.* 13,9 15,2 59,9 0,2 89,2

Kertyneet poistot 1.1. 0,0 -0,2 -42,4 0,0 -42,5

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

Tilikauden poisto 0,0 -0,4 -5,4 0,0 -5,8

Kertyneet poistot 31.12. 0,0 -0,6 -47,6 0,0 -48,2

KIRJANPITOARVO 31.12. 13,9 14,6 12,2 0,2 41,0

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2014 MAA- JA VESIALUEET
RAKENNUKSET JA 

RAKENNELMAT KONEET JA KALUSTO
MUUT AINEELLISET 

HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 13,9 15,2 59,9 0,2 89,2

Lisäykset 0,0 0,1 4,7 4,8

Vähennykset 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0

Hankintameno 31.12.* 13,9 15,3 63,6 0,2 93,0

Kertyneet poistot 1.1. 0,0 -0,6 -47,6 0,0 -48,2

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

Tilikauden poisto 0,0 -0,3 -5,3 0,0 -5,6

Kertyneet poistot 31.12. 0,0 -0,9 -51,9 0,0 -52,8

KIRJANPITOARVO 31.12. 13,9 14,4 11,7 0,2 40,2
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AINEELLISET HYÖDYKKEET

ALKO OY
AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013 MAA- JA VESIALUEET

RAKENNUKSET JA 
RAKENNELMAT KONEET JA KALUSTO

MUUT AINEELLISET 
HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 0,0 0,1 55,6 0,2 56,0

Lisäykset 0,0 0,0 4,4 0,0 4,4

Vähennykset 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Hankintameno 31.12.* 0,0 0,1 59,9 0,2 60,2

Kertyneet poistot 1.1. 0,0 -0,1 -42,4 0,0 -42,4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

Tilikauden poisto 0,0 0,0 -5,4 0,0 -5,4

Kertyneet poistot 31.12. 0,0 -0,1 -47,6 0,0 -47,7

KIRJANPITOARVO 31.12. 0,0 0,0 12,2 0,2 12,5

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2014 MAA- JA VESIALUEET
RAKENNUKSET JA 

RAKENNELMAT KONEET JA KALUSTO
MUUT AINEELLISET 

HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 0,0 0,1 59,9 0,2 60,2

Lisäykset 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7

Vähennykset 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0

Hankintameno 31.12.* 0,0 0,1 63,6 0,2 63,9

Kertyneet poistot 1.1. 0,0 -0,1 -47,6 0,0 -47,7

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

Tilikauden poisto 0,0 0,0 -5,3 0,0 -5,3

Kertyneet poistot 31.12. 0,0 -0,1 -51,9 0,0 -52,0

KIRJANPITOARVO 31.12. 0,0 0,0 11,7 0,2 11,9

*) Hankintamenoon ei sisälly arvonkorotuksia
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SIJOITUKSET

ALKO KONSERNI
SIJOITUKSET 2013

OSUUDET SAMAN 
KONSERNIN YRITYKSISSÄ

OSUUDET 
OSAKKUUSYHTIÖISSÄ

MUUT OSAKKEET JA 
OSUUDET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 0,9 2,2 5,2 8,3

Vähennykset 0,0 -0,2 -0,5 -0,6

Hankintameno 31.12. 0,9 2,1 4,7 7,6

Kertyneet arvonalenn. ja pääomaosuusoikaisut 1.1. -0,5 -0,4 -0,2 -1,1

Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset 0,0 0,1 0,1 0,2

Kertyneet arvonalennukset 31.12. -0,5 -0,3 -0,2 -0,9

 

KIRJANPITOARVO 31.12. 0,4 1,8 4,5 6,7

SIJOITUKSET 2014
OSUUDET SAMAN 

KONSERNIN YRITYKSISSÄ
OSUUDET 

OSAKKUUSYHTIÖISSÄ
MUUT OSAKKEET JA 

OSUUDET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 0,9 2,1 4,7 7,6

Lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0

Vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0

Hankintameno 31.12. 0,9 2,1 4,7 7,6

Kertyneet arvonalenn. ja pääomaosuusoikaisut 1.1. -0,5 -0,3 -0,2 -0,9

Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset 0,0 0,0 0,0 0,0

Kertyneet arvonalennukset 31.12. -0,5 -0,3 -0,2 -0,9

 

KIRJANPITOARVO 31.12. 0,4 1,8 4,5 6,7
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SIJOITUKSET

ALKO OY
SIJOITUKSET 2013

OSUUDET SAMAN 
KONSERNIN YRITYKSISSÄ

OSUUDET 
OSAKKUUSYHTIÖISSÄ

MUUT OSAKKEET JA 
OSUUDET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 27,6 2,2 5,2 35,0

Lisäykset 0,4 0,0 0,0 0,4

Vähennykset 0,0 -0,2 -0,5 -0,6

Hankintameno 31.12. 28,0 2,1 4,7 34,8

Kertyneet arvonalenn. ja pääomaosuusoikaisut 1.1. -0,5 -0,4 -0,2 -1,1

Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset 0,0 0,1 0,1 0,2

Kertyneet arvonalennukset 31.12. -0,5 -0,3 -0,2 -0,9

 

KIRJANPITOARVO 31.12. 27,5 1,8 4,5 33,8

SIJOITUKSET 2014
OSUUDET SAMAN 

KONSERNIN YRITYKSISSÄ
OSUUDET 

OSAKKUUSYHTIÖISSÄ
MUUT OSAKKEET JA 

OSUUDET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 28,0 2,1 4,7 34,8

Lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0

Vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0

Hankintameno 31.12. 28,0 2,1 4,7 34,8

Kertyneet arvonalenn. ja pääomaosuusoikaisut 1.1. -0,5 -0,3 -0,2 -0,9

Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset 0,0 0,0 0,0 0,0

Kertyneet arvonalennukset 31.12. -0,5 -0,3 -0,2 -0,9

 

KIRJANPITOARVO 31.12. 27,5 1,8 4,5 33,8

Hankintamenoon ei sisälly arvonkorotuksia
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EMOYHTIÖN 
OMISTUS 
OSUUS %

OSUUS 
OMASTA 

PÄÄOMASTA 
1 000 € OMA PÄÄOMA MÄÄRÄ KPL

NIMELLIS-
ARVO €/YKS.

OSAKKEIDEN/
OSUUKSIEN 

NIMELLIS-
ARVO 31.12.14  

1 000 € YHT.

KIRJAN-
PITOARVO 

31.12.14 
1 000 €

VIIMEKSI 
LAADITUN 

TILIN-
PÄÄTÖKSEN 

MUKAINEN 
VOITTO/

TAPPIO  
1 000 €

OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ

Kiinteistö Oy Arkadiantalo, Helsinki 100,00 19 679 762,71 27141 0,0

Kiinteistö Oy Puolangan Keskus, Puolanka 50,48 188 372 104,88 275 56,00 15 118 0,0

Kiinteistö Oy Raahen Asemakatu 12, Raahe 57,90 253 436 433,53 14 476 17,00 246 140 0,0

Kiinteistö Oy Vuoksenniskan Harjulanrinne, Imatra 73,08 698 955 070,28 7 308 0,30 2 120 -9,5

OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ YHTEENSÄ 1 138 27 519

OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ

Kiinteistö Oy Enon Kauppakeskus, Eno 37,00 169 455 416,96 259 5,05 1 118 -0,9

Asunto Oy Juvan Myllynkerä, Juva 31,50 151 480 872,40 3 150 0,25 1 150 6,8

Kaavin Yrittäjätalo Oy, Kaavi 23,20 108 465 468,09 348 16,82 6 101 -22,4

Kiinteistö Oy Kaivolankulma, Puumala 36,37 106 291 818,08 2 515 67,28 169 100 0,0

Kiinteistö Oy Kannuksen Torinkulma, Kannus 46,03 332 720 409,78 2 900 1,68 5 155 1,7

Kiinteistö Oy Mantsintie 1–3, Ilomantsi 28,19 110 390 704,55 311 50,46 16 135 4,2

Kiinteistö Oy Nilsiänportti, Nilsiä 31,49 449 1 425 655,04 1 606 16,82 27 168 0,0

Asunto-osakeyhtiö Pieksälä, Pieksämäki 26,82 164 610 008,46 54 800 1,68 92 84 31,5

Kiinteistö Oy Pulkkilan Kauppakeskus, Pulkkila 49,84 230 460 792,05 4 984 0,34 2 70 -1,0

Kiinteistö Oy Saarijärven Paavonaukio, Saarijärvi 29,58 150 506 350,06 392 168,19 66 120 55,2

Asunto Oy Sandelsinkatu 4, Helsinki 24,85 25 99 981,09 6 835 0,34 2 251 -63,9

Kiinteistö Oy Savitaipaleen Torinkulma, Savitaipale 23,00 192 833 700,05 2 300 0,34 1 103 16,7

Kiinteistö Oy Urpala, Rantasalmi 36,88 295 799 022,96 2 950 0,34 1 100 0,0

Kiinteistö Oy Äänekosken Torikatu 5, Äänekoski 36,29 310 853 041,38 450 16,82 8 130 12,7

OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ YHTEENSÄ 2 789 1 785
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TASEEN LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN 
OMISTUS 
OSUUS %

OSUUS 
OMASTA 

PÄÄOMASTA 
1 000 € OMA PÄÄOMA MÄÄRÄ KPL

NIMELLIS-
ARVO €/YKS.

OSAKKEIDEN/
OSUUKSIEN 

NIMELLIS-
ARVO 31.12.14  

1 000 € YHT.

KIRJAN-
PITOARVO 

31.12.14 
1 000 €

VIIMEKSI 
LAADITUN 

TILIN-
PÄÄTÖKSEN 

MUKAINEN 
VOITTO/

TAPPIO  
1 000 €

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET

Asunto Oy Helsinginkatu 15, Helsinki 17,73 1 773 1,68 3 434

Kiinteistö Oy Karakeskus, Kouvola 4,60 5 013 0,17 1 7

Kaukotalo Oy, Helsinki 6,02 407 50,46 21 471

Kiinteistö Oy Keritori, Kerimäki 9,76 332 1,68 1 63

Kiuruveden Linja-autoaseman Kiinteistö Oy, Kiuruvesi 14,99 2 514 16,82 42 135

Kiinteistö Oy Kolarin Ylläs Chalets VII 122 244

Kontulan Ostoskeskus Oy, Helsinki 9,46 745 68,62 51 673

Asunto Oy Nilsiän Tahkovuori Chalets B 1 805 178

Kiinteistö Oulun Kirkkokatu 14, Oulu 1,43 500 16,82 8 17

Kiinteistö Oy Paltamon Tervahamina, Paltamo 10,00 1 000 1,68 2 100

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo, Pyhäsalmi 16,00 288 1,68 0 101

Savonlinnan Linja-autoasema Oy, Savonlinna 10,47 1 540 168,19 259 168

Kiinteistö Oy Siilinjärven Torikalla, Siilinjärvi 19,22 36 520 0,17 6 200

Tahko Golf Club Aoy, A 597 9

Tahko Golf Club Aoy, A 1044 9

Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenpuisto 27b, Tampere 1,56 440 17,00 283 38

Tikkurilan Kauppatalo Oy, Helsinki 10,05 1 130 117,73 133 500

Asunto Oy Vuorimiehenkatu 33, Helsinki 15,41 4 445 16,82 75 228

Kiinteistö Oy Ämmänkievari, Suomussalmi 1,36 3 915 16,82 66 10

Vierumäki Golf Garden Oy 488

Vierumäki Golf Garden Oy 38

Vierumäki Chalets 298

Luoston Huolto Oy 1,87 28 8,41 0 3

Luottokunta 1 0

Suomen Palautuspakkaus Oy 12,50 150 25

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 951 4 437

Erittelemättömät muut osakkeet ja osuudet (Puhelinosakkeet) 84

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ 4 521

KAIKKI OSAKKEET YHTEENSÄ 33 825
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RAHAT JA PANKKISAAMISET ALKO KONSERNI ALKO OY

EUR 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13

Myymälöiden kassa 12,9 13,7 12,9 13,7

Yritystodistukset 10,9 8,9 10,9 8,9

Joukkovelkakirjalainat 14,6 25,1 14,6 25,1

Pankkitilit 80,1 72,8 79,9 72,8

YHTEENSÄ 118,6 120,5 118,4 120,5

JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN MARKKINA- JA 
KIRJANPITOARVON EROTUS

Rahoitusarvopaperien markkina-arvo 15,9 27,4 15,9 27,4

Rahoitusarvopaperien kirjanpitoarvo 14,6 25,1 14,6 25,1

EROTUS 1,3 2,2 1,3 2,2

VAIHTO-OMAISUUS

Valmiit tuotteet ja tavarat 61,9 67,2 61,9 67,2

Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,4 0,3 0,4 0,3

VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 62,3 67,5 62,3 67,5

Pitkäaikaiset muut saamiset 1,6 1,6 1,6 1,6

Muut 1,6 1,6 1,6 1,6

Yhteensä 1,6 1,6 1,6 1,6

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset 15,0 15,3 15,0 15,3

Lyhytaikaiset siirtosaamiset (muilta) 2,3 7,4 2,2 7,4

Muut 0,1 0,1 0,0 0,0

Yhteensä 17,3 22,8 17,2 22,8

Lyhytaikaiset saamiset 17,3 22,8 17,2 22,8

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Tuloverosaaminen 1,2 4,1 1,2 4,1

Lounasseteleitä ja lounaskorttien latauksia 0,1 0,0 0,1 0,0

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 0,6 0,6 0,6 0,6

Korkosaamiset 0,4 0,5 0,4 0,5

Laskutettu eri kaudella kuin tavara vastaanotettu 0,0 2,2 0,0 2,2

Muut siirtosaamiset 0,1 0,1 0,0 0,0

Yhteensä 2,3 7,4 2,2 7,4
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VOITONJAKOKELPOISET VARAT ALKO KONSERNI ALKO OY

EUR 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13

Edellisten tilikausien voitto 16,1 15,5

Tilikauden voitto/tappio 40,8 38,2

Siirto muista rahastoista 0,4 0,4

Oikaisut yhteensä 0,4 0,4

Voitonjakokelpoiset varat 57,2 54,1

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Ostovelat 143,4 159,3 143,4 159,3

Siirtovelat 19,2 19,9 19,2 19,9

Muut velat 14,3 13,4 14,1 13,4

Saadut ennakot 0,0 0,0

Yhteensä 176,9 192,6 176,8 192,6

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 176,9 192,6 176,8 192,6

VELAT SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILLE YRITYKSILLE

Ostovelat samaan konserniin kuuluville yrityksille 0,0

Lyhytaikaiset siirtovelat samaan konserniin kuuluville yrityksille 0,0 0,0

0,0 0,0

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT  
(PITKÄ- & LYHYTAIKAISET)

Palkkajaksotukset sosiaalikuluineen 17,8 19,0 17,8 19,0

Työnantajavakuutusten jaksotus 0,6 0,6 0,6 0,6

Tuloverojaksotus

Pankkikulujen ja luottokorttiprovisioiden jaksotus 0,5 0,0 0,5 0,0

Ulkomailta matkalla olevat toimitukset 0,1 0,2 0,1 0,2

Kassapöytien romutus 0,2 0,2

Muut lyhytaikaiset siirtovelat 0,1 0,1 0,1 0,1

Yhteensä 19,2 19,9 19,2 19,9
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ALKO KONSERNI
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS 2013

EUR OSAKEPÄÄOMA MUUT RAHASTOT VOITTOVARAT YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA 1.1. 16,8 3,6 60,3 80,7

Osingonjako -44,0 -44,0

Siirrot erien välillä, työhyvinvointirahasto -0,4 0,4 0,0

Konsernista poistetut kiinteistöyhtiöt 0,0

Tilikauden voitto 38,0 38,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2013 16,8 3,2 54,7 74,7

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS 2014

EUR OSAKEPÄÄOMA MUUT RAHASTOT VOITTOVARAT YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA 1.1. 16,8 3,2 54,7 74,7

Osingonjako -38,0 -38,0

Siirrot erien välillä, työhyvinvointirahasto -0,4 0,4 0,0

Tilikauden voitto 40,9 40,9

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2014 16,8 2,8 58,0 77,6

ALKO OY
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS 2013

EUR OSAKEPÄÄOMA MUUT RAHASTOT VOITTOVARAT YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA 1.1. 16,8 3,6 59,5 79,9

Osingonjako -44,0 -44,0

Siirrot erien välillä, työhyvinvointirahasto -0,4 0,4 0,0

Tilikauden voitto 38,2 38,2

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2013 16,8 3,2 54,1 74,0

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS 2014

EUR OSAKEPÄÄOMA MUUT RAHASTOT VOITTOVARAT YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA 1.1. 16,8 3,2 54,1 74,0

Osingonjako -38,0 -38,0

Siirrot erien välillä, työhyvinvointirahasto -0,4 0,4 0,0

Tilikauden voitto 40,8 40,8

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2014 16,8 2,8 57,2 76,8
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MUUT LIITETIEDOT

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Muut annetut vakuudet

ALKO KONSERNI ALKO OY

EUR 2014 2013 2014 2013

LEASINGVASTUUT

Tilikautta seuraavana vuonna maksettavat 0,6 0,3 0,6 0,3

Myöhemmin maksettavat 0,8 0,3 0,8 0,3

Yhteensä 1,4 0,5 1,4 0,5

VUOKRAVASTUUT

Tilikautta seuraavana vuonna maksettavat 15,8 16,8 15,8 16,8

Myöhemmin maksettavat 4,7 5,8 4,7 5,8

Yhteensä 20,5 22,6 20,5 22,6
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TUNNUSLUVUT

ALKO KONSERNI ALKO OY

2014 2013 2012 2011 2014 2013 2012 2011

Liikevaihto Milj.eur 1 180,0 1 175,3 1207,5 1172,7 1 179,8 1 175,0 1 207,2 1 172,3

Liikevoitto Milj.eur 50,4 49,1 57,4 66,9 50,5 49,4 57,3 67,0

% liikevaihdosta % 4,3 4,2 4,8 5,7 4,3 4,2 4,7 5,7

Voitto ennen satunnaiseriä varauksia ja veroja Milj.eur 51,2 50,2 58,4 68,9 51,3 50,6 58,3 68,9

% liikevaihdosta % 4,3 4,3 4,8 5,9 4,3 4,3 4,8 5,9

Voitto ennen varauksia ja veroja Milj.eur 51,2 50,2 58,7 68,4 51,3 50,6 58,6 68,5

% liikevaihdosta % 4,3 4,3 4,9 5,8 4,3 4,3 4,9 5,8

Oman pääoman tuotto,% % 53,7 48,9 54,0 44,2 53,8 53,0 54,0 44,4

Sijoitetun pääoman tuotto,% % 67,2 64,7 70,0 59,1 67,3 70,6 70,1 59,4

Omavaraisuusaste,% % 30,3 27,8 30,5 31,9 30,5 27,9 30,7 31,9

Current ratio 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen Milj.eur 6,1 6,9 7,1 7,1 6,0 6,9 7,1 7,1

% liikevaihdosta % 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  
tilikauden aikana 2527 2610 2657 2624 2527 2610 2657 2624

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto,%
(Tulos ennen satunnaiseriä – tuloverot varsinaisesta toiminnasta) x 100

Oma pääoma (keskim.*)

Sijoitetun pääoman tuotto,%
(Tulos ennen satunnaiseriä + vieraan pääoman rahoituskulut) x 100

Taseen loppusumma (keskim.*) - korottomat velat (keskim.*)

Omavaraisuusaste,%
Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Current ratio
Vaihto-omaisuus + Rahoitusomaisuus

Lyhytaikainen vieras pääoma

*) keskimääräiset luvut on laskettu kuukausittaisten päätössaldojen keskiarvona
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HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Esitetään, että muun oman pääoman rahastosta siirretään 371 409,33 euroa vapaaseen omaan pääomaan kattamaan työhyvinvoinnin 
parantamisen kuluja.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 ovat 57 239 809,96 (54 055 957,19 euroa) euroa josta tilikauden voitto on 
40 812 443,44 euroa (38 164 000,69 euroa).

Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
- osinkona jetaan 40 000 000,00 euroa
- jätetään omaan pääomaan 17 239 809,96 euroa
 57 239 809,96 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, 
eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2015

HALLITUS

Harri Sailas Kirsi Varhila
puheenjohtaja

Sari Aalto-Matturi Leila Kostiainen

Kuisma Niemelä Harri Vainio

Jarmo Väisänen Hille Korhonen
 toimitusjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 06. päivänä maaliskuuta 2015

KPMG Oy Ab

Lasse Holopainen
KHT
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HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO

Alko Oy:n hallintoneuvosto on käsitellyt yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja esittää lausuntonaan 
vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2014 vahvistetaan. Hallintoneuvosto yhtyy 
hallituksen voittovarojen käyttöä koskevaan ehdotukseen.

Helsingissä, 12. maaliskuuta 2015

Sari Sarkomaa Eila Tiainen 
hallintoneuvoston puheenjohtaja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja    

Anne Holmlund Reijo Hongisto
hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen

Arja Juvonen Saara Karhu
hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen

Pauli Kiuru Mats Nylund
hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen

Heli Paasio Leena Rauhala
hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen

Markku Rossi Simo Rundgren
hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvoston jäsen 
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