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Katsaus markkinoihin –
Pienpanimot Alkossa

Valikoima 1-8/2018 verrattuna vuoteen 2016

• 1 050 olutta (+ 33 %)

• 640 pienpanimo-olutta  (+ 47 %)

• 340 kotimaista pienpanimo-olutta (+ 54 %)

• 53 pienpanimoa (+ 29 %)
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Tuotelaatu ja –tieto tuotetaan yhteistyönä
Yhdessä tavarantoimittajien ja ACL:n kanssa varmistamme, että tuotelaatu  ja -turvallisuus sekä tuote- ja etikettitietojen oikeellisuus 

toteutuvat myynnissä olevissa tuotteissamme.

Tuotelaadun seuranta Alkossa:

1. Uutuustuotteiden valintavaihe

• Vuosittain jopa 10 000 tuotenäytettä arvioitavana. 

• Tuotteet arvioidaan aistinvaraisesti ja valikoimaan päätyvät tuotteet testataan ACL:ssä tuotelaadun varmistamiseksi.

• Tavoitteena on löytää kuvattua asiakastarvetta parhaiten vastaavat laadukkaat tuotteet.

2. Valikoimassa olevien tuotteiden laadun seuranta

• Jakelunaloitustestaus – varmistetaan, että asiakkaalle päätyvä tuote vastaa tarjouskäsittelyssä esiteltyä tuotetta. Samalla 

tarkistetaan myös pakkausmerkintöjen lainmukaisuus ja oikeudellisuus.

• Tuotemuutosten tarkastaminen – tuoteturvallisuus ja analyysitietojen oikeellisuus todetaan mittauksilla ACL:ssä. Tuotteen 

laatu hyväksytään sekä kuvaus päivitetään arvioimalla tuotteet aistinvaraisesti.

• Asiakkaiden tekemien tuotepalautusten seuranta  – mahdollisten virhe-erien poistaminen myynnistä.

• Alkon oman maahantuonnin tuotteiden tarkastus varastolla – eräkohtainen seuranta.

Laadunvalvonta Alkossa

• Vastaa lainsäädännön mukaisesti tuotteen turvallisuudesta

• Velvollinen ilmoittamaan tuotteessa tapahtuneista muutoksista Alkolle

• Tekee juomien kemiallista ja mikrobiologista analysointia

• Tuottaa analyysejä myös Alkon ulkopuolisille asiakkaille

• Mittaa vuosittain n. 70 000 analyysiarvoa

Tavarantoimittaja

= tuotteen valmistaja tai maahantuoja

Alkoholintarkastuslaboratorio

(ACL)
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Tärkeimmät tuotelaadun seuranta- ja tarkastuspisteet

1. Uutuustuotteiden valintavaihe

• Laatu tärkeä valintakriteeri, jotta tuote pääsee vakiovalikoimaan

• Sisällön tulee olla laadultaan kunnossa ja vastata etikettimerkintöjä

2. Jakelunaloitustarkastus

• Tasalaatuisuus tärkeää tarjotun ja myynnin aloittavan tuotteen välillä

• Pakkausmerkintöjen on oltava kunnossa jakelunaloitustarkastuksessa

• Tuotteen saatavuus ja saapuminen aikataulussa korostuu etenkin kausituotteilla

3. Valikoimassa olevien tuotteiden laatu

• Tuotemuutosten yhteydessä tapahtuva laadun seuranta ja luonnehdinnan päivittäminen

• Myymälöissä kirjattujen myyntikelvottomien tuotteiden ja tuotepalausten seuranta

• Tasalaatuisuus, säilyvyys, etikettimerkintöjen lainmukaisuus, pakkausten ja etikettien kunto sekä 
tuotetietojen paikkansapitävyys korostuvat
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 Laatu- ja etikettimerkintäpoikkeamista, tuotteen myöhästymisestä, ongelmista Palpa-

hyväksynnässä ja EAN-koodin toimivuudessa sekä viallisista pakkauksista (esim. suljenta) 

aiheutuu merkittäviä työkuluja ja kustannuksia
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Reklamaatiot ja takaisinvedot 

Laatupoikkeamista aiheutuvat toimenpiteet: 

• Myyntikelvottomien tuotteiden hävitys ja palautus takaisin toimittajille tai Alkon varastolle esim. 
tarroitettavaksi  työstä aiheutuneet kulut (jopa tuhansia euroja) laskutetaan toimittajalta

• Tuote laitetaan kiinni tilauksilta ja vapautetaan jakeluun sitten kun tuotteen laatu ja etikettimerkinnät ovat 
kunnossa

• Huom! Mikäli takaisinvedettävästä tuotteesta on terveydellistä haittaa kuluttajalle, tulee 
tavarantoimittajan olla yhteydessä Valviraan ja laatia julkinen takaisinvetoilmoitus kuluttajille

Vuonna 2017 kirjattiin 57 laskutettavaa reklamaatiota, joista 17 panimotuotteista

• Merkittävämpänä yksittäisenä syynä väärät tai puutteelliset etikettimerkinnät

1-8/2018 mennessä on kirjattu 53 kpl reklamaatiota, joista 15 panimotuotteista

• Poikkeamat etikettimerkinnöissä korostuvat
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– Tavarantoimittajille eniten kustannuksia aiheuttavat tapaukset
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Myyntikelvottomat panimotuotteet

Yleisimmät myyntikelvottomiin 
kirjattujen/myyntikelvottomina palautettujen 
tuotteiden syyt:

• Vikaa pakkauksessa

• Etiketti puuttuu tai on vaurioitunut

• Sisältö myyntikelvoton ulkoisesti todettuna

• Pullon suljennan vaurio

• Epäesteettinen ulkonäkö
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Tuotepalautukset

Panimotuotteilla muiden tuoteryhmien tapaan 
vähenemään päin

Yleisimmät palautusten syyt:

• Poikkeava flavori

• Rikkoutunut pullo

• Suljenta vuotaa

• Sisältö samentunut

• Vajaa täyttö

• Kolhiintunut pakkaus
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Toivomuksia ja ohjeistuksia pienpanimoille 
laadunseurantaan

• Suosittelemme perehtymistä lainsäädännön vaatimuksiin ja Valviran pakkausmerkintäohjeistuksiin sekä erilaisiin 
laatustandardeihin (ISO, FSSC  jne.)

• Apua pakkausmerkintöjen oikeellisuuteen/lainmukaisuuteen saatavissa Valviran ja Alkon lisäksi laboratorioista sekä 
viranomaistahoilta ja yrityksiltä

• Tuotteiden tasalaatuisuuteen ja säilyvyyteen kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota (eräkohtaiset vastanäytteet, 
tuotespesifikaatiot, säännölliset aistinvaraiset arvioinnit ja mikrobiologiset säilyvyystestit yms.)

• Toivomme pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta tuotannon ja tuotelaadun seurantaan sekä motivoitumista laadun 
ylläpitämiseen ja parantamiseen

• Kannattaa pitää kirjaa laatupoikkeamista sekä pohtia keinoja niiden ennalta ehkäisyyn sekä varautua ”worst case”-
tilanteisiin esim. tekemällä takaisinveto-harjoituksia 
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Tuotelaadun tarkastelumalli
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Alkon aistiraadin haasteita hyväksyttävän 
tuotelaadun määrittämisessä

1. Oluttyylien, raaka-aineiden, valmistustapojen 
jne. valtava kirjo 

 Reseptiä tuntematta ei välttämättä voida tietää 
miltä tuotteen on tarkoitus maistua

2. Koe-erät tehdään usein pienlaitteistoilla

 Lopputulos ja säilyvyys eivät vastaa 
tuotannosta saatavaa tuotetta

 Lopullisen tuotteen tullessa valikoimaan ei 
käytettävissä ole edustavaa verrokkia 
tuotelaadusta

3. Asiakkailta saatava palaute vähäistä

 Järjestelmään kirjattavan palautteen 
tekeminen edellyttää tuotetta olevan jäljellä 
virheen todentamiseen riittävä määrä
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Poiminta haun KB180608 -tuloksista

• 24 laboratoriotestattua tuotetta

 3 tuotetta ylitti lainsäädännön salliman alkoholipitoisuuden poikkeaman

 2x poikkeama +1,5% (lainsäädännön sallima 1,0%-yks)

 1x poikkeama -1,1% (lainsäädännön sallima 0,5%-yks)

• Riski, että osto voidaan joutua vaihtamaan varasijan tuotteeseen

 Tarjousnäytteen edustavuus myyntiin tulevaan tuotteeseen nähden tarkasteltava seikka 

• Tuotteiden analyysitietojen mittaaminen tarjousnäytteistä kyseenalaista 

 Jos mitataan vasta jakelunaloitusvaiheessa, tuotteen myynnin aloitus voi pitkittyä
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Alkoholintarkastuslaboratorio ACL

ACL palvelee

• Ensivalvonnat

• Muut analyysit

• Oma laadunvalvonta tai kalibraation varmistus

Luottamus, vaitiolovelvollisuus

Tulossa: asiakasportaali
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Yhteystiedot
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Panimotiimin yhteystiedot

Tuoteryhmäpäällikkö 
Kasper Kukkonen
sähköposti: 
kasper.kukkonen@alko.fi
puhelin: 020 711 5413 

Tuotepäällikkö 
Timo Vallo
sähköposti: timo.vallo@alko.fi
puhelin: 020 711 5215

Laadunvalvonnan 
yhteystiedot

Yleinen sähköposti:
laadunvalvonta@alko.fi

Laadunvalvonnan päällikkö       
Juha Viikari
sähköposti: juha.viikari@alko.fi
puhelin: 020 711 5959

Laadunvalvontakemisti 
Leenamaria Järvinen
sähköposti: 
leenamaria.jarvinen@alko.fi
puhelin: 020 711 5891

Alkoholintarkastus-
laboratorio ACL

Salmisaarenaukio 1, 00181 Helsinki

sähköposti: acl@alko.fi
puhelin: 020 711 5808

mailto:kasper.kukkonen@alko.fi
mailto:timo.vallo@alko.fi
mailto:laadunvalvonta@alko.fi
mailto:kasper.kukkonen@alko.fi
mailto:timo.vallo@alko.fi
mailto:acl@alko.fi


KIITOS


