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Alkon vuosikertomuksen ja 
yhteiskunta vastuuraportin 
sisällöstä lukijalle

Alko lyhyesti

2008 2009 2010 

Liikevaihto 1 133,4 1 170,2 1 174,8
Liikevaihto ilman  
alkoholijuomaveroa 605,4 600,6 591,5

Investoinnit käyttöomaisuuteen 9,0  4,2 30,7

 

Toiminnan avainluvut, milj. euroa

Alko on asiantunteva ja vastuullinen 
erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja 
ja laadukas. Vuoden 2010 teeman 
mukaan ”Palvelu asuu Alkossa”. 

Alko toimii yksinoikeusasemassa.  Sen kattava myymäläverkosto 

ja sitä täydentävät tilauspalvelupisteet turvaavat alkoholin saan-

nin maan eri osissa. Alkolla on 343 myymälää ja 116 tilauspalve-

lupistettä.  Vuonna 2010 myymälöissä käytiin 62,5 miljoonaa ker-

taa. Alkossa työskentelee 2 700 henkilöä. Myös yritysasiakkaat 

on otettu huomioon, ja heitä palveleva suurin myymälä toimii 

Helsingin Konalassa.

Alkon osuus alkoholijuomien vähittäismyynnistä Suomessa 

on noin 48 prosenttia ja osuus tilastoidusta, absoluuttialkoholiksi 

muutetusta alkoholin tilastoidusta kulutuksesta noin 41 prosent-

tia. Vastuullinen alkoholikauppa korostuu myymälöissä. Myyn-

ninvalvonnan toimilla varmistetaan, ettei juomia myydä alaikäi-

sille, päihtyneille ja ettei sitä mene välitykseen. Alkon tuotteiden 

päävalikoimassa, vakiovalikoimassa, on yli 2 100 tuotetta. Vakio-

valikoimaa täydennetään tilaus- ja erikoistilausvalikoiman tuot-

tein. Helsingin Arkadian lippulaivamyymälässä on Alkon myymä-

löiden suurin tuotevalikoima.

Tämä on Alko Oy:n vuosikertomus ja yhteiskuntavas-

tuuraportti 2010. Yhtiön ensimmäinen yhteiskuntavas-

tuuraportti ilmestyi vuonna 2002. 

Yhteiskuntavastuuraportissa noudatetaan Global 

Reporting Iniativen (GRI, G3) laatimaa kestävän kehi-

tyksen suositusta. Suositus on otettu huomioon mah-

dollisuuksien mukaan.  

Alkon yhteiskuntavastuuraportin vertailu GRI-suosi-

tukseen on sivulla 48. Alkon yhteiskuntavastuuraportil-

le on tehty ulkopuolinen varmennus ensimmäistä ker-

taa vuodelta 2010. Raportin on varmentanut KPMG Oy 

Ab. Raportissa esitetyt tiedot ovat peräisin yhtiön ope-

ratiivisen toiminnan tueksi tehdyistä selvityksistä ja lu-

vut tarkastetusta kirjanpidosta sekä tilinpäätöksestä. 

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 

2010 on painettu sekä suomen- että englanninkielise-

nä. Raportit voi ladata myös pdf-tiedostoina internetsi-

vuiltamme osoitteessa www.alko.fi. Kysymyksiä tai pa-

lautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen 

yhteiskuntavastuu@alko.fi. 

Alko Oy on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka perustehtävä on alko-

holijuomien vähittäismyynti. Alkoholilain tarkoittamana alkoholiyhtiönä 

Alko Oy:llä on keskeinen tehtävä suomalaisessa alkoholijärjestelmässä. 

Yhtiön toiminta ja yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien 

vähittäismyynnin yksinmyyntioikeus perustuvat ennen kaikkea sosiaali- ja 

terveyspoliittisiin syihin. 
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Sisällys
Palvelu asuu Alkossa
Vuosi 2010 oli Alkossa 

asiakkaan teemavuosi. 

”Palvelu asuu Alkossa” -teema 

miellytti niin asiakkaita kuin 

henkilökuntaakin.

Vastuullinen hankinta 
Alko ja muut pohjoismaiset 

alkoholimonopolit 

ovat luomassa eettisiä 

periaatteita alkoholijuomien 

vastuulliselle hankinnalle.

Laatu ja tuoteturvallisuus
Laadun ja tuoteturvallisuuden 

varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Tuotteita tutkitaan sekä aistinvaraisesti 

että erilaisilla analyyseillä. 
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Toimitusjohtajan puheenvuoro

Alkon asiakkaat ovat olleet viime vuosina yhä tyy-

tyväisempiä Alkon palveluun. Palvelua kehitetään 

edelleen tyytyväisyyden lisäämiseksi. Haluamme 

tarjota jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen pal-

velukokemuksen.

Alkon hallitus täsmensi kevääl-

lä 2010 yhtiön strategiaa. Suuria suun-

nan muutoksia ei tarvinnut tehdä vaan 

linja on sama: Alko haluaa olla vastuul-

lisuudessaan ja asiakaspalvelussaan 

Suomen paras. 

Linjaukset, joita aiemmin strategi-

assa on tehty, ovat osoittautuneet onnis-

tuneiksi. Asiakaspalvelututkimukset ovat 

osoittaneet, että olemme asiakaspalve-

lun eturivissä ja että Alkolla on hyvät 

mahdollisuudet onnistua strategian ta-

voitteiden täyttämisessä. 

Asiakkaan tarpeista lähtevällä ja 

vastuullisella toiminnallaan Alko pyr-

kii ylläpitämään ja vahvistamaan omal-

ta osaltaan Suomessa harjoitettavan al-

koholipolitiikan toimivuutta ja kestävyyt-

tä. Alkoholipoliittinen vastuu eli alkoho-

lin aiheuttamien haittojen minimointi on 

tärkeä osa yhtiön toimintaa. Merkittävin 

vastuuhanke on Lasten seurassa -ohjel-

ma. Alko lahjoitti myös korkeakouluille 

2,5 miljoonaa euroa päihdetyön ja -tutki-

muksen kehittämiseen. Ikäraja-, päihty-

mysepäily- ja välittämisepäilytarkistukset 

ovat edelleen keskeinen osa alkoholipo-

litiikan hoitamista Alkossa. 

Muita yhteiskuntavastuun alueita ke-

hitettiin vuonna 2010 myös määrätietoi-

sesti ja suunnitelmallisesti. Alkon vastuul-

lisen hankinnan projekti yhdessä muiden 

Palvelu asuu Alkossa  
               

pohjoismaisten alkoholiyhtiöiden kanssa sekä ympäristöjär-

jestelmän kehittäminen olivat eräitä niistä. 

Vuonna 2010 Alkon myynti litroina laski huolimatta ta-

louden elpymisestä ja yksityisen kulutuksen kasvusta. Alko-

holijuomaveroton liikevaihto laski jonkin verran. Näihin vai-

kuttivat pääasiallisesti vuoden 2009 alkoholijuomaveron 

korotukset. Yhtiö on tehostanut toimintaansa ja opera-

tiivinen tulos säilyi suunnitelman mukaisella tasolla. 

Vuonna 2010 asiakkaiden määrä laski parin vuoden 

vakaasta 64 miljoonasta 62,5 miljoonaan. 

 Alkon taloudelliseen tulokseen vaikutti myös 

Alkon hallituksen tekemä päätös siirtää eläkeva-

kuuttaminen omasta eläkesäätiöstä vakuutusyhti-

öiden hoidettavaksi. Samassa yhteydessä yhtiö osti 

kiinteistöosakeyhtiö Arkadiantalon koko osakekannan. 

Tämän vuoksi vuodelta 2010 laadittiin myös Alko-konser-

nin konsernitilinpäätös entisen emoyhtiön tilinpäätök-

sen sijaan. 

Alkossa aloitettiin talouden ja logistiikan prosessi-

en kehittämishanke marraskuussa 2010. Kyseinen tieto-

järjestelmähanke on kooltaan ja vaikutuksiltaan suuri, ja 

se vaatii paljon niin taloudellisia kuin henkilöresurssejakin. 

Hankkeen valmistuttua yhtiön talous- ja logistiikkaprosessit 

uudistuvat ja Alkon myymälöissä voidaan keskittyä entistä 

paremmin henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. 

Alkon viime vuosien hyvä kehitys on osoitettu monilla 

mittareilla niin vastuullisuuden, hyvän asiakaspalvelun kuin 

taloudellisen tehokkuudenkin suhteen. Tästä kuuluu kunnia 

koko henkilöstölle. Alko on pitkään ollut tilanteessa, missä 

henkilöstön työtyytyväisyyden kehitys on myönteinen. Esi-

miestyötä on kehitetty ja se on vaikuttanut henkilöstön mo-

tivaatioon ja sitoutumiseen. Yhtiössä on korostettu yhteis-

työn ja yhteisen näkemyksen merkitystä. 

Suurkiitokset henkilökunnalle hienosta työstä! Samalla 

kiitän asiakkaitamme ja kaikkia sidosryhmiämme Alkolle 

osoitetusta luottamuksesta!

Jaakko Uotila, toimitusjohtaja
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Alko lyhyesti

Yhteistyöllä Suomen parhaaksi

Yhtiön tavoitteena on olla niin vastuulliselta toiminnaltaan 

kuin asiakaspalvelultaankin Suomen paras vähittäiskauppa.

Alkon strategia päivitettiin vuonna 2010. Toiminnan vastuulli-

suus, asiakaspalvelun kehittäminen, henkilöstön sitouttami-

nen ja osaamisen edelleen vahvistaminen ovat strategian kes-

keiset osa-alueet. 

Alkon sidosryhmät edellyttävät, että yhtiö kantaa vastuuta 

myymiensä alkoholijuomien laadusta ja niiden aihe-

uttamista haitoista sekä toiminnan ympäristö- 

ja sosiaalisista vaikutuksista. Entistä parem-

pi yhteiskuntavastuun ymmärtäminen on 

ensiarvoisen tärkeää, ja näin ollen sidos-

ryhmäyhteistyön syventäminen on olen-

naista. Laaja-alaisella yhteistyöllä Alkolla 

on mahdollisuus yltää Suomen parhaaksi.

Asiakkaiden tarpeita on ymmärrettävä aiempaa 

yksilöllisemmin, jotta niihin voidaan vastata erinomaisella pal-

velulla. Yksilöllisen palvelun taustalla on sitoutunut ja ammat-

titaitoinen henkilöstö.

Tehokkuuden parantamiseksi yhtiössä on käynnissä talous- ja 

logistiikkaprosesseja uudistava tietojärjestelmäprojekti.

Missio

Visio

Alkolaisten arvolupaukset

• vastuullisuus

• yhdessä onnistuminen

• tuloksellisuus

• palveluhenkisyys

• osaaminen

Arvolupaukset ohjaavat jokaisen alkolaisen toimin-

taa kohti yhtiön strategisia tavoitteita. 
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Vastuullisuus

Sidosryhmät arvioivat Alkon 
yhteiskuntavastuun merkitystä 

Alko toteutti keväällä 2009 ja syksyllä 2010 sähköiset sidosryh-

mäkyselyt, joiden avulla selvitettiin sidosryhmien odotuksia se-

kä mielipiteitä Alkon yhteiskuntavastuusta ja vastuuviestinnästä. 

Kyselyistä saatuja mielipiteitä on käytetty apuna Alkon vastuulli-

suutta kehitettäessä.

Vuoden 2010 kysely lähetettiin 367 henkilölle (365 henkilölle 

vuonna 2009), jotka edustivat asiakkaita, tavarantoimittajia, hen-

kilöstöä, omistajaa, mediaa sekä muita yhteistyökumppaneita. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 158 henkilöä (144), joten kyselyn vas-

tausprosentti oli 43 (39,5). Vastausaktiivisuutta voi näin ollen pi-

tää hyvänä. 

Vuonna 2010 kyselyyn vastasivat aktiivisimmin asiakkaat sekä 

henkilöstö. Vastaajista asiakkaiden osuus kasvoi edellisvuodes-

ta (13 prosenttia) peräti 20 prosentilla aina 33 prosenttiin. Henki-

löstöstä kyselyyn vastattiin kattavasti, vaikka vastaajien osuus las-

ki tuntuvasti 47:stä 27 prosenttiin. Muiden sidosryhmien osuudet 

pysyivät suhteellisen samoina. 

 

Tärkeimmät yhteiskuntavastuun näkökulmat ovat 
pysyneet samoina. 

Sidosryhmien mielestä Alkon yhteiskuntavastuullisen 
toiminnan tärkeimpiä näkökohtia ovat 

• tuotteiden turvallisuus ja laatu 

• vastuullinen myyntityö ja myynninvalvonta

• hyvä asiakaspalvelu ja tuotetuntemus

• henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu, osaamisen kehittäminen 

ja hyvinvoinnista huolehtiminen

• alkoholijuomapakkausten kierrätys ja uusiokäyttö

• kattava ja monipuolinen tuotevalikoima

• hyvät hallintokäytännöt ja vastuulliset liiketoimintatavat.

Kyselyn mukaan myös alkoholin aiheuttamien haittojen vä-

hentämiseen ja kohtuullisten juomatapojen edistämiseen liitty-

vät asiat ovat sidosryhmille aiempaa tärkeämpiä. Erityisesti hen-

kilöstö ja asiakkaat kiinnittävät huomiota sosiaalisen vastuun nä-

kökohtiin. Tuotteiden alkuperän ja eettisyyden, kuten ympäristö-

asioiden, merkitys on lisääntynyt jonkin verran. 
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• Yhteistyökumppaneiden tasapuolinen 

ja syrjimätön kohtelu sekä avoin 

tiedottaminen

• Taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus

• Hyvä johtaminen ja esimiestyö

• Houkuttelevuus työnantajana ja 

henkilöstön sitoutuminen

• Tuotteiden turvallisuus ja laatu

• Asiantunteva ja vastuullinen asiakaspalvelu 

• Kattava ja monipuolinen tuotevalikoima

• Palvelujen saatavuus ja myymäläverkoston 

kattavuus

• Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

• Työhyvinvointi

• Hyvät hallintokäytännöt ja vastuulliset 

liiketoimintatavat

• Alkoholin haittojen ehkäisy ja kohtuullisten 

juomatapojen edistäminen yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa

• Ympäristövaikutusten (mm. energian-

kulutus, kuljetukset ja pakkaukset) 

vähentäminen

• Tuotteiden alkuperä ja eettisyys

• Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus

• Alkoholijuomapakkausten 

kierrätys ja uusiokäyttö

• Yhteiskuntavastuuviestintä

Merkitys sidosryhmille

Suuri Erittäin suuri
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Alkon kannalta olennaiset 
yritysvastuunäkökohdat on esitetty 
alla olevassa matriisissa. 

Olennaiset yhteiskuntavastuunäkökohdat 

sijoitettiin asteikolle sen mukaan, miten 

merkittävä vaikutus niillä oletetaan olevan 

Alkoon ja miten merkittäviä ne ovat sidos-

ryhmien näkökulmasta. 
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Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuun visio

Yhtiön asemaa säätelee alkoholilainsäädäntö. Alkon tehtävänä 

on harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä siten, että tavoit-

teena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemi-

nen. Tämä tavoite määrittää Alkon alkoholipoliittisia toimia myös 

tulevina vuosina.  Lisäksi sen tavoite on, että suomalaiset ymmär-

tävät ja hyväksyvät Alkon toiminnan vastuullisena alkoholijuomi-

en vähittäiskauppiaana. 

Tulevina vuosina Alkon toiminta kiteytyy edelleen ajatukseen, 

että se on vastuullinen ja palveleva alkoholikauppa parhaalla 

mahdollisella tavalla. Laadukas asiakaspalvelu on osa Alkon vas-

tuullisuutta.

Alko mukana Alkoholiohjelman 2008–2011 
toteuttamisessa
Alko on mukana Suomen Alkoholiohjelman toteuttamisessa.  

Merkittävin toimi on Lasten seurassa -ohjelma, josta samoin kuin 

Alkoholiohjelmasta kerrotaan sivulla 9. 

Ohjelman toteuttamisen lisäksi Alko lahjoitti yliopistoille ja 

korkeakouluille 2,5 miljoonaa euroa.  Lahjoitussopimukset teh-

tiin 2010 ja lahjoitukset maksetaan saajilleen vuosien 2010–2012 

aikana. Lahjoituksilla tuetaan alan tutkimusta ja opetusta usean 

vuoden ajan. Alko haluaa lahjoituksellaan korostaa päihdetutki-

muksen ja -opetuksen merkitystä yhteiskunnalle.

Alkon yhteiskuntavastuun edistäminen perustuu alkoholilakiin ja -asetukseen 
pohjautuvan alkoholipoliittisen vastuun lisäksi yhtiön arvoihin ja strategiaan. 
Taloudellista ja sosiaalista vastuuta sekä ympäristövastuuta kehitetään yhtiössä 
pääsidosryhmien odotusten mukaisesti. Yhteiskuntavastuuta kehitetään 
jatkossa yhä kokonaisvaltaisemmin. 

Ympäristövastuu ja vastuullinen hankinta
Alko haluaa kantaa vastuunsa myynnissä olevien tuotteidensa vä-

lillisistä vaikutuksista. Tieto tuotteiden koko elinkaaren aikaisista 

sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista on Alkolle tärkeää, ja 

vaikutuksia selvitetään jatkossa entistä tarkemmin. 

Asetuksessa alkoholiyhtiön toiminnasta (243/2000) määrä-

tään, että alkoholiyhtiön tulee toiminnassaan ottaa huomioon 

myös luonnonvarojen järkevän käytön ja ympäristösuojelun vaati-

mukset. Kun ympäristövastuun toimia määritellään yhtiössä, ote-

taan huomioon myös arkipäivän toiminta niin myymälöissä kuin 

toimistoissakin. 

Vastuullista hankintaa edistetään yhteistyössä muiden poh-

joismaisten alkoholijuomien vähittäismyyntiyhtiöiden kanssa. 

Henkilöstövastuu
Alkon tavoitteena on olla Suomen paras työyhteisö. Henkilöstö-

johtamisen tavoitteena on varmistaa yhtiön strategian toteutu-

minen siten, että luodaan edellytykset työssä suoriutumiselle, 

osaamisen kehittymiselle ja työhyvinvoinnille. Hyvällä esimies-

toiminnalla varmistetaan, että henkilöstön määrä ja laatu vastaa-

vat asiakaspalvelun ja vastuullisen sekä tehokkaan toiminnan tar-

peita. 



Alkon Lasten seurassa -ohjelman asian-
tuntijaryhmän panos on ensiarvoisen 
tärkeää. Kuvassa mukana vasemmalta 
pääsihteeri Mirjam Kalland Mannerhei-
min Lastensuojeluliitosta, toimitusjoh-
taja Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiöstä, 
hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- 
ja terveysministeriöstä, erikoistutkijat Esa 
Österberg ja Matti Piispa Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselta, copywriter Lassi 
Hakkarainen Sek Loyalista, takana seiso-
massa johtaja Maritta Iso-Aho Alkosta, 
projektikoordinaattori Minna Magnusson 
A-klinikkasäätiöstä sekä edessä istumas-
sa tulosaluejohtaja Pekka Hakkarainen 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. 
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Alkon yhteiskuntavastuun johtamisjärjestelmästä
Alkon vastuullista yritystoimintaa ohjaavat sen arvojen, strategian 

ja johtamisjärjestelmän lisäksi Alkon sisäiset toimintaperiaatteet. 

Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman 

alkoholihaittojen vähentämiseksi ja antaa sosiaali- ja terveysmi-

nisteriölle kertomuksen alkoholiolojen kehittymisestä. Hallitus 

hyväksyy yhtiön strategian, toimintasuunnitelman ja keskeiset 

ohjelmat sekä periaatteet. Yhtiön johtoryhmä vastaa yhteiskunta-

vastuusta yhtiötasolla.

Yhtiöllä on alkoholipoliittinen valiokunta, joka vastaa alkoholi-

poliittisen vastuun sisällön kehittämisestä ja seurannasta. Lisäksi 

sillä on vastuullisuustiimi. Vastuullisuustiimissä ovat edustettui-

na yhtiön kaikki eri toiminnot, ja se kokoontuu neljännesvuosit-

tain. Yritysvastuuyksikkö kehittää yhtiön yhteiskuntavastuuta.

Liiketapaperiaatteet sisältävät ohjeet tavarantoimittajien ta-

sapuolisesta kohtelusta. Alko on sitoutunut toimimaan eettises-

ti ja noudattamaan yhteiskunnan asettamia normeja kaikissa toi-

minnoissaan, mitä se edellyttää myös liikekumppaneiltaan. Jo-

kaisen Alkon henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava Alkon 

liike tapaperiaatteita. Organisaation kaikki esimiehet vastaavat sii-

tä, että henkilöstö tuntee ja ymmärtää liiketapaperiaatteiden vaa-

timukset.

Alkon hallintoperiaatteissa on kuvattu riskienhallinnan, sisäi-

sen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet. Alkoholijuo-

mien hankinnassa noudatetaan Alkoholijuomien valikoimaanotto 

ja vähittäismyynti -oppaassa esiteltyjä periaatteita. Opas on luet-

tavissa Alkon internetsivuilla. Alkon tuoteturvallisuudesta ja laa-

dunvalvonnasta vastaavat osto-osaston laadunvalvontayksikkö 

ja Alkoholintarkastuslaboratorio ACL. Alkon henkilöstöhallinnon 

periaatteet kuvataan tämän julkaisun sosiaalisen vastuun osiossa 

ja ympäristöpolitiikkaa sekä merkittävimpiä ympäristövaikutuksia 

käsitellään julkaisun ympäristövastuuta tarkastelevassa osiossa.

Alkolla enemmistön 
kannatus
Tammikuussa 2011 kerätyn Gallup-aineiston mu-

kaan 88 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että 

nykyiset alkoholipoliittiset rajoitukset ovat sopivia tai 

että niitä pitäisi kiristää. Tutkimuksessa kymmenen 

prosenttia kansalaisista oli sitä mieltä, että rajoitteita 

tulisi väljentää. 92 prosenttia väestöstä oli sitä mieltä, 

että väkeviä alkoholijuomia tulee saada ostaa vain 

Alkosta. Enemmistö väestöstä haluaa pitää viinin 

ja oluen Alkossa ja hyväksyy keskioluen nykyisen 

myyntijärjestelmän. Väestöstä 65 prosenttia on sitä 

mieltä, että valtion alkoholimonopoli Alko ja sille 

annettu yksinoikeus alkoholijuomien myyntiin on  

hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta. 

Peräti 96 prosenttia väestöstä pitää vallitsevaa oluen 

ja viinien ostoikärajaa (18 v.) joko sopivana tai liian 

matalana. 

93 prosenttia väestöstä pitää väkevien ostoikä-

rajaa (20 v.) joko sopivana tai liian matalana. Noin 

puolet suomalaista pitää oluen, viinien ja väkevien 

alkoholijuomien nykyisiä hintoja sopivina. 

Lähde. Suomen Gallup 1/2011. Tutkimusta, jossa selvitetään 

vuosittain Suomen alkoholipoliittista ilmapiiriä, on tehty vuodesta 

1984.

✱ ✱ ✱ ✱



8

Alkoholipoliittinen vastuu

Vastuuohjelmalla halutaan herättää aikuiset ja perheet pohti-

maan, millaista heidän alkoholinkäyttönsä on lasten seurassa. Ai-

kuisten näkökulman lisäksi Lasten seurassa -ohjelma korostaa, 

että alaikäisten alkoholinkäyttöön pitää suhtautua aina kielteises-

ti. Alaikäisille ei myydä eikä välitetä alkoholijuomia. 

Vuonna 2010 ohjelma oli esillä ohjelman internetsivuilla 

osoitteessa www.lastenseurassa.fi, jonne avattiin myös keskus-

telupalsta. Verkkoon oli mahdollisuus kirjoittaa kommentte-

ja perheiden alkoholinkäytöstä. Ohjelma on vuoden aikana ollut 

esillä myös eri seminaareissa, messuilla ja tilaisuuksissa (muun 

muassa A-klinikkasäätiön syyskuussa 2010 järjestetyssä päihde-

tiedotusseminaarissa). 

Vuonna 2010 Lasten seurassa -ohjelma pyrki verkkosivujen-

sa lisäksi vaikuttamaan eri julkaisujen kautta. Julkaisuista kaksi 

 (Lasten seurassa – 10 kysymystä alkoholinkäytöstä ja Ei kiitos? 

Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle) on suunnattu kai-

kille asiasta kiinnostuneille ja kaksi (Lapsi ja vanhempien alkoho-

linkäyttö -opas varhaiskasvatuksen työntekijöille ja Ohjaajanopas 

ja keskusteluaineisto Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhe-

kahviloiden ja perhekeskusten käyttöön) ryhmille ja tilanteisiin, 

jotka voivat toimia alkoholikeskustelun ja  -pohdinnan virittäjinä.

Vuonna 2011 ohjelman kohderyhmänä ovat muun muassa 

nuorten vanhemmat.  Lasten seurassa -ohjelma suunnataan jat-

kossakin koko väestöön ja ohjelmaa seurataan tutkimusten avulla.

Vuonna 2010 Lasten seurassa -ohjelmassa ei ollut media-

kampanjointia. Ohjelman havainneiden osuus  väestöstä oli ke-

väällä 2010 tehdyssä kyselyssä 20 prosenttia (24 prosenttia 

vuonna 2009) ja ohjelman verkkosivujen kävijämäärän kuukausi-

keskiarvo 2 576  (6 269). Ohjelman puhuttelevuus on ollut koko 

ajan hyvä: noin puolet ohjelman havainneista on ilmoittanut, että 

se on saanut pohtimaan tai seuraamaan omaa alkoholinkäyttöä 

lasten ja nuorten seurassa.

Alkoholin haitoista kertovat esitteet ovat yhä tärkeitä
Alko tuottaa esitemateriaalia alkoholin käyttöön liittyvistä hai-

toista. Alkoholi- ja terveys -sarjan esitteet antavat tietoa alkoholin 

vaikutuksista. Vuonna 2010 valmistui ”Lasten seurassa – 10 kysy-

mystä alkoholinkäytöstä” -esite, joka kuuluu Alkoholi ja terveys 

-sarjaan. 

Alko käynnisti maaliskuun 2009 alussa Lasten seurassa -ohjelman (ennen 
Viisas vanhemmuus -ohjelma). Ohjelma on monivuotinen, ja sillä pyritään 
monin keinoin vaikuttamaan suomalaiseen alkoholikulttuuriin. Ohjelman 
kohderyhminä ovat aikuiset ja vanhemmat. Vastuullisuusohjelmassa Alkon 
yhteistyökumppaneina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto ja A-klinikkasäätiö.

Alkon Lasten seurassa -ohjelma 
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Alkon yhteistyöprojektit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Alko tekee monipuolista yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen kanssa. Muun muassa Alkoholipoliittiset mielipiteet 

-tutkimus (s. 7) sekä Yhteiskuntapolitiikka-lehtituki ovat 

esimerkkejä tästä yhteistyöstä. 

www.thl.fi

Nuori Suomi ry
Alko tekee yhteistyötä Nuoren Suomen kanssa tukemalla 

muun muassa yhdistyksen päihteettömän seuratoiminnan 

edistämishankkeita. 

www.nuorisuomi.fi

Nuorten Akatemia
Alko on mukana Nuorten Akatemian Mahis-toiminnassa.

www.nuortenakatemia.fi

Vuoden poliisi
Alko tukee Helsingin Nuorkauppakamarin projektia 

Vuoden poliisin valitsemiseksi. Projekti toteutetaan yhteis-

työssä sisäasiainministeriön Poliisiosaston ja Suomen 

Poliisijärjestöjen Liiton kanssa. 

Yhteiskuntavastuun kansainvälinen yhteistyö ja 
seuranta
Alko tekee laajaa yhteistyötä pohjoisten monopolien kanssa 

(ks. myös s. 30, Alkoholijuomien vastuullinen hankinta). 

✱ ✱ ✱ ✱

Alkoholiohjelma

Valtioneuvosto käynnisti Alkoholiohjelman vuonna 2004. Ohjel-

maa edelsi valtioneuvoston periaatepäätös alkoholipolitiikan lin-

jauksista. Pääministeri Mari Kiviniemen hallitus jatkoi ohjelman 

toteuttamista. Ohjelman pääkoordinaattori on Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos (THL), joka ohjaa kuntia Alkoholiohjelman to-

teuttamisessa. Valtioneuvosto tukee ohjelmaa Terveyden edistä-

misen politiikka -ohjelman kautta. Alkoholiohjelmassa on yhtei-

siä elementtejä myös Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 

politiikkaohjelman kanssa.

Alkoholiohjelmassa tehdään yhteistyötä alkoholihaittojen vä-

hentämiseksi. Alkoholiohjelman tavoitteisiin voidaan päästä pa-

remmin alueellisesti ja seudullisesti toteutettavalla yhteistyöl-

lä kuin yksin toimien. Sen vuoksi Alko osallistuu edelleen oman 

alansa asiantuntijana ja muulla tavoin sellaisiin valtakunnallisiin, 

alueellisiin ja paikallisiin yhteistyöhankkeisiin, jotka tukevat  

Alkoholiohjelman tavoitteiden saavuttamista. 
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Alko haluaa ehkäistä ja vähentää alkoholista aiheutuvia sosiaali-

sia ja terveydellisiä haittoja ikärajojen sekä päihtymys- ja välittä-

misepäilyjen valvomisella ja tarkastamisella. 

Myynninvalvonta on keskeinen osa Alkon yhteiskuntavastuuta 

sekä vastuullista asiakaspalvelu- ja myyntityötä. Alkon myynnin-

valvonnan toimet rekisteröidään kassajärjestelmään. 

Nuorten iän tarkistaminen on erittäin tärkeää
Vuonna 2010 noin neljä prosenttia Alkon asiakkaista todisti täysi-

ikäisyytensä myymälöissämme asioidessaan. Ikärajatarkistuksia 

rekisteröitiin vuonna 2010 kaksi prosenttia enemmän kuin edel-

lisvuonna. Ikärajatarkastuksista noin viidestä kymmeneen pro-

senttia*) johtaa siihen, että asiakkaalle kieltäydytään myymästä. 

Ikärajatarkistusten määrää ei pyritä lisäämään, vaan tavoittee-

na on, että ikärajavalvonta olisi yhä tasalaatuisempaa niin myy-

mälöiden kuin myyjienkin välillä. Lokakuussa 2010 yhden Alkon 

myymälän alkoholimyynti kiellettiin neljän päivän ajaksi alkoholi-

lain rikkomisen vuoksi.  

Myynninvalvonta on osa asioinnin pelisääntöjä

Päihtymysepäily- ja välitysepäilyrekisteröintien määrä 
lisääntyi 
Päihtymysepäilyjä kirjattiin vuoden 2010 aikana yli neljä prosent-

tia enemmän kuin vuonna 2009. Päihtymysepäilyjä tehtiin vuosi-

na 2009–2010 entistä enemmän muun muassa siitä syystä, että 

vuoden 2009 alussa jokaiselle Alkon myymälälle asetettiin päih-

tymysepäilyihin liittyvä prosentuaalinen tavoite. Päihtymysepäily-

kirjauksista noin puolet*) johtaa myynnistä kieltäytymiseen. 

Välitysepäilyn todentaminen on muita myynninvalvonnan toi-

mia hankalampaa. Vuonna 2009–2010 välitysepäilyjen rekiste-

röinnit kuitenkin lisääntyivät enemmän kuin ikäraja- ja päihde-

epäilytarkistusten rekisteröinnit. Välitysepäilyjä rekisteröitiinkin 

8,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. 

Vastuullisuusopas ja -passi asiakaspalvelun 
työvälineinä
Vastuullisuusopas on jokaiselle alkolaiselle tarkoitettu myynnin-

valvonnan koulutuksen ja käytännön asiakaspalvelutilanteiden 

VälittämisepäilytarkistuksetIkärajatarkistukset Päihtymysepäilytarkistukset

Alkoholipoliittinen vastuu

Ikärajatarkistusten määrä vuonna 2010, 
2 570 304 (+2,0 %)

Päihtymysepäilytarkistusten määrä vuonna 2010, 
441 669 (+4,3 %)

Välittämisepäilytarkistusten määrä vuonna 2010, 
113 403 (+8,6 %)

*) Tieto pohjautuu aikaisempien vuosien kokemukseen sekä arvioihin.
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opas. Alkon jokaisen uuden työntekijän on suoritettava vastuulli-

suuspassikoe ennen ensimmäistä kassavuoroaan. Vastuullisuus-

passikoe uudistetaan vuonna 2011. Koko henkilökunnan on mää-

rä suorittaa uusittu vastuullisuuspassikoe syksyllä 2011. 

Mystery Shopping testaa myös vastuuta 
Alko testaa asiakaspalvelussa onnistumistaan Mystery Shopping 

-sokkoasiakasmenetelmällä. Vuonna 2010 jokaiseen Alkon myy-

mälään tehtiin neljä sokkoasiakaskäyntiä.

Yhdellä näistä asiakaskäynneistä testattiin myös sitä, miten 

ikärajatarkastukset ja nuoren asiakkaan palveleminen onnistui-

vat. Testiasiakkaat olivat pääsääntöisesti 18–21-vuotiaita. Nuoren 

asiakkaan ikä tarkastettiin 79 prosentissa testikäynneistä. Vuonna 

2009 vastaava onnistuminen oli 75 prosenttia.

Lisää tietoja asioinnin pelisäännöistä on luettavissa verkko-

osoitteessa www.alko.fi.

Välitysepäilyjä 
rekisteröitiin lähes 
yhdeksän prosenttia 
edellisvuotta 
enemmän. 

✱ ✱ ✱ ✱
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Toimintaympäristö

Suomen talous elpyi finanssikriisin jälkeen ja yksityinen ku-

lutus kääntyi kasvuun. Kuluttajat olivat luottavaisia talou-

den suhteen, koska kuluttajahinnat nousivat maltillisesti ja 

työssä käyvien tulot kasvoivat. Kaupan myynnin arvo kääntyi 

kasvuun vuonna 2010.  Vähittäiskaupan työllisyys aleni hie-

man edellisvuodesta. 

Arvonlisäverokantoja korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 

1.7.2010. Veron korotus koski kaikkia Alkon myymälöissä myy-

täviä tuotteita. Veronkorotus nosti hintoja 0,8 prosenttia. 

Alkoholijuomien hintatasoerot säilyivät ennallaan Suomen 

ja lähialueiden välillä, vaikka Viro korotti kaikkien juomaryhmi-

en alkoholijuomaveroa kymmenellä prosentilla vuoden 2010 

alusta. 

Alkoholin kulutus ja myynti vähenivät 
Alkoholin kokonaiskulutus aleni Suomessa vuonna 2010. Ku-

lutus on vähentynyt vuodesta 2008 lähtien. Alkoholin koko-

naiskulutus oli 10,0 litraa absoluuttialkoholia asukasta koh-

den, ja se oli kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2010 alkoholin tilastoitu kulutus oli vajaat 44 mil-

joonaa litraa. Kulutus laski 2,4 prosenttia edellisvuodesta. Ti-

lastoidun kulutuksen osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta 

oli 81 prosenttia. Tilastoitu kulutus jakautuu vähittäis- ja ravin-

tolamyyntiin.

Vähittäismyynnin osuus tilastoidusta kulutuksesta oli yli 

86 prosenttia. Alkon myymälöiden osuus alkoholin vähittäis-

myynnistä Suomessa oli 48 prosenttia ja koko alkoholinmyyn-

nistä 41 prosenttia. Ravintolamyynnin määrä laski ja sen osuus 

tilastoidusta alkoholinkulutuksesta väheni alle 14 prosenttiin. 

Suomalaisten alkoholinkulutus on 
vähentynyt kolmena vuonna peräkkäin

Alkoholijuomien kulutus
100 %:n alkoholina juomaryhmittäin vuosina 2000–2010

Alkoholijuomien kulutus Suomessa
litraa asukasta kohden, 100 %:n alkoholina

2008 2009 2010

Tilastoitu kulutus 8,5 8,3 8,1

Tilastoimaton kulutus 1,9 1,9 1,9

Kulutus yhteensä 10,4 10,2 10,0

Lähde: Valvira, ennakkotieto

2000 2010
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Lähde: Valvira, ennakkotieto
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Vuoden 2010 lopussa Alkolla oli 343 myymälää ja 116 tilaus-

palvelupistettä. Muulla vähittäiskaupalla oli myyntipisteitä vajaat 

6 000. Ravintolasektorilla A- ja B-anniskeluoikeuksin toimivien 

yritysten, etenkin ruokaravintoloiden, määrä kasvoi hiukan. Kes-

kioluen anniskelumyyntiin painottuvien C-oikeuksin toimivien ra-

vintoloiden määrä väheni edelleen. Suomessa toimi vuoden 2010 

lopulla 35 viinitilaa, joilla oli oikeus myydä tilansa viinejä vähittäis-

asiakkaille.

Matkailijoiden alkoholituomiset olivat ennallaan
Matkustajat toivat alkoholia ulkomaanmatkoilta suurin piirtein 

saman verran kuin edellisvuonna. Juomaryhmien välillä oli kui-

tenkin eroja. Väkeviä alkoholijuomia ja olutta tuotiin edellisvuot-

ta vähemmän, kun taas viinejä, longdrinkkejä ja siidereitä puoles-

taan tuotiin aiempaa enemmän. Matkustajatuonnin osuus tilas-

toimattomasta alkoholinkulutuksesta oli noin 75 prosenttia, kun 

tilastoimaton alkoholinkulutus oli kaikkiaan 1,9 miljoonaa litraa 

absoluuttialkoholia. 

Mietojen alkoholijuomien kulutus on lisääntynyt
Alkoholin juomaryhmittäinen kulutus kehittyi vuonna 2010  

samaan tapaan kuin edellisvuosina: mietojen alkoholijuomien 

kulutus lisääntyi ja väkevien juomien kulutus väheni. Nykyinen 

suuntaus on jatkunut vuodesta 2006 lähtien.

Väkevien alkoholijuomien kulutus väheni viisi prosenttia 

edellis vuodesta. Väkevien alkoholijuomien osuus tilastoidusta 

 alkoholinkulutuksesta oli 24 prosenttia.

Mietojen viinien kulutus kasvoi vajaat kaksi prosenttia, ja niiden 

osuus tilastoidusta alkoholinkulutuksesta oli 17 prosenttia.

Oluiden kulutus väheni yhden prosentin, ja niiden osuus alko-

holinkulutuksesta oli 46 prosenttia.

Elintarvikeliikkeissä myytävän käymisteitse valmistetun long-

drinkin kulutus lisääntyi vuoden 2010 aikana. Alkossa ja ravinto-

loissa myytävien etyylialkoholipohjaisten longdrinkkien kulutus 

sen sijaan pieneni. Longdrinkkien osuus tilastoidusta alkoholin-

kulutuksesta oli kuusi prosenttia.

Alkoholin hinnat nousivat Suomessa
Alkoholijuomien nimellishinnat olivat vuonna 2010 keskimää-

rin neljä prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Vähittäis-

myynnin hintataso kohosi neljä prosenttia ja ravintolamyynnin 

vajaat viisi prosenttia edellisvuodesta. Alkon vähittäismyyntihin-

nat nousivat keskimäärin neljä prosenttia.

Alkoholijuomien reaalihinnat eli inflaation vaikutuksesta puh-

distetut hinnat, nousivat vajaat kolme prosenttia vuoteen 2009 

verrattuna.

Absoluuttialkoholi eli 100 prosentin alkoholi on tilastoinnin käsite, joka helpot-

taa alkoholipitoisuudeltaan erivahvuisten juomien vertailua. Esimerkiksi 0,75 

litran pullossa on absoluuttialkoholia 0,9 desilitraa. 

Alkoholijuomien kulutuksen rakenne
100 %:n alkoholina vuonna 2010

Alkon myymälät 33 %

Muu vähittäismyynti 36 %

Ravintolamyynti 11 %

Kotivalmistus 1 %

Laiton valmistus ja salakuljetus 1 %

Ulkomailla nautittu 3 %

Matkustajatuonti 15 %

Väkevä alkoholijuoma, 0,70 l,  

alkoholia 40 til-% Vähittäishinta  18,10 €

Hankintahinta + Alkon myyntikate 20 % 3,69

Alkoholijuoma- ja pakkausverot 61 % 11,03

Arvonlisävero 19 % 3,38

Viini, 0,75 l, alkoholia yli 8 til-% Vähittäishinta  7,56 €

Hankintahinta + Alkon myyntikate 53 % 4,03

Alkoholijuoma- ja pakkausverot 28 % 2,12

Arvonlisävero 19 % 1,41

Olut, 0,33 l, alkoholia 5,2 til-% Vähittäishinta  1,53 €

Hankintahinta + Alkon myyntikate 52 % 0,79

Alkoholijuoma- ja pakkausverot 29 % 0,45

Arvonlisävero 19 % 0,29

Lähde: Valvira, ennakkotieto

Alkoholijuomien hinnanmuodostus vuonna 2010
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Tuotteet ja myynti

1) oluet, siiderit ja longdrinkit
2)  vodkat ja viinat, muut väkevät ja 

väkevät viinit. 

Luvut eivät sisällä alkoholittomia 

juomia. 

Vuoden 2010 luvuissa ovat mukana  

Alkon lippulaivamyymälän 

(Helsingin Arkadian myymälä) 

erikoistuotteet.  

Alkoholijuomamerkkien määrä 
vakiovalikoimassa 2010

Miedot viinit

1 442

Panimotuotteet 1)

249

Muut 2)

562

2009 20102008

Alkolla on laaja ja laadukas tuotevalikoima, joka tarjoaa asiakkail-

le mahdollisuuden valita juomia moniin tilanteisiin. Vakiovalikoi-

maa täydentävät kausituotteet ja rajallisen saatavuuden tuotteet, 

jotka ovat valikoimassa lyhyemmän aikaa. Juomavalikoimaa uu-

distetaan ympäri vuoden.

Valikoimaa suunnitellaan kartoittamalla asiakkaiden tarpei-

ta ja toiveita muun muassa erilaisin asiakastutkimuksin. Alkos-

sa seurataan myös, millaisia juomatrendejä meillä ja muualla on. 

Asiakkaat ja juomaharrastajat kertovat mielipiteitään ja toiveitaan, 

jotka huomioidaan valikoiman suunnittelussa. 

Alkossa valikoimien suunnittelusta vastaavat tuoteryhmätii-

mit, joihin kuuluu ostajat ja tuoteryhmäpäälliköt. Alkon internet-

sivustolla on yhteistyökumppaneille ostosuunnitelma, jossa ker-

rotaan kuukausikohtaiset, tarkat hakukriteerit tuotehauista, joihin 

valmistajat, maahantuojat ja agentit voivat tarjota omia tai edus-

tamiaan tuotteita. Puolueeton asiantuntijaraati arvioi tuotteet ais-

tinvaraisesti. Parhaan pistemäärän saanut tuote valitaan täyden-

tämään juomavalikoimaa. 

Ostotoiminnan keskeiset periaatteet ovat läpinäkyvyys ja ta-

sapuolisuus kaikkia tuotteita tarjoavia kohtaan. Vuosittain Alko ot-

taa vastaan uusista tuotteista noin 6 200 tarjousta. Vuonna 2010 

myymälöiden valikoimiin tuli 621 uutta tuotetta. 

Litramyynti laski ja myynnin rakenne miedontui 
Vuonna 2010 Alkon myynti litroina oli 105 miljoonaa. Verrattuna 

vuoteen 2009 myynti väheni kolme prosenttia. Sataprosenttisek-

si alkoholiksi muunnettu myynti oli 18 miljoonaa litraa, joka oli 

vajaat neljä prosenttia vähemmän kuin vuosi aiemmin. 

Myynnin laskevan suuntauksen tärkein selittäjä on edellisvuo-

sina tehdyt alkoholijuomien veronkorotukset. Myynti laski koko 

Suomessa.

Alkon juomavalikoimaa uudistetaan 
jatkuvasti 
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Alkon myynnin rakenne miedontui, koska mietojen eli alle 

22-tilavuusprosenttisten alkoholijuomien myynnin osuus on kas-

vanut suhteessa väkevien alkoholijuomien myyntiin. Väkevien al-

koholijuomien myynti väheni suhteellisesti enemmän kuin mieto-

jen juomien myynti. 

Vuonna 2010 väkevien alkoholijuomien litramyynti laski vajaat 

kuusi prosenttia ja väkevien viinien myynti yhdeksän prosenttia. 

Lokakuun 2009 alkoholijuomaveron kymmenen prosentin koro-

tus nosti suhteellisesti eniten väkevien juomien hintoja, ja tällä on 

ollut suora vaikutus väkevien myynnin laskuun. Vuonna 2010 vod-

kien ja viinojen vähittäishinta nousi keskimäärin kuusi prosenttia ja 

muiden väkevien juomien hinta vajaat neljä prosenttia.

Vuonna 2008 kierrätysmuovipullot otettiin käyttöön Suomes-

sa. Väkevissä juomissa pantilliset kierrätysmuovipullot ovat tasai-

sesti lisänneet suosiotaan. Vuonna 2010 ne saavuttivat jo yli 15 

prosentin osuuden väkevien juomien litramyynnistä. 

Mietojen viinien myynti jatkoi kasvuaan
Mietojen viinien juomaryhmä oli ainoa, jonka myynti kasvoi vuon-

na 2010. Viinien myynnin kasvu hidastui kuitenkin 0,5 prosent-

tiin edellisvuodesta. Kuohuviinien myynnin suosio jatkui ja niiden 

myynti lisääntyi yli kahdeksan prosenttia. Valkoviinien litramyyn-

ti kasvoi 0,5 prosenttia ja punaviinien myynti puolestaan laski 0,5 

prosenttia. 

Viinien keskihinnat ovat nousseet hieman edellisvuodes-

ta. Vuonna 2010 sekä puna- ja valkoviineistä suosituimpia oli-

vat 6–6,99 euroa maksaneet juomat. Punaviinipullon keskihinta 

oli 7,78 euroa ja valkoviinipullon keskihinta vastaavasti 7,08 euroa. 

Kuohuviinien suosituimpia ovat edelleen hieman muita mietoja vii-

nejä kalliimmat tuotteet. Kuohuviineistä myydyimpiä ovat 8–9,99 

euron hintaiset. Kuohuviinipullon keskihinta oli 11,26 euroa.

Chile oli suosituin mietojen viinien alkuperämaa kuten edellis-

vuonnakin. Australialaiset ja italialaiset punaviinit kasvattivat me-

nekkiään. Valkoviineissä puolestaan Chile, Etelä-Afrikka ja Sak-

sa kasvattivat osuuttaan. Espanja oli suosituin kuohuviinin alku-

perämaa. 

Kansainvälisten oluiden ja tölkkien suosio kasvoi 
Oluen myynti väheni Alkossa kahdeksan prosenttia vuoden 2010 

aikana. Kansainväliset premium-oluet kasvattivat suosiotaan. Sen 

sijaan kotimaisten oluiden myynti väheni. Asiakkaat olivat entistä 

kiinnostuneempia niin kansainvälisistä kuin kotimaisistakin pien-

panimo-oluista. Vuoden 2010 aikana Alkon valikoimassa oli 266 

oluttuotetta.

Oluen keskimääräinen litrahinta nousi vajaat kahdeksan pro-

senttia. Tölkistä on tullut pulloa suositumpi olutpakkaus: tölkkien 

osuus oluen myynnistä oli 53 ja pullojen 47 prosenttia. 

Luomu, Reilu ja uudet pakkaustyypit kiinnostavat
Luomutuotteiden ja Reilun kaupan tuotteiden myynti on kasvanut 

merkittävästi. Alko pyrkii jatkossakin lisäämään näitä tuotteita va-

likoimissaan.

Erilaiset pakkaustyypit ovat kasvattaneet suosiotaan perintei-

sen korkilla suljetun lasipullon rinnalla. Alkon valikoimissa ha-

napakkaukseen, tetraan ja kierrätysmuovipulloon pakattujen tuot-

teiden määrä ja myynti on kasvanut. Kierrekorkki viinipullon sulki-

mena on myös vakiinnuttanut asemansa.

Asiakkaat olivat entistä 
kiinnostuneempia 
niin kansainvälisistä 
kuin kotimaisistakin 
pienpanimo-oluista. 
Vuoden 2010 aikana Alkon 
valikoimassa oli 266 
oluttuotetta.
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Tuotteet ja myynti

Alkon myynti tuoteryhmittäin

2010 0 5 10 15 20 2520092008

Milj. litraa

30

17,0

9,3

4,2

27,2

20,5

4,3

0,7

2,4

1,0

8,2

10,4

0,3

105,4

Vodkat ja viinat

Muut väkevät

Väkevät viinit

Punaviinit

Valkoviinit

Kuohuviinit

Roseeviinit

Muut miedot viinit

Siiderit

Longdrinkit

Oluet

Alkoholittomat

Yhteensä

18,2

9,6

4,6

27,3

20,4

3,9

0,7

2,4

1,1

9,1

11,3

0,3

108,9

19,5

10,3

4,8

26,9

20,0

3,8

0,7

2,5

1,2

9,9

12,3

0,3

112,2

Vuonna 2010 yhteensä 100 %:n alkoholina 18,0 miljoonaa litraa

Tuotteet ja myynti

Viinien myynnin jakauma hintaryhmittäin *) 2010

Punaviinit Valkoviinit Kuohuviinit

*) Hinta/pullo
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Chile 29,5 %

Espanja 12,8 %

Australia 12,4 %

Argentiina 11,9 %

Italia 9,5 %

Etelä-Afrikka 9,1 %

Ranska 8,7 %

Chile 19,7 %

Etelä-Afrikka 17,2 %

Saksa 11,4 %

Italia 10,7 %

Ranska 9,6 %

Yhdysvallat 7,9 %

Espanja 6,2 %

Espanja 32,1 %

Ranska 25,2 %

Italia 16,3 %

Saksa 8,1 %

Australia 5,0 %

Unkari 4,2 %

Etelä-Afrikka 1,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viinien myynti alkuperämaan mukaan vuonna 2010

Punaviinit
Myynti 1 000 l Muutos ed. vuoteen, % %-osuus myynnistä

Chile 8 021 –1,4 29,5
Espanja 3 463 –3,9 12,8
Australia 3 365 9,1 12,4
Argentiina 3 221 –3,0 11,9
Italia 2 577 5,5 9,5
Etelä-Afrikka 2 463 –9,2 9,1
Ranska 2 364 –2,5 8,7
Yhdysvallat 497 –5,6 1,8
Portugali 454 77,9 1,7
Muut 732 –8,4 2,7
Kaikki maat 27 158 –0,5 100,0

Valkoviinit
Myynti 1 000 l Muutos ed. vuoteen, % %-osuus myynnistä

Chile 4 035 2,2 19,7
Etelä-Afrikka 3 526 5,5 17,2
Saksa 2 340 9,6 11,4
Italia 2 196 –5,3 10,7
Ranska 1 968 –0,1 9,6
Yhdysvallat 1 616 –6,3 7,9
Espanja 1 272 –1,0 6,2
Australia 1 254 4,0 6,1
Unkari 1 002 –8,1 4,9
Muut 1 287 –6,5 6,3
Kaikki maat 20 497 0,5 100,0

Kuohuviinit
Myynti 1 000 l Muutos ed. vuoteen, % %-osuus myynnistä

Espanja 1 367 5,0 32,1
Ranska 1 074 2,4 25,2
Italia 694 7,5 16,3
Saksa 344 9,1 8,1
Australia 214 53,0 5,0
Unkari 178 3,4 4,2
Etelä-Afrikka 72 0,1 1,7
Muut 313 35,8 7,4
Kaikki maat 4 255 8,4 100,0

Viinien myynti alkuperämaan mukaan

201020092008

Milj. litraa

0 2 4 6 8 10 12 14

Chile 11,5 12,8 12,8

Espanja 6,6 6,5 6,5

Etelä-Afrikka 5,7 6,2 6,1

Ranska 6,3 5,6 5,6

Italia 5,5 5,6 5,6

Australia 4,3 4,5 4,9

Argentiina 3,8 3,9 3,7

Saksa 2,6 2,5 2,8

Muut 7,9 7,3 7,1

Yhteensä 54,0 54,8 55,0
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Tuotteet ja myynti

Laatua valvotaan ja tuotteita analysoidaan 
– asiakkaan hyväksi

Alkon laadunvalvontayksikössä alkoholijuomien laatua valvotaan 

aistinvaraisesti. Juoman tuoksu ja maku kertovat tuotteen laadus-

ta ja johtavat mahdollisten virheiden jäljille. Kaikkia tuotevirhei-

tä ei kuitenkaan pystytä löytämään aistinvaraisesti, ja niinpä Alkon 

Alkoholintarkastuslaboratoriossa (ACL) analysoidaan vuosittain 

vaihteleva määrä tuotenäytteitä. Vuonna 2010 analysoitiin 1 396 

näytettä. Osa näistä tuoteanalyyseista tehdään aistinvaraisesti ha-

vaitun laatupoikkeaman vahvistamiseksi.

Tuotevirheiden määrä on vähentynyt
Vuoden 2010 aikana asiakkaat tekivät Alkoon 16 357 (17 942 

vuonna 2009) valitusta tuotevirheistä, joista noin 90 prosenttia 

koski mietoja viinejä. Viinejä koskenut yleisin valituksen syy (yli 

40 prosenttia) oli viinin korkkisuus. Asiakas voi palauttaa virheel-

lisen tuotteen mihin tahansa Alkon myymälään. Tieto virhees-

tä tallennetaan asiakasvalitussovellukseen, jota apuna käyttä-

en tuotteissa esiintyviin virheisiin voidaan reagoida nopeasti. Tar-

vittaessa koko tuote tai tuote-erä voidaan vetää pois myynnistä. 

Vuonna 2010 myynnistä vedettiin yhteensä 18 tuote-erää (16). Ta-

vallisimmat syyt tuotteiden takaisinvetoihin olivat niiden virheel-

liset päällysmerkinnät ja heikentynyt laatu. 

Laboratorio tutkii kemiallista ja mikrobiologista laatua
Alkoholintarkastuslaboratorion (ACL, Alcohol Control Laborato-

ry) päätehtävänä on tehdä Alkon laadunvalvontayksikön toimek-

siannosta tarkastuksia. Tarkastuksissa tutkitaan myytävien tuot-

teiden kemiallista ja mikrobiologista laatua.

Alkon vakiovalikoimaan kuuluvia tuotteita tutkitaan säännöl-

lisin väliajoin. Niitä tutkitaan EU-alueella voimassaolevia viran-

omaisvaatimuksia laajemmin. Vuonna 2010 keskityttiin perussel-

vitysten lisäksi muun muassa tutkimuksiin, jotka liittyivät juomi-

en säilytysaineisiin ja virhearomeihin sekä sokereiden määrittä-

miseen. Alkoholintarkastuslaboratorio myy palveluitaan Alkon li-

säksi myös ulkopuolisille yrityksille ja viranomaisille. 

ACL osallistuu maa- ja metsätalousministeriön viini- ja alko-

holiasioiden alajaoston kokouksiin ja kansainvälisen viinijärjes-

tön (OIV) toimintaan. Järjestössä toimiminen antaa mahdollisuu-

den saada suoraan tietoa viinien laatuongelmista jo aikaisessa 

vaiheessa. Laboratorionjohtaja Pekka Lehtonen toimii OIV:n ana-

lyysimenetelmien alakomitean varapuheenjohtajana kolmivuo-

tiskaudella 2009–2012. ACL osallistuu myös pohjoismaisten al-

koholimonopolien laatuyhteistyöhön yhdessä laadunvalvontayk-

sikön kanssa. 

ACL on Mittatekniikan keskuksen akkreditoinnilla todettu virallisesti päteväksi 

ja puolueettomaksi testaamaan väkiviinaa, alkoholijuomia ja teknokemiallisia 

tuotteita. Lisäksi se on ulkoasiainministeriön EU:lle ilmoittama Suomen viralli-

nen laboratorio alkoholijuomia koskevissa testauksissa.

Uusi mittari entisten rinnalle

Perinteisen laadunvalvonnan ja laboratorioanalyysien 

rinnalle Alko loi vuonna 2010 järjestelmän, jolla mita-

taan tavarantoimittajien toiminnallista laatua. Järjestel-

mään laadittujen mittareiden avulla seurataan muun 

muassa tavarantoimittajien tuotteisiin tulleiden asiakas-

valitusten määrää, tuotteiden saatavuutta suhteutettuna 

myynnin määrään sekä logistiikan toimivuutta. 

Vuonna 2010 mittauksessa onnistui parhaiten 

Pernod-Ricard Finland Oy, jolle myönnettiin ensimmäi-

nen Paras toimittaja -diplomi. Kolmen parhaan jouk-

koon sijoittuivat myös Arvid Nordqvist Finland Oy sekä 

Beverage Partners Finland Oy. Tavarantoimittajat saavat 

omien tulostensa lisäksi vertailutietoja muiden toimitta-

jien tuloksista ilman yritysten nimiä.  



AROMIEN VIVAHTEIKKUUS
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Alko kehittää kaikkien päätuoteryhmiensä 

 (oluet, viinit ja väkevät) toimintoja lähivuosi-

na. Kehitystyö aloitettiin syksyllä 2010 oluista. 

 Uudistaminen perustuu Alkon Research Insight 

Finlandin kanssa toteuttamaan tutkimukseen, 

joka valmistui maaliskuussa 2010. Siinä tutkit-

tiin muun muassa oluiden, viinien ja väkevien 

ostamista Alkosta sekä niiden käyttöä. Tutki-

mus osoitti muun muassa, että asiakkaiden 

kiinnostus oluisiin on kasvussa. Asiakkaista on 

tärkeätä saada oluista lisää tietoa sekä ostaa 

niitä helposti, kätevästi pakattuna. Ensim-

mäiset uudistukset näkyivät lokakuun alussa. 

Näistä tärkeimpiä on oluiden järjestäminen 

tyyppien mukaan niin hinnastossa kuin myymä-

lässäkin mahdollisuuksien mukaan.
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Kokemus yksilöllisestä palvelusta muodostuu myös viihtyisistä 

myymälöistä, laajasta tuotevalikoimasta ja monipuolisesta vies-

tinnästä. Asiakkaamme odottavat, että myymälämme sijaitsevat 

lähellä muita palveluita. He pitävät tärkeänä myös sitä, että myy-

mälöiden yhteydessä on riittävästi pysäköintitilaa. 

Vuosi 2010: 

• noin 62,5 miljoonaa asiakasta. Asiakasmäärä on säilynyt 

kymmenen viime vuoden ajan melko samana. Kussakin Alkon 

myymälässä käy keskimäärin 620 henkilöä joka arkipäivä. 

Kuitenkin valtaosa asiakkaista asioi myymälässä perjantaisin ja 

lauantaisin. 

• 343 myymälää. Lähes 90 prosentilla yli 18-vuotiaista Alkon 

palvelut ovat alle kymmenen kilometrin, Uudellamaalla vain 

alle viiden kilometrin, päässä. 

• 116 tilauspalvelupistettä. Näistä asiakkaat voivat tilata ja 

noutaa alkoholijuomia, mikäli paikkakunnalla ei ole Alkon 

myymälää.

• 21 yrityspalvelumyymälää. Yrityspalvelumyymälät sijaitsevat 

pääkaupunkiseudun lisäksi suurissa kaupungeissa sekä 

lomanviettoalueilla laskettelukeskusten lähellä.

Palvelutavoitteita päivitettiin vuonna 2010
Alkon tavoite on vastata asiakkaiden erilaisiin ja jatkuvasti muut-

tuviin tarpeisiin sekä ylittää kunkin asiakkaan yksilölliset palvelu-

odotukset. Tämä onnistuu vain kehittämällä palvelun osaamista. 

Henkilökohtaisen asiakaspalvelun tavoitteet on otettu huomioon 

myymälöissä työskentelevien toimenkuvissa, myymälöiden kehi-

tyssuunnitelmassa sekä Palvelulupaus-oppaassa. 

Palvelut

Asiakas keskiössä

Palvelulupaus-opas kertoo jokaiselle alkolaiselle, millaista 

laatua palvelussa tavoitellaan ja millaiset ovat oikeat toiminta-

tavat asiakasta palveltaessa. Alkossa palvelua kehitetään jatku-

vasti ja suunnitelmallisesti. 

Palvelu asuu tutkitusti Alkossa 
Alkon asiakaspalvelusta tehdään vuosittain useita tutkimuksia ja 

siitä saadaan myös runsaasti palautetta. Niiden perusteella asia-

kaspalvelun pitkäjänteinen kehittäminen kantaa hedelmää: tutki-

mustulokset ovat parantuneet entisestään, ja kiitoksiakin on saa-

tu runsain mitoin. 

On tärkeää, että asiakas tuntee saavansa yksilöllistä palvelua Alkossa. 
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 Taloustutkimuksen Kansallinen Asiakas palvelu-

palaute 2010 -tutkimuksessa Alko sijoittui 5. sijalle 

kaikista tutkituista 105 yrityksestä (7. sija vuonna 

2009). Saman tutkimuksen kauppaketjuvertailussa 

Alko säilytti toisen sijansa. Kolmannella 

tutkimuskierroksella Alkon arvosana, 8,44, nousi 

kaikkien aikojen parhaaksi ja puolet vastaajista 

antoi Alkolle kiitettävän arvosanan.

 TNS Gallup tutki myös asiakkaidemme 

tyytyväisyyttä palveluun. Lisäksi tutkimuksessa 

kysyttiin asiakkaiden mielipidettä siitä, miltä 

myymälät näyttävät ja miten niissä viestitään, sekä 

heidän mielipidettään myymälöiden valikoimista ja 

näistä kaikista kokonaisuudessaan muodostuneista 

mielikuvista. Tulos säilyi hyvällä tasolla.

 TNS Gallup tutki Alkon asiakaspalveluprosessin 

laatua jo neljättä vuotta Mystery Shopping 

-tutkimusmenetelmällä. Tulokset ovat parantuneet 

jatkuvasti, ja vuonna 2010 ketjun indeksi oli 84 (79 

vuonna 2009). Tulosten mukaan myymälähenkilökunta 

on aktivoitunut entisestään, ja se tarjoaa aktiivisesti 

asiantuntevaa tietoa 65 prosentille testiasiakkaista. 

Myymälähenkilökunta kyselee asiakkaiden tarpeita 

entistä enemmän, mutta tarvekartoitus sekä asiakkaan 

palvelutapahtuman päättäminen kassalla ovat edelleen 

ketjun kehittämiskohteina. 

 Alko toteutti vuonna 2010 laajan asiakastutkimuksen 

Research International Finlandin kanssa. Siinä tutkittiin 

oluiden, viinien ja väkevien juomien ostamista Alkosta 

sekä niiden käyttöä. Tutkimuksesta kerrotaan tarkemmin 

sivulla 19. 

1 3

4

2
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Palvelut

Vuoden 2010 viestintä tuki asiakkaan teemavuotta

Alkossa vuosi 2010 oli asiakkaan teemavuosi. Asiakasviestinnässä 

korostettiin palvelua ja palautetta. Palvelulupaus ”Palvelu asuu 

Alkossa” lanseerattiin tammikuussa 2010, ja teema näkyi  kaik-

kialla asiakasviestinnässä. Niin Alkon henkilökunta kuin asiak-

kaatkin ottivat palvelulupausteeman myönteisesti vastaan. 

Vuonna 2010 palautetta Alkon palvelusta kerättiin aktiivises-

ti. Yksi viestinnällisistä keinoista oli pallopalautekampanja. Kam-

panja oli myymälöissä esillä keväällä ja syksyllä. 

Asiakasviestinnän eri kanavia käytettiin monipuolisesti. Omis-

ta viestintäkanavista tärkeimmät olivat myymälät, Alkon omat 

julkaisut eli hinnasto, Uudet tuotteet -esite ja Etiketti-lehti sekä 

 Alkon verkkokanavat alko.fi ja m.alko.fi. Myös Alkon Etikettiklubin 

sisältöä uudistettiin. Se julkaisi neljä ruokaan ja juomaan liittyvää 

Alkon asiakasviestinnän tavoite on tarjota tietoa 
vaivattomasti ja nopeasti. 

opasta ja toi kuukausittain uutta sisältöä sähköpostiuutisten sekä 

jäsensivujen kautta. 

Alkon omien kanavien lisäksi ”Palvelu asuu Alkossa”  -tee-

maan liittyi mediailmoittelua keväällä ja syksyllä. Ilmoittelua 

oli valituissa päivä- ja aikakauslehdissä sekä ruokaan liittyvillä 

verkko sivuilla. Keskeisinä teemoina oli myyjien osaaminen ja 

myymälöiden runsas valikoima. Asiakkaita kannustettiin myös  

kysymään neuvoa myyjiltä. 

Omien asiakasviestintäkanavien kehittämistä varten tehtiin  

kaksi tutkimusta: Etikettiklubin jäsenkysely ja Etiketti-lehden luki-

jakysely, jossa tutkittiin myös muuta Alkon asiakasviestintää. Mo-

lempien tutkimusten perusteella asiakastyytyväisyys oli korkea. 



OLITKO TYYTYVÄINEN 
SAAMAASI PALVELUUN?

VAR DU NÖJD MED DEN 
SERVICE DU FICK?

EI NEJKYLLÄ JA
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Alkon asiakasneuvojat, Helena Mattila ja Raisa 
Huuhtanen, vastaavat asiakkaitten ja omankin 
henkilökunnan visaisiin kysymyksiin – laidasta 
laitaan. Vuonna 2010 asiakasneuvontaan tuli 
reilut 14 000 kysymystä.

Pallo hallussa
Vuoden 2010 pallopalautekampanjan tarkoituksena oli viestiä         

asiakkaille sekä palveluhalukkuudestamme että halustamme ottaa 

vastaan palautetta ja kuunnella asiakasta. Kampanjatoteutuksen idea 

oli kerätä välitöntä palautetta. Kampanja liittyi vahvasti vuoden tee-

maan ”Palvelu asuu Alkossa”. 

Kampanja otettiin hyvin vastaan – huumoriakaan unohtamatta. 

Palaute oli myönteistä, lähes kaikki pallot pudotettiin kyllä-puolelle.

✱ ✱ ✱ ✱
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Alkon tavoitteena on olla Suomen paras työyhteisö. Henkilöstön 

sitoutuneisuus ja asiantuntijuus ovat strategisia menestystekijöi-

tämme. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on luoda edellytyk-

set työssä suoriutumiselle, osaamisen kehittymiselle ja työhyvin-

voinnille. Hyvällä esimiestoiminnalla varmistetaan, että henki-

löstön määrä ja laatu vastaavat asiakaspalvelun sekä vastuullisen 

ja tehokkaan toiminnan tarpeita. 

Työsuhteet ovat pitkäaikaisia
Vuoden 2010 lopussa Alkon henkilöstön lukumäärä oli 2 692 

(2 741) eli 1,8 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2009. Joulu-

sesongin vuoksi määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 

muuta vuotta enemmän, mutta saman verran kuin edellisvuonna 

vastaavana aikana. Laskennallisiksi henkilötyövuosiksi muutettu-

na koko- ja osa-aikatyötä tekevien henkilöiden työpanos oli 1 991 

(1 991) henkilötyövuotta ja säilyi edellisvuoden tasolla. Henkilös-

tön keski-ikä on noin 38 vuotta. 

Vakinaisessa työsuhteessa olevien alkolaisten työsuhde on 

kestänyt keskimäärin yli kymmenen vuotta. Päättyneistä työsuh-

teista 25 (30) prosentissa työsuhteen päättymisen syynä oli van-

huuseläkkeelle jäänti. Keskimääräinen eläkeikä oli hiukan yli 60 

vuotta, ja se on viime vuosina hieman noussut.

Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 10,9 (8,6) prosenttia. 

Työnantajan päättämiä työsuhteita oli kaikkiaan kahdeksan. Alko 

noudattaa työlainsäädännössä määriteltyjä irtisanomisaikoja. 

Alkon vakinaisesta henkilökunnasta lähes 62 prosenttia on 

osa-aikaisia (viikkotyöaika alle 30 h), valtaosa heistä myyjiä. Lisä-

työtä tarjotaan aina ensin Alkon osa-aikaiselle henkilökunnal-

le. Käytössä on tekstiviestijärjestelmä, jonka kautta tilapäisiä lisä-

töitä tarjotaan tasapuolisesti kaikille niitä haluaville osa-aikaisil-

le myyjille. 

Alko huolehtii henkilökuntansa 
hyvinvoinnista

*) keskimääräinen viikkotyöaika vähintään 30 h

Vakinaiset kokoaikatyötä 

tekevät *) 32,9 %

Henkilöstöjakauma 
31.12.2010

Vakinaiset osa- 

aikatyötä tekevät 53,3 %

Määräaikaiset 13,8 %

Henkilöstön ikäjakauma 
31.12.2010

alle 26-vuotiaat, 19,0 %  

26–35-vuotiaat, 29,3 %

36–45-vuotiaat, 20,2 %

46–55-vuotiaat, 20,2 %

yli 55-vuotiaat, 11,3 %

Henkilöstö vuoden lopussa
 

Vakinaiset kokoaikatyötä tekevät *) 886

Vakinaiset osa-aikatyötä tekevät 1 435

Määräaikaiset 371

Yhteensä 2 692

*) keskimääräinen viikkotyöaika vähintään 30 h

Sosiaalinen vastuu
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Uusi työvuorosuunnittelun malli otettiin myymälöissä käyt-

töön kesällä 2010. Aikaisemman kuuden viikon suunnittelujak-

son sijaan työvuorosuunnittelua alettiin toteuttaa rullaavasti viik-

ko kerrallaan siten, että uusi viikon jakso julkaistaan aina kolmen 

kalenteriviikon päähän. Uuden mallin myötä myymälätyöntekijät 

tietävät työvuoronsa aina vähintään kolme viikkoa eteenpäin. Toi-

saalta malli mahdollistaa myös aikaisempaa joustavamman rea-

goinnin muuttuviin tilanteisiin. 

Alkon myyjistä edelleen yli 70 prosenttia on naisia. Johto- ja 

esimiestehtävissä sukupuolijakauma on melko tasainen. Nais-

ten osuus myymäläpäälliköistä kasvoi edelleen ja on jo 42 (38) 

prosenttia. Alkon johtoryhmässä on neljä miestä ja kolme naista. 

Myös muista esimiehistä lähes puolet on naisia. Alkon hallituk-

sessa on neljä naista ja kolme miestä. 

Alkossa laaditaan vuosittain tasa-arvosuunnitelma yhdessä 

henkilöstön edustajien kanssa. Jotta sukupuolijakauma eri tehtä-

vissä tasoittuisi edelleen, tasa-arvosuunnitelmassa linjattiin, et-

tä avoinna oleviin tehtäviin valitaan tasavertaisista hakijoista työ-

yhteisössä tai tiimissä vähemmistönä olevaa sukupuolta edusta-

va hakija.

✱ ✱ ✱ ✱

Kannustinjärjestelmän 
tarkoituksena on omalta 
osaltaan kannustaa 
kaikkia alkolaisia 
toimimaan yhteisten 
strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Alkolaisia kannustetaan hyviin suorituksiin
Alkon henkilöstökulut vuonna 2010 olivat yhteensä 78,3 (83,7) 

miljoonaa euroa. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 65,2 (66,5) 

miljoonaa euroa. 

Myyjien ja myymäläpäälliköiden tehtäväkohtaiset palkat pe-

rustuvat työehtosopimusten taulukoihin. Lisäksi työssään parhai-

ten onnistuvat myyjät ja myymäläpäälliköt palkitaan kerran vuo-

dessa maksettavalla henkilökohtaisella palkanosalla, jonka mää-

räytymisen perusteet on sovittu yhdessä henkilöstön edustajien 

kanssa. Myyjien palkitsemisen kriteereinä olivat vuonna 2010 pä-

tevyys, ammatillinen vastuullisuus, palvelu-, yhteistyö- ja viestin-

tätaidot, tilannejoustavuus, kehittämisote sekä aikaansaavuus ja 

työn laatu. Päälliköitä palkittiin onnistumisista palvelun, työyhtei-

sön ja muutoksen johtamisessa sekä toiminnan tehokkuudessa. 
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Henkilökohtainen palkanosa maksettiin 362 myyjälle ja 47 

myymäläpäällikölle.

Päällikkö- ja toimistotehtävissä toimivien palkkauksen pe-

rustana on tehtävän vaativuus. Tehtävien vaativuudet päivitettiin 

vuonna 2010.

Henkilöstön kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu koko Alkon 

henkilökunta johtoryhmää lukuun ottamatta. Kannustinjärjestel-

män tarkoituksena on omalta osaltaan kannustaa kaikkia alkolai-

sia toimimaan yhteisten strategisten tavoitteiden saavuttamisek-

si. Mittaristossa näkyvät niin asiakas-, henkilöstö-, vastuullisuus- 

kuin talousnäkökulmatkin. Järjestelmä perustuu ryhmäkohtai-

seen palkitsemiseen. Esimiesten palkitsemisesta osa perustuu 

lisäksi esimiestyössä onnistumiseen. 

Kannustinpalkkio määritetään suhteessa henkilön vuosiansi-

oihin, ja se maksetaan kerran vuodessa. Kannustinpalkkion mak-

samisen edellytyksenä on etukäteen määritelty kustannustehok-

kuus. Alkon hallitus päättää vuosittain kannustinpalkkion maksa-

misen edellytykset ja järjestelmän rakenteen. Johtoryhmän jä-

seniä koskee erillinen kannustinjärjestelmä. Vuoden 2010 kan-

nustinpalkkiovaraus henkilösivukuluineen on 4,2 (2,4) prosenttia 

henkilöstökuluista. 

Osaamisen kehittäminen monipuolistuu
Alko otti käyttöön verkko-oppimisympäristön, jonka avulla al-

kolaisten osaamista voidaan jatkossa kehittää entistä tehok-

kaammin ja monipuolisemmin. Verkko-oppimisympäristön ta-

voitteena on tehostaa oppimista, tarjota entistä joustavampia 

mahdollisuuksia opiskella ja parantaa opintojen seurattavuutta. 

Naisten osuus eri tehtävissä, %

2008 2009 2010

Myyjät 72,9 72,3 73,4

Myymäläpäälliköt 33,2 38,4 41,9

Muut esimiehet 44,4 48,1 48,1

Asiantuntijat ja tukitehtävät 64,6 64,5 70,0

Ylin johto 36,4 50,0 50,0

Hallitus 50,0 50,0 57,1

Panostus työhyvinvointiin, 1 000 euroa

2008 2009 2010

Työhyvinvoinnin edistäminen *)   597 560 560

Sairaanhoito 488 559 479

Henkilöstöruokailu 2 736 3 445 3 235

Panostus yhteensä 3 821 4 564 4 274

Panostus työntekijää kohti, euroa 1 447 1 728 1 640

*) Mm. terveydenhoito, virkistys- ja harrastustoiminnan tuki 

✱ ✱ ✱ ✱

Henkilöstökulut, milj. euroa

2008 2009 2010

Palkat ja palkkiot 65,6 66,5 65,2

Henkilösivukulut 16,2 17,2 13,1

Yhteensä 81,8 83,7 78,3

Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen 
avulla kartoitetaan alkolaisten 
sitoutuneisuutta, joka on 
viime vuosina kehittynyt hyvin 
myönteisesti.

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstö alueittain 31.12.2010, %

Helsingin alue 13,5

Uudenmaan alue 12,5

Lounais-Suomen alue 10,2

Pirkanmaan alue 10,1

Päijät-Hämeen alue 7,4

Keski-Suomen alue 7,1

Kaakkois-Suomen alue 7,8

Itä-Suomen alue 7,3

Pohjanmaan alue 7,1

Oulun alue 6,9

Lapin alue 5,2

Pääkonttori 5,0

Yhteensä 100
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Ensimmäisinä oppimisverkkoa pääsivät käyttämään hyödyksi 

myyjän peruskurssilaiset ja loppuvuodesta 2010 koko myymälä-

henkilökunta.

Asiakaspalveluvalmennusta jatkettiin myymälöissä. Valmen-

nuksissa keskitytään palvelutaitoihin. Valmennukseen kuului li-

säksi esimiesvalmennus, jossa harjoiteltiin valmentavan esimies-

työn käytänteitä sekä myyjien henkilökohtaisten tavoitteiden 

asettamista. Jokainen työntekijä käy tavoite- ja kehityskeskuste-

lun oman esimiehensä kanssa kaksi kertaa vuodessa. 

Vuonna 2010 yli neljäkymmentä henkilöä suoritti Alkolle rää-

tälöidyn myynnin ammattitutkinnon tai kaupan esimiehen eri-

koisammattitutkinnon. Myyjä ja myymäläpäällikkö saavat itse-

opiskelutukea, jos he suorittavat omaehtoisesti sellaisia opintoja, 

jotka ovat hyödyksi heidän työssään.

Yli 300 alkolaista suoritti Suomen Punaisen Ristin kanssa yh-

teistyössä järjestetyn turvapassikoulutuksen pitääkseen yllä tur-

vataitojaan.

Myymälähenkilökunnan koulutukseen käytettiin 4,0 (3,9) 

 päivää työntekijää kohti.

Henkilöstö on entistä sitoutuneempaa
Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen avulla kartoitetaan alko-

laisten sitoutuneisuutta, joka on viime vuosina kehittynyt hyvin 

myönteisesti. Henkilöstön sitoutuneisuuden taso on hiukan kor-

keammalla tasolla kuin suomalaisissa yrityksissä ja kaupan alal-

la keskimäärin. Henkilöstötutkimukseen vastasi 77 % (79 %) 

alkolaisista.

Henkilöstötutkimus antaa tietoa myös muun muassa toimin-

nan organisoinnista ja esimiestyöstä. Henkilöstön arviot työstään 

ja työympäristöstään ovat parantuneet vuosi vuodelta. Esimies-

työskentelyn arviot säilyivät hyvällä tasolla eikä niissä ollut oleel-

lisia muutoksia edelliseen vuoteen. Kehittämiskohteet vuodeksi 

2011 valittiin kussakin toimipisteessä henkilöstötutkimuksen tu-

losten perusteella.

Esimiehet saivat palautetta toiminnastaan esimiesarvioinnin 

avulla. Palautetta arvioinnissa antavat alaiset, oma esimies sekä 

joissakin tapauksissa myös kollegat. Esimies arvioi itsekin omaa 

toimintaansa. Alkossa otettiin käyttöön verkko-ohjelma, joka oli 

osa uusille esimiehille tarkoitettua, uudistettua perehdyttämis-

konseptia. 



28

Järjestösuhteet
Alko on työnantajana järjestäytynyt Kaupan liittoon. Alkon toimi-

tusjohtaja Jaakko Uotila on Kaupan liiton hallituksen jäsen.

Alkon henkilöstö on järjestäytynyt pääasiassa kahteen am-

mattiliittoon: myyjät Alkoholikaupan Ammattiliitto ALV ry:hyn ja 

toimihenkilöt Alkoholialan Toimihenkilöt ry:hyn. Alkoholikaupan 

Ammattiliitto ALV ry liittyi vuoden 2010 alussa Palvelualojen am-

mattiliitto PAM:iin. Alkoholialan Toimihenkilöt ry kuului Ammatti-

liitto Suoraan mutta teki loppuvuodesta päätöksen siirtyä palkan-

saajajärjestö Pardian jäsenjärjestöksi. 

Henkilöstön työehdot määräytyvät myymälätyöntekijöitä ja 

toimihenkilöitä koskevien yhtiökohtaisten työehtosopimusten 

mukaan, ja niitä täydentää kaupan alan työehtosopimus. Varsinai-

set työehtosopimusneuvottelut käydään liittotasolla. Alkon myy-

jien ja toimihenkilöiden uudet työehtosopimukset tulivat voi-

maan 1.5.2010.  

Yhtiötason yhteistoimintaa varten Alkossa toimii yt-neuvotte-

lukunta, joka kokoontui vuonna 2010 viisi kertaa.

Ergonomiaan kiinnitettiin huomiota 
Alko tarjoaa henkilökunnalleen lakisääteistä kattavamman työ-

terveyshuollon ostopalveluna paikallisten sopimuslääkäriasemi-

en kautta. Kaikkien sopimuslääkäriasemien toimintaa ohjaa valta-

kunnallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Sairauspoissaolojen määrä oli 4,6 (4,7) prosenttia teoreet-

tisesta säännöllisestä työajasta eli säilyi edellisvuoden tasolla. 

Sairauspoissaolojen määrä oli samaa luokkaa kuin palvelualoil-

la keskimäärin (4,6 prosenttia vuonna 2009, EK:n työaikatiedus-

telut). Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat merkittävin yksittäinen 

sairauspoissaolojen syy. Vuoden aikana kaksi (9) henkilöä siirtyi 

työkyvyttömyyseläkkeelle.

Jokaiseen myymälään koulutettiin ergonomiavastaava osa-

na Alkon panostuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennalta-

ehkäisyyn. Ergonomiavastaava huolehtii siitä, että myymälässä 

noudatetaan oikeita työtapoja, perehdyttää uudet työntekijät er-

gonomia-asioihin sekä seuraa jatkuvasti myymälän ergonomiati-

lannetta ja muistuttaa oikeista toimintatavoista. Ergonomiakou-

lutus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon 

kanssa. 

Ergonomia oli keskeisenä teemana myös Alkon työntekijöil-

le järjestetyillä kuntoremonttikursseilla. Kursseja järjestettiin yh-

teensä neljä, joista yksi oli tarkoitettu esimiehille. Kukin kurs-

si kesti viikon, ja lisäksi siihen liittyi kaksipäiväinen seurantajak-

so. Kursseille ja seurantapäiville osallistui yhteensä 70 alkolaista. 

Osallistujien valinnassa työterveyshuollolla oli keskeinen rooli. 

Kunnon juttu -kampanjan avulla alkolaisia kannustettiin li-

säämään arkiliikuntaa. Teemaan liittyviä tietoiskuja julkaistiin si-

säisessä verkossa ja henkilöstölehdessä. Lisäksi henkilökunnal-

le jaettiin kuntokortit. Teemaan liittyvän ulkoiluasun tilasi lähes 

2 000 alkolaista.

Työsuojelun yhteistoimintaa varten Alkossa toimii työsuoje-

lutoimikunta. Myyjillä on toimikunnassa neljä edustajaa, toimi-

henkilöillä kaksi ja työnantajalla kaksi. Lisäksi työterveyslääkäri ja 

-hoitaja osallistuvat säännöllisesti työsuojelutoimikunnan työs-

kentelyyn. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden 2010 aikana 

viisi kertaa.

Työturvallisuutta on Alkossa parannettu jatkuvasti
Vuonna 2010 Alkossa tapahtui yhteensä 113 (90) työtapaturmaa, 

joista 32 oli työmatkatapaturmia. Tapaturmat aiheuttivat keski-

määrin 8,7 (7,1) päivän poissaolon. Tapaturmataajuus oli 36,1 

 (tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden).

Myymälätyöskentelyn ja palvelutilanteiden turvallisuus on 

merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava tekijä. Myymälöiden uhka- 

ja vaaratilanteet raportoidaan aluepäälliköille ja työsuojelupääl-

likölle. Näin varmistetaan uhkatilanteiden asianmukainen jälki-

käsittely sekä saadaan tietoa turvallisuuden kehittämiseksi. 

Kaikilla Alkon toimipaikoilla on lakisääteinen pelastussuunni-

telma palo- ja muita hätätilanteita varten. Pelastussuunnitelmat 

päivitetään vuosittain. 

Myymälät tarkastetaan Kaupan keskusliiton turvatarkastus-

menetelmällä. Vuonna 2010 tarkastettiin 25 uusiin tiloihin siirty-

nyttä tai uudistettua myymälää. Kaikissa Alkon myymälöissä on 

turvakameravalvonta. Myymälöiden turvallisuuspalveluita kes-

kitettiin, jotta voidaan varmistaa palveluiden tasalaatuisuus  koko 

maassa. 

Sosiaalinen vastuu
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Henkilöstön vaihtuvuus

2008 2009 2010

Uusia työsuhteita pl. määräaikaiset 337 102 160

Päättyneitä työsuhteita pl. määräaikaiset 363 236 253

Vaihtuvuus, % *) 13,1 8,6 10,9

Eläkkeelle siirtymisikä keskimäärin **) 59,4 60,0 60,1

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 8 9 2

Osa-aikaeläkkeelle  siirtyneet 9 6 10

*) Vuoden aikana päättyneet vakituiset työsuhteet jaettuna vuoden lopun 
   vakituisten henkilöiden määrällä.

**) Pitkään Alkossa olleiden naismyyjien eläkeikä on 58, 
     muiden 61 tai 63 palveluvuosista riippuen.

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan monin tavoin 
Henkilöstön hyvinvointia tuetaan tarjoamalla ateriaetu kaikille 

alkolaisille. Ateriaetu antaa mahdollisuuden terveelliseen ja 

monipuoliseen ruokailuun jokaisena työpäivänä. 

Henkilöstöllä on käytössään lomapaikat Sodankylän Luostol-

la, Nilsiän Tahkovuorella, Ylläksellä sekä syksystä 2010 lähtien 

myös Vierumäellä. Lomailijoiden valinta sesonkiviikoille toteute-

taan arpomalla hakijoiden kesken. Muut viikot täytetään varaus-

järjestyksessä. Suosituin lomapaikka oli Ylläs 78 prosentin  

käyttöasteellaan.

Jokaisen alkolaisen omaehtoista liikunnan ja kulttuurin har-

rastamista tuetaan kulttuurisetelein. Alkon toimipisteet järjestä-

vät myös omia virkistys- ja liikuntatapahtumia, ja esimiesten käy-

tössä on työhyvinvoinnin määräraha oman tiimin yhteiseen teke-

miseen. Lisäksi 14 harrastajakerhoa sai Alkolta tukea henkilöstön 

harrastustoimintaan.

Vuonna 2010 työhyvinvointiin käytettiin 4,3 (4,6) miljoonaa 

euroa eli 1 640 (1 728) euroa työntekijää kohden.

Myymälätyöskentelyn ja palvelutilanteiden turvallisuus on 
merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava tekijä.

✱ ✱ ✱ ✱

Ergonomisia asioita on helppo selvittää oppain ja apuvälinein, to-

teavat työterveyslääkäri Tiina Petäjä Mehiläisestä (vasemmalla) 

sekä alkolainen Aija Saarinen Kouvolasta.
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Alko kantaa vastuuta alkoholia tuottavien maiden ihmis- ja työ-

oikeus- sekä ympäristökysymyksistä myyntiin hankkimiensa tuot-

teiden kautta. 

Asetus alkoholijuomayhtiön toiminnasta sekä Alkon yksin-

oikeusasema säätelevät sen hankintatoimintaa. Asetuksen mu-

kaisesti päätökset Alkon alkoholijuomavalikoimasta on tehtä-

vä tasapuolisin ja syrjimättömin perustein valmistajan tai myyjän 

kansalaisuudesta tai kotipaikasta riippumatta.

Pohjoismaiset alkoholimonopolit (Alko, Systembolaget, Vin-

monopolet, ATVR ja Rúsdrekkasøla Landsins) ryhtyivät syksyl-

lä 2008 kehittämään yhteistyössä alkoholijuomien vastuulli-

sen hankinnan toimintamallia. Yhteispohjoismaisen yhteiskunta-

vastuuprojektin tavoitteena on, että eettiset periaatteet (Code of 

Conduct) otetaan vuoden 2012 alusta osaksi alkoholijuomatoi-

mittajien sopimuksia. Eettiset periaatteet perustuvat kansainväli-

siin sopimuksiin. 

Alkoholimonopolien toimitusjohtajat päättivät joulukuun 

2010 kokouksessaan muun muassa seuraavaa:

• Vastuullisen hankinnan yhteistyötä jatketaan.

• Pohjoismaiset alkoholimonopolit ottavat käyttöön samat 

eettiset periaatteet ja saman eettisten periaatteiden 

toteutumista analysoivan itsearviointilomakkeiston (Self 

Assessment Questionnaire, SAQ).

• Vuoden 2011 aikana Alko ja Systembolaget liittyvät Business 

Social Compliance Initiativen (BSCI) jäseniksi ja pilotoivat 

BSCI-toimintamallia. 

Sosiaalinen vastuu

Alkoholijuomien vastuullinen hankinta 

Pohjoismainen vastuullisen hankinnan ryhmä järjesti syys-

kuussa opintomatkan Espanjaan, Ranskaan ja Italiaan. Matkan  

aikana tutustuttiin muun muassa viinitilojen oloihin sekä tavattiin 

paikallisten viinintuottaja- ja viinityöntekijäjärjestöjen edustajia.

Vastuullisen hankinnan toimintamallia on rakennettu yhteis-

työssä Alkon alkoholijuomatoimittajia edustavan työryhmän  

kanssa. Vuonna 2010 työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Lisäksi  

lokakuussa 2010 Hanasaaren laajassa tavarantoimittaja-

tilaisuudessa annettiin vastuullisen hankinnan tilannekatsaus.

Vastuullisen hankinnan tavoitteena 
on huolehtia, että Alkon tuotteet 
valmistetaan sosiaalisesti 
hyväksyttävissä tuotanto-
olosuhteissa.

✱ ✱ ✱ ✱

Ihmisoikeudet Työoikeudet Ympäristö Talous
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Pohjoismaiset alkoholijuomamonopolit (Alko, Systembola-

get, Vinmonopolet, ATVR ja Rusdrekkasøla Landsins) tekivät  

yhteisen opintomatkan Espanjaan, Ranskaan ja Italiaan 14.–

21.9.2010. Espanjassa opintomatkan kohteiksi oli valittu Madrid 

ja La Mancha, Ranskassa Montpellier sekä Languedoc Roussillon 

ja Italiassa puolestaan Veneto. Opintomatkan kohteina olivat 

muun muassa  paikalliset viinialan järjestöt, viininvalmistajat  sekä 

alkoholijuoma teollisuutta edustavat työntekijäjärjestöt.

Opintomatkan tavoitteena oli kertoa Pohjoismaiden yhteises-

tä vastuullisen hankinnan projektista sekä saada tietoa siitä, mi-

ten alkoholimonopolit pystyvät edistämään vastuullista toiminta-

tapaa yhteistyössä paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Vie-

railukohteiden edustajat kertoivat myös, miten he itse seuraavat 

toimitusketjujaan ja mitkä asiat saattaisivat nousta esille vastuul-

lisen hankinnan haasteina. 

Matka oli varsin onnistunut: vastuullinen hankinta yleisesti ja 

erityisesti pohjoismainen projekti kiinnostivat. Matkan aikana se-

kä monopolien että paikallisten tahojen tietämys vastuullisesta 

toiminnasta lisääntyi. Asiakkaat edellyttävät yrityksiltä eneneväs-

sä määrin läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta, ja siten projekti edis-

tää kaikkien osapuolten toimintaa.

Vastuullista hankintaa Pohjoismaiseen tapaan
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Alkon ympäristöasioiden johtaminen pohjautuu asetukseen al-

koholiyhtiön toiminnasta, Alkon ympäristöpolitiikkaan sekä Kan-

sainvälisen kauppakamarin (ICC) Elinkeinoelämän peruskirjaan 

kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Ympäristövastuun käytän-

nöntoimia ohjaavat ympäristöohjelman tavoitteet ja -vastuut.

Alko Oy:n ympäristöpolitiikka
Alkon tavoitteena on olla vastuullisuudeltaan ja palvelultaan 

Suomen paras vähittäiskauppa. Tämä tavoitteen saavuttaminen 

edellyttää, että valikoimaa, osaamista, palvelua ja vastuullisuut-

ta kehitetään jatkuvasti. Lisäksi toimintaa kehitettäessä otetaan 

huomioon ympäristönäkökulma. 

Alko noudattaa ympäristöasioissa kuten muussakin toimin-

nassaan lainsäädäntöä ja seuraa sen kehitystä sekä toimii asiak-

kaidensa, sidosryhmiensä ja yhteiskunnan asettamien odotusten 

mukaisesti.

Alkon ympäristöohjelma kattaa muun muassa seuraavat osa-

alueet:

•  Käytetään materiaaleja, joiden valinnassa on otettu huomioon 

ympäristöasiat.

•  Käytetään energiaa taloudellisesti ja tehokkaasti sekä pyritään 

käyttämään uusiutuvaa energiaa.

•  Huolehditaan päällysteiden ja muiden materiaalien 

kierrätyksestä sekä kuljetusten tehokkaasta logistiikasta.

•  Huomioidaan eettiset tuotteet tuotevalikoimassa (esimerkiksi 

luomuviinit ja Reilun kaupan viinit).

•  Huolehditaan tuotteiden turvallisuudesta.

•  Huolehditaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta.

•  Kehitetään jatkuvasti henkilöstön osaamista.

•  Viestitään tavoitteista sidosryhmille ja ollaan heidän kanssaan 

tiiviissä yhteistyössä.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on osa Alkon 
päivittäistä toimintaa

Alko on alkoholijuomien vähittäismyyntiyhtiö. Sillä ei ole 

omaa tuotantoa, omia tuotteita eikä omia maa-alueita. Yhtiö 

hankkii myymänsä alkoholijuomat ulkomaisilta ja kotimaisilta 

valmistajilta sekä tukuilta. Alkoholijuomien koko elinkaaren  

ympäristövaikutuksista saatavat tiedot ovat toistaiseksi vielä 

puutteellisia. 

Vuonna 2010 kahdeksassa Alkon myymälässä pilotoitiin ISO 

14001 -ympäristöjärjestelmää, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 

kaikissa Alkon myymälöissä vuonna 2011. 

 Alkon pääkonttori liittyi vuonna 2009 WWF:n Green Office 

-ympäristöjärjestelmään ja WWF myönsi sille Green Office -mer-

kin käyttöoikeuden keväällä 2010. 

Alko raportoi ympäristövaikutuksista internetsivuillaan  

sekä  vuosittain Alkon vuosikertomuksessa ja yhteiskuntavastuu-

raportissa. 

Alkolla on vakiovalikoimissaan 68 (34) luomutuotetta ja 18 

(13) Reilun kaupan tuotetta. 

Alko tekee muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien  

kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on, että eettiset periaatteet 

 (Code of Conduct) otetaan vuoden 2012 alusta osaksi alkoholi-

juomatoimittajien sopimuksia. Eettiset periaatteet perustuvat 

kansainvälisiin sopimuksiin. 

Ympäristönäkökulman merkitys Alkon valikoimastrategiassa 

lisääntyy. Sen ottaminen huomioon valikoimastrategiassa kuiten-

kin edellyttää, etteivät tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden  

periaatteet vaarannu.



(*) Alko ja tukut)
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Juomapakkausten kierrätys
Tyhjien pullojen ja tölkkien kerääminen myymälöiden yhteydes-

sä olevien automaattien kautta on yksi Alkon näkyvimmistä ym-

päristövastuun toimintamuodoista. Muiden kauppaketjujen kans-

sa yhteiset palautuspisteet helpottavat pakkausten palauttamis-

ta ja siten edistävät kierrätystä. Näitä yhteistyössä hoidettuja pa-

lautuspisteitä on yhteensä 280. Oma palautuspiste on 61 Alkon 

myymälällä.

Alko ottaa kuluttajilta vastaan kaikki Alkosta ostetut koti- ja ul-

komaiset pullot, kotimaisten panimoiden alkoholi- ja virvoitus-

juomapullot, päivittäistavarakaupasta ostetut alle 4,7-prosentti-

set alkoholijuomapullot, jotka kuuluvat kierrätysjärjestelmään, 

sekä metalliset tölkit. Alkossa myydyistä pantillisiin järjestelmiin 

kuuluvista pakkauksista noin 90 prosenttia palautuu kierrätyk-

seen.

Alkoholijuomapakkaukset, joita Alko ei vastaanota, voi palaut-

taa kunnallisen lasinkeräysjärjestelmän kautta. Hanapakkaukset 

voi palauttaa kartonkikeräysastioihin. Kartonkijätteestä vastaava 

yritys erottaa mahdollisen sisäpakkauksen. Sisäpakkaukset eivät 

sisällä pcv-muovia.

Alko myi vuonna 2010 erilaisia alkoholijuomia sisältäviä pak-

kauksia (tölkkejä, pulloja, hanapakkauksia ja kartonkitölkkejä) 

 yhteensä noin 184 miljoonaa kappaletta. Uudelleen täytettäviä 

pulloja näistä oli 48 miljoonaa, pantillisia kertapulloja 78 miljoo-

naa, tölkkejä 31 miljoonaa, pantillisia kierrätysmuovipulloja  

13 miljoonaa, hanapakkauksia 7 miljoonaa, kartonkipakkauksia  

2 miljoonaa ja pantittomia pulloja 3 miljoonaa kappaletta.

Palautetut*) kertakäyttöiset pantilliset  
lasipullot ja niiden palautusprosentti 2008–2010 
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Ympäristövastuu

Alkon Arkadian lippulaivamyymälässä julkistettiin 8. marras-

kuuta 2010 taiteilija Lauri Aaltion Tähkäpää-veistos. 

Teos voitti Alkon järjestämän kilpailun, jonka tavoitteena 

oli tukea Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoita antamalla 

mahdollisuus teostensa esittelyyn yleisölle. Kilpailutöiden ta-

voitteena oli myös ilmentää Alkon ympäristövastuullisuutta. 

Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden ja Alkon välillä 

on tehty yhteistyötä aiemminkin. Muun muassa Alkon nykyiset 

työasut ovat koulun opiskelijoiden suunnittelemat.

Lauri Aaltion Tähkäpääveistos Arkadian myymälästä, taustallaan 
Kampin kauppakeskus. 

Alkon omien ja yhteispalautuspisteiden automaattien kautta 

palautui vuonna 2010 sirpaloituja kertapulloja eli lasijätettä teol-

lisuuden käyttöön yli 29,8 miljoonaa kiloa ja tukkujen kautta pa-

lautui lisäksi 6,7 miljoonaa kiloa. Lasimurska lajitellaan ja toimi-

tetaan hyödynnettäväksi mm. eristevillan valmistukseen. Alkon 

myymälöihin tai yhteisiin palautuspisteisiin palautetut tölkit ja 

pantilliset muovipullot toimitetaan Palpan kautta edelleen uu-

siokäyttöön.

Alko on metallitölkkien ja kierrätysmuovipullojen kierrätyk-

sestä vastaavan Suomen Palautuspakkaus Oy:n (Palpa) ja Ke-

räyslasiyhdistyksen jäsen. Vuoden 2010 aikana Alko on yhdessä 

Palpan kanssa valmistellut uutta, Palpan hallinnoimaa kierrätys-

lasijärjestelmää, joka tulee korvaamaan Alkon nykyisen lasin tal-

teenottojärjestelmän.

Alkoholijuomien ja muiden Alkossa myytävien tuotteiden kul-

jetuksissa hyödynnetään lavoja, koreja ja muita uudelleenkäytet-

täviä kuljetusapuvälineitä, jotka kiertävät lähes sataprosenttisesti.  

Kuljetukset 
Alkolla ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan tuotteiden kuljetukset 

myymälöihin ostetaan ulkopuolisilta kuljetusliikkeiltä. Kahdel-

la suurimmalla Alkon tuotteita Suomessa kuljettavalla yrityksel-

lä on käytössä ympäristöjärjestelmä. Ulkomailta ostettuja tuottei-

ta kuljettaa säännöllisesti viisi kuljetusyritystä, joista kolmella on 

käytössä ISO 14001 -ympäristöstandardi.

Alko tekee kuljetusyhteistyötä suoraan myymälöihin toimit-

tavien tavarantoimittajiensa kanssa yhdistämällä samaan kuor-

maan mahdollisimman monta eri pisteistä lähtevää toimitusta. 

Yhdistely tapahtuu kuljetusliikkeiden terminaaleissa. Järjestelyn 

tarkoitus on alentaa kuljetuskustannuksia ja pakokaasupäästö-

jä. Koska tuotteita toimitetaan myymälöihin montaa kertaa viikos-

sa, on tärkeää, että jakelu ja aikataulut ovat taloudellisia ja ym-

päristön kannalta mahdollisimman vähän kuormittavia. Paluu-

kuormiin Alkon myymälöistä yhdistetään mahdollisimman pal-

jon kuljetettavaa, kuten kiertopulloja, lasimurskaa ja muuta kier-

rätettävää materiaalia.

Alko on ryhtynyt seuraamaan kuljetusten aiheuttamien CO
2
-

päästöjen määrää. Vuonna 2010 tuontikuljetusten CO
2
-päästöt 

olivat 1 276 tonnia ja kotimaan jakelukuljetusten 2 320 tonnia. 

Luvut sisältävät kaikki yhteiskuljetuksissa mukana olevat toimi-

tukset eli lähes 80 prosenttia myymäläjakelun kokonaismääräs-

tä. Paluukuljetukset eivät sisälly lukuun. Laskentaperusteita on 

tarkennettu verrattuna vuoden 2009 laskelmiin, jonka vuoksi lu-

vut eivät ole vertailukelpoisia.

Alkon keskusvarastopalvelut tuottaa Itella Logisticsin Vantaan 

logistiikkakeskus, joka sai vuonna 2009 ISO 14001 -sertifikaatin. 

✱ ✱ ✱ ✱
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Torniolainen myyjä Sirpa Alaluukas 
valittiin vuonna 2010 Alkon 
vihreäksi lähettilääksi. Sirpa edistää 
ympäristöasioita niin työpaikallaan 
kuin vapaa-aikanaankin. Alkossa hänen 
taitojaan käytetään muun muassa 
ympäristöasioista viestimiseen. 

Maaliskuussa 2010 WWF myönsi Alkolle Green Office -merkin 

käyttöoikeuden. Palvelun avulla pyritään vähentämään pääkont-

torin ympäristökuormitusta sekä saavuttamaan materiaali- ja 

energiakustannussäästöjä. 

Alkon pääkonttori sijaitsee Helsingin Salmisaaressa. Pää-

konttorin ympäristöasioista keskustellaan yhteisissä käyttäjäpa-

lavereissa muiden samassa kiinteistössä toimivien vuokralaisten 

kanssa. Kiinteistössä kierrätetään seka-, energia- ja biojätettä se-

kä paperia ja pahvia. Kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset si-

sältyvät vuokralaisten hoitokuluvuokraan. Kiinteistön jokainen 

vuokralainen huolehtii omista tietosuojaa vaativista jätteistään 

sekä mahdollisten ongelmajätteidensä, kuten akkujen, loisteput-

kien ja paristojen, hävittämisestä.

Alkon pääkonttorin energiankulutuksen seurannassa käyte-

tään YIT Niagara -automaatiojärjestelmää. Pääkonttorin vuoden 

2010 sähkönkulutus oli 131 713 (155 554) kWh. Alkon omat työn-

tekijät ja siivousalan yritykset hoitavat myymäläsiivouksen. Pää-

konttorin toimitilojen siivouksesta huolehtii yritys, jolla on käy-

tössään ISO 14001 -ympäristöohjelma.

Alkon pääkonttorissa ja aluetoimistoissa jatkettiin vuon-

na 2009 hankitun etäneuvottelujärjestelmän käyttöä. Laitteis-

ton avulla pyritään entistä joustavampaan ja kustannuksiltaan te-

hokkaampaan toimintaan. Etäneuvottelua on hyödynnetty muun 

muassa aluepäälliköiden säännöllisessä yhteydenpidossa.

Alkon pääkonttorilla on käytössään WWF:n  
Green Office -ympäristöjärjestelmä.

Pääkonttori sai 
Green Office -merkin 
käyttöoikeuden
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Ympäristövastuu

Alkossa myydään juomien lisäksi pakkaus- ja oheistarvikkeita. 

Ympäristövaikutusten kannalta näistä merkittävimpiä ovat muo-

vikassit, koska niitä myydään eniten. Vuonna 2010 Alkossa oli 

myynnissä muovikasseja, jotka on valmistettu 60-prosenttisesti 

uusiomateriaalista. Muovipussi soveltuu kokonsa puolesta roska-

pussiksi, ja sen voi hävittää myös polttamalla. 

Alkon paperikassien valmistuksessa käytetään paperia, jolle 

on myönnetty EU-Kukka-ympäristömerkki. Merkki takaa, että pa-

peri täyttää Euroopan Unionin kopio- ja painopapereita koskevat 

tiukat ympäristövaatimukset. Paperikassi maatuu, joten sitä voi-

daan käyttää kompostointipäällyksenä ja sanomalehtien kierrä-

tyspäällyksenä. Myös Alkossa myytävä paperipussi kompostoi-

tuu, joten sitä voi käyttää myös biojätteille. 

Keinokuituinen kangaskassi on ekologinen vaihtoehto, koska 

sitä voi käyttää useampaan kertaan ja koska sen hiilijalanjälki on 

pieni. Tarvittaessa kassi voidaan hävittää energiajakeena. 

Alkossa on myynnissä kierrätysmateriaalista valmistettuja 

lahjapakkauksia. Kartonkinen Eco-lahjakotelo on sataprosenttis-

ta uusiokartonkia, ja Eco-lahjapussin paperinvalmistuksessa on 

käytetty 100 prosenttia kierrätysainesta. Kesämyynnissä Alkon 

valikoimaan kuului vanhoista mainosbanderolleista valmistettuja 

kahden pullon kierrätyskasseja.

Myymälöiden ympäristövaikutuksia seurataan yhä 
tarkemmin
Alkolla on 343 (31.12.2010) myymälää, joista 28 toimii omissa ti-

loissa. Myymälöiden pinta-ala on yhteensä 109 053 neliömetriä, 

eli yhden myymälän keskimääräinen pinta-ala on 318 neliömet-

riä. Liiketilojen eli myymälöiden, pääkonttorin ja aluetoimistojen 

aiheuttamat välittömät ympäristövaikutukset muodostuvat läm-

mön- ja sähkön- sekä vedenkulutuksesta. Myymälät, pääkontto-

Ympäristötekijät otetaan huomioon pakkaus- ja 
oheistarvikkeiden valinnassa

ri ja aluetoimistot toimivat pääosin vuokratiloissa. Suurin osa välit-

tömistä ympäristövaikutuksista muodostuu myymälöissä. Lämpö, 

vesi ja jätehuolto sisältyvät pääsääntöisesti toimitilojen vuokraan. 

Alko arvostaa myymälöiden sijaintipaikkana ympäristövastuul-

lisia liikekeskuksia, joissa kiinnitetään erityistä huomiota muun 

muassa monipuolisiin jätelajittelumahdollisuuksiin, ympäristöys-

tävällisiin lämmitysmuotoihin sekä energian talteenottoon.

Myymälöiden remonteissa syntyvä materiaali 
hyödynnetään
Alkon pääkonttorin, myymälöiden ja aluetoimistojen jätehuolto 

on ohjeistettu, jonka lisäksi noudatetaan kuntakohtaisia ohjeita ja 

määräyksiä. Kaikki toimipisteet on ohjeistettu lajittelemaan, sääs-

tämään energiaa ja hankkimaan ympäristöystävällisiä toimisto-

tuotteita yhtenäisen ohjeistuksen mukaan. 

Jätehuolto kuuluu ongelmajätteiden käsittelyä lukuun  

ottamatta pääsääntöisesti myymälöiden vuokrasopimukseen. 

Ongelma jätteiden käsittelyä varten on oma ympäristöohjeistuk-

sensa, ja Alkon Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) toimittaa 

kaikki haitalliset kemikaalit Ekokemille. Käytöstä poistetut lait-

teet, joista määrällisesti eniten on kassalaitteita, toimitetaan Työ 

& Toiminta Ry:lle. Siellä niistä otetaan talteen kaikki kierrätyk-

seen kelpaava materiaali.

Toimitilojen saneeraus sekä kalustaminen hoidetaan keski-

tetysti. Myymälöiden remonteista vastaavat yhteistyökumppanit 

huolehtivat siitä, että syntyvä remonttijäte menee hyötykäyttöön 

tai käsitellään jätteen vaatimalla tavalla.  

Myymälöiden ja toimistotilojen kalusteiden materiaalit vali-

taan siten, että ne ovat kestäviä, kierrätettäviä ja uudelleen käy-

tettäviä. 
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Remonttien ja myymäläsiirtojen suunnittelu aloitetaan kierrä-

tettävän materiaalin inventoinnilla. Kalusterunkojen suora uudel-

leenkäyttöaste on noin 52 prosenttia (50 prosenttia 2009).  Ta-

voitteena on, että kaikki vanha runkomateriaali kierrätetään joko 

omissa muutoskohteissa tai yhtiön ulkopuolisissa kohteissa. Hyl-

lyjen rungot ovat metallia. Vuoden 2010 remontti- ja muutoskoh-

teet on dokumentoitu kierrätyksen osalta. 

LED-tekniikalla säästyy energiaa
Vuonna 2010 Alkon myymälöissä käytettiin yhteensä noin 16,1 

GWh (18,9 GWh) sähköä. Myymälöiden kokonaispinta-alan pie-

neneminen ja energiatehokkuuden parantaminen on vähentänyt 

myymälöiden energiankulutusta. Myymälöiden sähkönkulutus-

ta pienennetään vähentämällä valaistusta yöksi – kuitenkin niin, 

ettei turvallisuus vaarannu. Vuodesta 2006 lähtien Alkon noin tu-

hannessa valomainoksessa on käytetty kokonaan LED-tekniikkaa; 

LED-valojen sähkönkulutus on noin neljännes neonvalojen säh-

könkulutukseen verrattuna.

Alko toimi edelläkävijänä avaamalla 1.7.2009 Helsingin Töö-

löntorille Suomen ensimmäisen kokonaan LED-tekniikalla va-

laistun myymälätilan. Sähkönkulutusta seuraamalla on käynyt il-

mi, että Töölöntorin-myymälän sähkön kokonaiskulutus on vä-

hentynyt 40 prosenttia.

Alko ostaa Fortum Renewable -ympäristömerkittyä sähköä 

niihin myymälöihin, joihin sitä on mahdollista hankkia. Sähkö on 

tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten vesivoi-

malla, biovoimalla, tuulivoimalla ja aurinkovoimalla.

Vuonna 2008 Alkon myymälöiden kylmälinjastoja ja -kaap-

peja alettiin poistaa sähkön säästämiseksi. Vuonna 2010 kaappe-

ja on jäljellä vain muutamissa myymälöissä. Myymälöissä on kui-

tenkin jouduttu lisäämään jonkin verran ilmastointia, mikä puo-

lestaan on lisännyt sähkönkulutusta.

Turvallisuus on a ja o myös ympäristöasioissa 
Vuonna 2007 aloitettua henkilökunnan turvallisuuskoulutus-

ta (Turvapassi) jatkettiin vuonna 2010 ja koulutusta järjestetään 

myös vuonna 2011. Vuoden aikana on testattu sähköistä uhka-

tilanneraportointia ja järjestelmä otetaan käyttöön alkuvuodesta  

2011. 

Vuonna 2010 Alkon intranetissä esitettiin kaksi turvallisuustie-

toiskua, joista toisessa opastettiin käyttämään turvaveistä ja toi-

sessa toimimaan oikein tulipalon aikana. Oppeja päästiin toteut-

tamaan käytännössä: Loimaan kauppakeskuksessa syttyneen tu-

lipalon aikana Alkon henkilökunta toimi oikeaoppisesti ja yhtei-

sen edun mukaisesti.

Turvallisuuspalveluita alettiin parantaa pitkäjänteisesti vuo-

den 2010 alusta. Yksi yhteistyökumppani -periaate on tehnyt 

mahdolliseksi, että turvallisuustasoa on pystytty kehittämään 

valtakunnallisesti  jokaisella osa-alueella.  

Kierrätysmateriaalista valmistetut lahjapakkaukset

Loppuvuodesta 2010 Alko uudisti koko lahjapakkausvalikoimansa. Uudessa valikoimassa on 

nyt myös kierrätysmateriaalista valmistetut Eco-lahjapakkaukset. Lahjapussin paperin val-

mistuksessa on käytetty 100-prosenttisesti uusioainesta ja sen kantonyörit ovat puuvillaa. 

Lahjakotelo on myös sataprosenttista uusiokartonkia. Molemmat tuotteet ovat kestäviä ja 

uudelleen käytettäviä. 

✱ ✱ ✱ ✱
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Taloudellinen vastuu

Alko Oy on yksi valtion ns. erityistehtäväyhtiöistä, ”joilla on joko 

tietty valtion niille osoittama tehtävä tai jokin sellainen erivapaus, 

jonka vuoksi ne eivät toimi kilpailullisessa ympäristössä”.

Valtioyhtiöistä osalla on keskitetty omistajanohjaus, ja osa 

kuuluu ministeriöiden omistajanohjaukseen. Yksi näistä on Alko 

Oy, joka  kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan ja 

valvontaan. 

Valtion erityistehtävää toteuttavissa yhtiöissä yleistavoittee-

na on, että toiminta on kannattavaa. Näissä yhtiöissä valtion 

omistaja poliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään 

yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvi-

oidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kus-

tannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Al-

kolla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia suomalaiseen yh-

teiskuntaan. Taloudellinen tehokkuus on osa yhtiön vastuullis-

ta toimintaa.

Asiakkaat ostivat tuotteita ja palveluita lähes 1 200 
miljoonalla eurolla 
Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto vuonna 2010 oli 1 174,8 

miljoonaa euroa (1 170,2 milj. euroa vuonna 2009). Yhtiön liike-

vaihdosta yli 90 prosenttia muodostuu myymälöiden tuote- ja 

palvelumyynnistä. Alkolla on sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita. 

Muuta myyntiä Alkolle kertyy muun muassa Alkoholitarkastusla-

boratorion palvelujen ja Etikettiklubin kurssien myynnistä.

Yhtiö työllistää kaupan alalla yli 2 600 osaajaa
Vuonna 2010 Alkossa työskenteli keskimäärin 2 606 henkilöä 

(2 641), ja Alkon palkkakulut sivukuluineen olivat yhteensä 78,3  

miljoonaa euroa (83,7 milj. euroa). Kannustinpalkkioihin kirjat-

tiin 4,2 prosenttia  henkilökustannuksista. Alkon koko henkilös-

tö kuuluu kannustinpalkkiojärjestelmän piiriin. Katso myös sivut 

26 ja 44. 

Alko on merkittävä materiaali- ja palveluhankkija  
Vuonna 2010 Alko teki 957,7 miljoonan euron (942,2 milj. euroa) 

arvosta hankintoja materiaali- ja palvelutoimittajilta. Hankinnois-

ta suurimmat tehdään alkoholijuomateollisuuden ja -tukkukau-

pan toimijoilta.

Vuonna 2010 Alkon  investoinnit olivat kokonaisuudessaan 

30,7 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa). Tästä 26,7 miljoonaa eu-

roa käytettiin Kiinteistö Oy Arkadiantalon osakekannan ostoon. 

Myymäläverkoston kehittämiseen investoitiin 3,6 miljoonaa eu-

roa (3,6) .

Kun uutta myymälää perustetaan kuntaan, Alko selvittää kun-

nan kannan keskustelemalla ennen kaikkea kunnan johdon ja so-

siaaliviranomaisten kanssa. Näin myymälän sijainnista saadaan 

yhteiskuntavastuullisesti perusteltu mielipide.

Alkon hyvä kumppanuusverkosto varmistaa, että Alko pystyy 

myös jatkossa kehittämään verkostoaan. Yhteistyö on mahdollis-

tanut, että Alkon myymäläketjua voidaan kehittää taloudellisesti 

mielekkäästi ja asiakkaita entistä paremmin palvelevalla tavalla. 

Myymäläinvestoinnit ja myymälöiden toiminta hyödyttävät myös 

paikallisia yrittäjiä. 

Verotuloja ja osinkoa valtiolle
Alko maksaa veroja valtiolle muun muassa valmisteveroina, ar-

vonlisäverona sekä yhteisöverona. Alko jakoi voitostaan 55 mil-

joonaa euroa osinkona omistajalleen, Suomen valtiolle. Vuon-

na 2010 Alko lahjoitti 2,5 miljoonaa euroa alkoholihaittojen vä-

hentämistoimiin, joilla edistetään päihdelääketieteen ja päihde-

työn opetusta sekä tutkimusta. Alko maksoi lahjoituksista tilikau-

den aikana 1,5 miljoonaa euroa. Lahjoitusten loppuosa makse-

taan vuosina 2011 ja 2012. Lahjoitusten vaikuttavuus on varmis-

tettu ennakolta määritellyin minimivaatimuksin ja säännöllisellä 

raportoinnilla Alkolle. 

Alkon toiminnan ensisijainen tavoite  
on sosiaali- ja terveyspoliittinen  
Alko on itsenäinen, valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.
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2008 2009 2010

Liikevaihto alkolijuomaverollinen, milj. euroa 1 133,4 1 170,2 1 174,8

Liikevaihto alkoholijuomaveroton, milj. euroa 605,4 600,6 591,5

Liikevoitto, milj. euroa 71,5 74,6 71,9

Voitto ennen veroja, milj. euroa 76,9 78,1 155,4

Osingot, milj. euroa 53,3 55,0 55,0

Välittömät verot, milj. euroa 20,3 20,3 40,2

Materiaali- ja palveluhankinnat, milj. euroa 902,7 942,2 957,7

Palkat ja palkkiot, milj. euroa 65,6 66,5 65,2

Eläkekulut, milj. euroa 11,9 11,2 9,3

Muut henkilöstökulut, milj. euroa 4,3 6,0 4,3

Henkilöstö keskimäärin, henkilöä 2 640 2 641 2 606

Alko siirsi eläkevakuuttamisen omasta eläke-

säätiöstä (Alkon Eläkesäätiö) eläkeyhtiöiden 

hoidettavaksi. Työeläkkeet siirtyivät 1.12.2010 

Keskinäinen Eläkeyhtiö Ilmariseen ja lisäeläk-

keet OP-Henkivakuutus Oy:lle. Eläkesäätiön 

lakisääteinen eläketurva (B-osasto) siirtyi Il-

mariseen. Lisäksi Alkossa on järjestetty lisä-

eläketurvaa (A-osasto) henkilöille, jotka ovat 

tulleet yhtiön palvelukseen ennen 1.1.1992. Li-

säeläketurvaa hoitaa jatkossa OP-Henkiva-

kuutus.

Eläkevakuuttamisen siirto koski noin 2 680 

työntekijän ja 1 900 eläkkeensaajan eläkkei-

den hoitoa. Henkilöstön ja eläkeläisten eläke-

turvan taso ja kattavuus säilyvät ennallaan. 

Eläkevakuuttamisen siirto vähensi eläkkeiden 

hoitoon ja sijoittamiseen liittyviä riskejä. Al-

kon Eläkesäätiön eläkevastuiden yhteismäärä 

on 380 miljoonaa euroa. Lakisääteisen työelä-

keturvan osuus on 145 miljoonaa euroa ja lisä-

eläketurvan osuus 242 miljoonaa euroa.

Eläkesäätiön purun yhteydessä hallitus 

päätti esittää yhtiökokoukselle työhyvinvointi-

rahaston perustamista. Rahaston arvo on nel-

jä miljoonaa euroa. Alko kehittää jatkossa en-

Taloudelliset 
vaikutukset 

yhteiskuntaan

Asiakkaat

Liikevaihto  
1 174,8 milj. euroa

Henkilöstö 

Palkat sosiaali-
kuluineen, koulutus  

82,4 milj. euroa

Tavarantoimittajat

Materiaalit ja  
palvelut  

957,7 milj. euroa

Valtio 

Voitto ja jaksotetut 
verot  

249,5 milj. euroa

Taloudellisia tunnuslukuja 

tistä enemmän henkilöstönsä työhyvinvointia. 

Työelämässä olevien alkolaisten työkykyä tuke-

via toimia toteutetaan yhteistyössä Eläkeyhtiö 

 Ilmarisen kanssa. Työhyvinvointia kehitetään ja 

suunnitellaan yhteistyössä myös Alkon henki-

löstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa.

Eläkesäätiön purku vaikutti talouden 
raportointiin
Alkon ja eläkeyhtiöiden välinen vastuunsiir-

to toteutui 1.12.2010. Kun vastuu oli siirretty, 

Eläkesäätiöstä jäänyt ylikate palautettiin Alko 

Oy:lle. Eläkesäätiön purku verojen jälkeen nos-

ti emoyhtiön tulosta  60,8 miljoonaa euroa. Yli-

katteen palautus on kirjattu tuloslaskelman sa-

tunnaisiin tuottoihin.

Vuoden 2010 tilinpäätös on konsernitilin-

päätös, joka päätettiin tehdä Alkon Eläkesääti-

ön purkamisen vuoksi. Eläkesäätiön purkami-

nen aiheutti Alko Oy:lle tilikauden 2010 merkit-

tävimmät tasemuutokset. Alkon kiinteistöosa-

keomaisuus lisääntyi Alkon ostettua Kiinteistö-

osakeyhtiö Arkadiantalo Oy:n koko osakekan-

nan Alkon Eläkesäätiöltä. Hankintahinta varain-

siirtoveroineen oli 26,7 miljoonaa euroa. 

Alko Oy siirsi eläkevakuuttamisen eläkeyhtiöihin
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Alkon noudattamat säännökset ja 
hallinnointiperiaatteet
Alko Oy on valtion omistama osakeyhtiö. Alko Oy:n toiminnan 

perustana ovat alkoholilaki (1143/1994), asetus alkoholiyhtiön 

toiminnasta (243/2000), osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys. Alkoho-

lilain mukaan Alko Oy:n tehtävänä on huolehtia sille eräin poik-

keuksin yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäis-

myynnistä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksesta ai-

heutuvien haittojen ehkäiseminen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alko Oy:n omistajaohja-

uksesta ja valvonnasta Alko Oy:lle laissa määritellyn erityistehtä-

vänsä vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriö noudattaa omistaja-

ohjauksesta annettua lakia (1368/2007) ja tekee yhteistyötä val-

tioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kanssa.

Yhtiökokous 
Alko Oy:n varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesä-

kuun loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää 

yhtiökokousedustajan, joka on alkoholiasioista vastaava ministeri. 

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista 

asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vas-

tuuvapaudesta, hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkioista, ti-

lintarkastajien valinnasta ja palkkioista, hallintoneuvoston jäsen-

ten palkkioista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Hallintoneuvosto
Alkon hallintoneuvostossa on kaksitoista jäsentä, jotka valtioneu-

vosto määrää neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtioneu-

vosto nimeää myös hallintoneuvoston puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. 

Hallintoneuvoston jäsenet kaudella 2008–2011 ovat puheen-

johtaja Petri Salo, varapuheenjohtaja Markku Rossi sekä jäsenet 

Janina Andersson, Christina Gestrin, Hanna-Leena Hemming, 

Reijo Kallio, Saara Karhu, Mikko Kuoppa, Jari Larikka, Heli Paa-

sio, Klaus Pentti ja Pekka Vilkuna. Sosiaali- ja terveysministeriön  

edustajana hallintoneuvostossa on johtaja Kari Paaso. Sosiaali  

-ja terveysministeriön edustuksesta yhtiön hallintoneuvostossa 

määrätään alkoholilain 38 pykälässä. 

Hallintoneuvosto on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jos-

sa on määritelty keskeiset tehtävät ja toimintatavat.

Hallintoneuvoston tehtävänä on

• valvoa, että yhtiön asioita ja hallintoa hoidetaan terveiden 

liikeperiaatteiden mukaan kannattavuutta silmällä pitäen ja 

että lakia ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä yhtiökokouksen 

päätöksiä ja muita vahvistettuja ohjeita noudatetaan

• antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti 

tärkeissä asioissa

• seurata alkoholiolojen kehitystä sekä kotimaassa että 

ulkomailla ja antaa tämän perusteella yleisiä ohjeita 

alkoholiyhtiön toiminnan kehittämiseksi (Alko toimittaa 

hallintoneuvostolle säännöllisesti raportin, johon on koottu 

alkoholin kulutus-, lainsäädäntömuutos- ja tutkimustietoja.)

• tulla kuulluksi alkoholiyhtiöstä annetun asetuksen 1 §:n 

(243/2000) mukaisen alkoholihaittojen ehkäisemiseksi 

tehtävän toimintasuunnitelman laadinnassa ja vahvistaa 

lopullinen toimintasuunnitelma

• antaa sosiaali- ja terveysministeriölle 

(peruspalveluministerille) alkoholilain 36 §:n 1 momentin  

2 kohdassa tarkoitetun kertomuksen yhtiön vähittäismyynnin 

kehityksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin yhtiö on ryhtynyt 

alkoholilain edellyttämällä tavalla

• antaa lausuntonsa yhtiön tilinpäätöksestä ja 

tilintarkastuksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle

• saada tiedoksi pääkohdat alkoholiyhtiön toiminnasta 

kertovasta raportista, joka laaditaan Valviran ja Kilpailuviraston 

toimesta Euroopan komissiolle.

Hallitus
Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen pu-

heenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita 

henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Hallituksen jäsenen toimi-

kausi kestää hänen valitsemisestaan seuraavan varsinaisen yhtiö-

kokouksen päättymiseen saakka. Kokouksiin osallistuu kaksi hen-

kilöstöedustajaa. 

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Soili Suon-

ojan, varapuheenjohtajaksi Pekka Puskan ja jäseniksi Arto Honka-

niemen, Liisa Leinon, Helena Walldénin, Päivi Sillanaukeen sekä 

Petri Aaltosen. Hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta osallis-

tuvat henkilöstön edustajat Juri Helmiö ja Saku Salonen.

Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa 

on määritelty sen keskeiset tehtävät ja toimintatavat.

Hallituksen keskeisenä tehtävänä on muun muassa

• hoitaa yhtiötä yhtiökokouksen päätösten, osakeyhtiölain ja 

yhtiöjärjestyksen mukaisesti 

• hoitaa yhtiötä alkoholisäädösten mukaisesti

• vahvistaa yhtiön strategia

Alko Oy:n hallinnointiperiaatteet 2010 
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• hyväksyä vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti sekä 

valvoa niiden toteutumista

• hyväksyä merkittävät investoinnit sekä kiinteistöosakkeiden 

hankinnat ja myynnit

• seurata sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen 

tarkastuksen toteuttamista

• seurata tilintarkastajien riippumattomuutta ja toimintaa

• valmistella tilintarkastajien valintaa koskeva esitys 

yhtiökokoukselle 

• käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, toimintakertomus ja 

tilinpäätös

• päättää yhtiön organisaatiorakenteesta ja 

johtamisjärjestelmästä

• nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja, 

toimitusjohtajan sijaiset ja muut johtoryhmän jäsenet

• päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka- ym. 

etuuksista

• vahvistaa johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmä

• käsitellä yhtiön ilmapiirimittausten tulokset

• hyväksyä yhtiön hallinnointiperiaatteet, hallituksen 

työjärjestys ja valiokuntien työjärjestykset sekä tarkistaa niiden 

sisältö vuosittain

• käsitellä hallituksen valiokuntien raportit

• käsitellä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan esittämät 

asiat.

Hallitus kokoontuu noin 12 kertaa vuodessa.

Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain. 

Hallituksen valiokunnat
Alko Oy:n hallitus on asettanut neljä valiokuntaa: työ-, tarkastus- 

ja palkitsemisvaliokunnan sekä alkoholipoliittisen valiokunnan. 

Hallitus nimittää valiokuntien puheenjohtajan ja jäsenet. Valio-

kunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Kaikille valiokun-

nille on laadittu työjärjestykset.

Työvaliokunta
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokousten 

esityslistat. Valiokunnan muodostavat puheenjohtaja ja varapu-

heenjohtaja. Valiokunnan kokouksissa esittelijänä toimii yhtiön 

toimitusjohtaja, joka toimii myös kokousten sihteerinä. 

Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Soili Suonoja, jäsen 

Pekka Puska sekä esittelijä ja sihteeri Jaakko Uotila. 

Tarkastusvaliokunta 
Tarkastusvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta sille kuuluvien val-

vontatehtävien hoitamisessa. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on

• valvoa taloudellista raportointiprosessia

• huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on 

järjestetty asianmukaisesti

• huolehtia, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta, 

tilintarkastus sekä sisäinen tarkastus on järjestetty 

lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien 

toimintaperiaatteiden mukaisesti

• seurata eläkesäätiön toimintaa.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta ja enintään viidestä 

hallituksen jäsenestä. Puheenjohtajalla tulee olla riittävä lasken-

tatoimen tuntemus. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimivat va-

liokunnan esittelijöinä, ja tarkastusjohtaja toimii valiokunnan sih-

teerinä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu noin kahdeksan kertaa 

vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Helena 

Walldén, jäsenet Petri Aaltonen, Arto Honkaniemi ja Soili Suono-

ja, esittelijät Jaakko Uotila ja Minna Alitalo sekä sihteeri Heli Rii-

vari.

Palkitsemisvaliokunta
Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on hallitusta avustaakseen 

valvoa ja valmistella yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja -käytäntöä, 

organisaation kehittämistä sekä avustaa hallitusta kaikissa palkit-

semisjärjestelmiin ja työsuhteisiin liittyvissä tehtävissä. Valiokun-

ta koostuu kolmesta hallituksen jäsenestä. Yhtiön toimitusjoh-

taja toimii valiokunnan esittelijänä ja henkilöstöjohtaja sihteeri-

nä. Palkitsemisvaliokunta kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuo-

dessa.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Liisa Leino, 

jäsenet Päivi Sillanaukee ja Soili Suonoja, esittelijä Jaakko Uotila 

ja sihteeri Erkki Tommila. 

Alkoholipoliittinen valiokunta
Alkoholipoliittisen valiokunnan tehtävänä on avustaa ja tukea yh-

tiön hallitusta ja johtoa neuvoa-antavana toimijana alkoholilain 

ja -asetuksen mukaisten sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoittei-

den saavuttamisessa. Valiokunta koostuu yhdestä hallituksen jä-

senestä, kahdesta sosiaali- ja terveysministeriön edustajasta sekä 

yhdestä yhtiön edustajasta. Yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja 
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toimii valiokunnan sihteerinä. Alkoholipoliittinen valiokunta ko-

koontuu noin viisi kertaa vuodessa.

Alkoholipoliittiseen valiokuntaan kuuluvat puheenjohtaja 

Pekka Puska, jäsenet Kari Paaso (STM) ja Ismo Tuominen (STM) 

sekä Jaakko Uotila ja sihteeri Maritta Iso-Aho.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa lain, 

yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Hän huolehtii myös yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja halli-

tuksen päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajalla on kaksi  

sijaista. 

Toimitusjohtaja Jaakko Uotilalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 

63-vuotiaana. Toimitusjohtajan täysimääräinen eläke on 60 pro-

senttia eläkepalkasta. Toimitusjohtajan palvelussuhteessa nou-

datettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hänelle irtisano-

misajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa kuuden kuu-

kauden palkkaa, mikäli työsuhde päätetään hänestä riippumatto-

masta syystä. 

Johtoryhmä
Alkolla on johtoryhmä, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Alkon 

hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaiset ja 

muut johtoryhmän jäsenet. 

Johtoryhmä käsittelee yhtiön strategian, toimintasuunnitel-

man ja budjetin sekä muut hallitukselle esiteltävät asiat. Johto-

ryhmän tehtävänä on lisäksi seurata tuloskehitystä, liiketoimintaa 

ja operatiivisten päätösten toteutumista. 

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Jaakko Uotila,  

toimitusjohtajan ensimmäinen sijainen, yhteiskuntasuhteista vas-

taava johtaja Maritta Iso-Aho, toimitusjohtajan toinen sijainen, 

palvelujohtaja Kari Pennanen, talousjohtaja Minna Alitalo, osto-

johtaja Tiina Lukkari, viestintä- ja markkinointijohtaja Mika-Pekka  

Miettinen ja henkilöstöjohtaja Erkki Tommila. Johtoryhmä ko-

koontuu säännöllisesti keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa.

Yhtiön kaikki johtoryhmän jäsenet ja muut avainhenkilöt an-

toivat ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Saatujen selvitysten pe-

rusteella kaikki johtoryhmän edustajat ja nimetyt avainhenkilöt 

ovat riippumattomia yhtiön sidosryhmistä. 

Etuudet, palkkiot ja palkitseminen
Yhtiökokous on päättänyt hallintoneuvoston vuoden 2010 kuu-

kausipalkkiot

• puheenjohtajan kuukausipalkkio: 900 euroa

• varapuheenjohtajan kuukausipalkkio: 500 euroa

• jäsenen kuukausipalkkio: 400 euroa.

Yhtiökokous on päättänyt hallituksen vuoden 2010 kuukausipalk-

kiot:

• puheenjohtajan kuukausipalkkio: 2 750 euroa

• varapuheenjohtajan kuukausipalkkio: 1 300 euroa

• jäsenen kuukausipalkkio: 1 100 euroa.

Yhtiökokous on lisäksi päättänyt, että hallintoneuvoston jä-

senille sekä sosiaali- ja terveysministeriön omistajaohjauksesta 

vastaaville edustajille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa jo-

kaiselta hallintoneuvoston kokoukselta, jossa he ovat olleet läs-

nä. Hallituksen jäsenille ja hallituksen nimeämien valiokunti-

en jäsenille maksetaan 600 euroa jokaiselta hallituksen tai valio-

kunnan kokoukselta, jossa he ovat olleet läsnä.

Alkon hallitus päättää vuosittain johtoryhmän ja henkilökun-

nan kannustejärjestelmien rakenteesta sekä maksamisen edel-

lytyksistä.

Johtoryhmän kannustinjärjestelmässä palkitseminen perus-

tuu yhtiön tuloskortista valittuihin tavoitteisiin ja niiden toteutu-

mista kuvaaviin mittareihin sekä henkilökohtaisiin strategisiin ke-

hittämistavoitteisiin. 

Henkilökunnan kannustinjärjestelmässä palkitseminen pe-

rustuu ryhmäkohtaisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumista kuvaa-

viin mittareihin. 

Johtoryhmän ja henkilökunnan kannustinjärjestelmien mu-

kaisten palkkioiden maksaminen edellyttää etukäteen määritel-

lyn kustannustehokkuuden saavuttamista.

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo alkoholilain ja sen nojalla 

annettujen säännösten sekä määräysten noudattamista. Sosiaa-

li- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira raportoi Euroo-

pan komissiolle vuosittain siitä, miten yksinoikeusasemassa toi-

miva alkoholiyhtiö on toteuttanut vaadittua tasapuolisuutta ja toi-

mintojen läpinäkyvyyttä suhteessa tavarantoimittajiin. Raportis-

sa otetaan huomioon myös Kilpailuviraston lausunto. Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo alkoholiyhtiön 

Alko Oy:n hallinnointiperiaatteet 2010 
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vähittäismyyntiä. Alkoholijuomien kaupanpitoa koskevista Alkon 

päätöksistä voi valittaa Valviraan ja edelleen Korkeimpaan hallin-

to-oikeuteen.

Johtoryhmä vastaa Alkon sisäisestä valvonnasta. Sisäisen val-

vonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on tarkoituk-

senmukaista sekä tehokasta, taloudellinen ja toiminnallinen ra-

portointi on luotettavaa ja että säännöksiä sekä toimintaperiaat-

teita noudatetaan. Sisäisen valvonnan tärkeimmät osa-alueet 

ovat johtamistapa- ja organisaatiokulttuuri, raportointi ja sisäi-

nen viestintä sekä seuranta- ja valvontatoimenpiteet. Alkon ar-

vot, liiketapaperiaatteet ja tasapuolisuusohjeet sekä alkoholijuo-

mien valikoimaanottoa ja vähittäismyyntiä koskevat ohjeet ovat 

yhtiön hallinnoinnin ja keskeisten sidosryhmien kanssa toimimi-

sen perusta.

Alkon hallitus vahvistaa riskienhallintapolitiikan ja valvoo ris-

kienhallintatoimenpiteiden riittävyyttä ja toimivuutta. Toimitus-

johtaja vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa riskienhallintapolitii-

kasta ja sen noudattamisesta sekä siitä, että riskienhallinta on jär-

jestetty asianmukaisesti. Alko Oy:n riskienhallinta perustuu sys-

temaattiseen ja ennakoivaan tapaan analysoida ja hallita toimin-

taan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Alkon riskit on jaoteltu 

strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin sekä vahinko-

riskeihin.

Yhtiön sisäinen tarkastus arvioi hallituksen vahvistamien toi-

mintaperiaatteiden mukaisesti, miten valvonnan riittävyys ja te-

hokkuus, riskienhallinta, toiminnan laatu ja hallintoprosessien toi-

minta toteutuvat Alkon eri osissa. Sisäinen tarkastus on riippuma-

ton toiminto, joka on hallinnollisesti toimitusjohtajan ensimmäi-

sen sijaisen alaisuudessa ja raportoi toiminnallisesti hallitukselle.

Tilintarkastus 
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppaka-

marin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikau-

si on yksi tilikausi, ja tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi keväällä 2010 ti-

lintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, ja päävas-

tuullisena tilintarkastajana toimii KHT Reino Tikkanen. 

Tiedottaminen
Yhtiön hallinnointiperiaatteet ovat luettavissa Alko Oy:n internet-

sivuilla osoitteessa www.alko.fi. Lisäksi Alko Oy julkaisee hallin-

nointiperiaatteet vuosittain vuosikertomuksen ja yhteiskuntavas-

tuuraportin yhteydessä. 

Hallinnointikoodin noudattaminen
Alko Oy noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys 

ry:n 15.6.2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointi-

koodia. Poikkeukset hallinnointikoodista johtuvat yhtiön omis-

tusrakenteesta: yhtiöllä on yksi omistaja, ja yhtiön osakkeita ei 

noteerata julkisesti. Suomen listayhtiöiden hallinnointiperiaat-

teiden lisäksi Alko Oy noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön 

omistajaohjausstrategiaa.

Hallintoneuvoston jäsen Osallistuminen kokouksiin, %

Petri Salo, pj 100

Markku Rossi, vpj 100

Janina Andersson 60

Christina Gestrin 100

Hanna-Leena Hemming 100

Reijo Kallio 80

Saara Karhu 80

Mikko Kuoppa 100

Jari Larikka 100

Heli Paasio 80

Klaus Pentti 100

Pekka Vilkuna 100

Yhteensä 92

Palkka- ja palkkioselvitys 2010

Varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot hallintoneu-
vostolle vuonna 2010:
•	 hallintoneuvoston	puheenjohtaja	900	euroa/kk

•	 hallintoneuvoston	varapuheenjohtaja	500	euroa/kk

•	 jäsen	400	euroa/kk

•	 lisäksi	kokouspalkkio	600	euroa.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2010 viisi kertaa ja sen 
jäsenten osallistumisprosentti hallintoneuvoston kokouksiin 
oli seuraava:
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Varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot hallitukselle 
vuonna 2010:
•	 hallituksen	puheenjohtaja	2	750	euroa/kk

•	 hallituksen	varapuheenjohtaja	1	300	euroa/kk

•	 jäsen	1	100	euroa/kk

•	 lisäksi	kokouspalkkio	600	euroa.	

Hallitus kokoontui 14 kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti 

hallituksen kokouksiin oli seuraava:

Hallituksen jäsen Osallistuminen kokouksiin, %

Soili Suonoja, pj 100

Pekka Puska, vpj 100
Petri Aaltonen  
(hallituksessa 7.4.2010 alkaen) 100

Arto Honkaniemi 100

Liisa Leino 79
Päivi Sillanaukee  
(hallituksessa 7.4.2010 alkaen) 70

Helena Walldén 100

Reijo Väärälä (hallituksessa 6.4.2010 asti) 100

Yhteensä 94

Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen  

nimittämien valiokuntien kokouksiin oli 99.

Johtoryhmän ja henkilökunnan kannustinpalkkiojärjestelmä
Alko Oy:n palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten tavoittei-

den toteutumista. Hallitus päättää vuosittain palkitsemisvaliokun-

nan esityksen pohjalta henkilökunnan ja johtoryhmän kannustin-

palkkiojärjestelmien periaatteet ja tulostavoitteet. Hallitus hyväk-

syy vuosittain toteutuvat palkkiot.

Johtoryhmän kannustinpalkkiojärjestelmä perustuu yhtiön tu-

loskortista valittuihin tavoitteisiin (asiakas, vastuullisuus, henkilös-

tö ja toiminnan tehokkuus) ja niiden toteutumista kuvaaviin mit-

tareihin sekä strategisiin henkilökohtaisiin kehittämistavoitteisiin. 

Vuoden 2010 kannustinpalkkio on enintään 32 % vuosipalkasta.

Henkilökunnan kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kan-

nustaa alkolaisia toimimaan strategisten tavoitteiden (asiakas, vas-

tuullisuus, henkilöstö, toiminnan tehokkuus) saavuttamiseksi. Läh-

tökohtana on ryhmäkohtainen palkitseminen. Vuoden 2010 kan-

nustinpalkkio on työnkuvasta riippuen enintään 6–12 % vuosipal-

kasta. 

Palkan perusteena on tehtävän vaativuus, työkokemus ja työssä 

suoriutuminen. Sen lisäksi palkitaan työlle asetettujen tavoitteiden 

erinomaisesta saavuttamisesta, osaamisen kehittymisestä ja osal-

listumisesta toiminnan kehittämiseen.   

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus 

palkitsemisvaliokunnan esityksestä. 

Kokonaispalkka, euroa
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 

maksuvuosittain, euroa Yhteensä, euroa

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Toimitusjohtaja Jaakko Uotila 253 997 254 585 64 320 53 505 318 317 308 090 

Muu johtoryhmä 755 390 763 878 183 089 136 056 938 479 899 934 

Yhteensä 1 009 387 1 018 463 247 409 189 561 1 256 796 1 208 024 

2010*)

 euroa
2009

 euroa
Toimitusjohtaja 
Jaakko Uotila 128 962 115 216 

Muu johtoryhmä 72 139 87 108 

Yhteensä 201 101 202 324 

Eläkeikä Eläke-edut Irtisanomisaika

Irtisanomisajan 
lisäksi 

maksettava 
irtisanomis -

korvaus

Toimitusjohtaja
Jaakko Uotila 63 v.

60 % eläke -palkasta; 
laskentaperusteena 

10 viimeisen
 vuoden ansiot

Toimitusjohtajan 
puolelta 6 kk 

ja yrityksen 
puolelta 6 kk 6 kk palkka

Muu johtoryhmä

Kaksi jäsentä
61 v.  

Viisi jäsentä
63 v.

66 % eläkepalkasta  

60 % eläke-palkasta; 
laskentaperusteena 

10 viimeisen 
vuoden ansiot

Johtoryhmän 
jäsenen 

puolelta 3 kk ja 
työnantajan 

puolelta 4-6 kk

*)  ennakkomaksuun perustuva arvio, joka 
täsmentyy huhtikuussa 2011

Lisäeläkkeiden vuosimaksut
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Jaakko Uotila
toimitusjohtaja
johtoryhmän puheenjohtaja
s. 1949
proviisori

Minna Alitalo
talousjohtaja
s. 1962
kauppatieteiden maisteri

Maritta Iso-Aho 
johtaja, yhteiskuntasuhteet
s. 1964
hallintotieteiden maisteri, 
eMBA

Tiina Lukkari
ostojohtaja
s. 1954
filosofian maisteri

Johtoryhmä

Mika-Pekka Miettinen
viestintä- ja  
markkinointijohtaja
s. 1964
kauppatieteiden maisteri

Kari Pennanen
palvelujohtaja
s. 1964
yhteiskuntatieteiden  
maisteri, eMBA

2010*)

 euroa
2009

 euroa
Toimitusjohtaja 
Jaakko Uotila 128 962 115 216 

Muu johtoryhmä 72 139 87 108 

Yhteensä 201 101 202 324 

Johtoryhmän jäsenet vasemmalta oikealle:

Jaakko Uotila, Tiina Lukkari, Kari Pennanen, Erkki Tommila, Maritta Iso-Aho, Mika-Pekka Miettinen ja Minna Alitalo.

Erkki Tommila
henkilöstöjohtaja
s. 1961
kasvatustieteiden maisteri, 
eMBA
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Soili Suonoja
hallituksen puheenjohtaja
s. 1944
kauppaneuvos
hallituksessa vuodesta 2004

Pekka Puska
hallituksen  
varapuheenjohtaja
s. 1945
professori, LKT, VTM
Terveyden ja hyvinvoinnin  
laitoksen pääjohtaja
hallituksessa vuodesta 2007

Petri Aaltonen 
hallituksen jäsen 
s. 1966 
varatuomari 
johtaja, Itella Posti Oy 
hallituksessa vuodesta 2010 
(7.4.2010 alkaen) 

Arto Honkaniemi
hallituksen jäsen
s. 1946
OTK, ekonomi
valtioneuvoston kanslia, 
omistajaohjauksen  
finanssineuvos
hallituksessa vuodesta 2007

Hallitus

Liisa Leino
hallituksen jäsen
s. 1960
kasvatustieteen maisteri 
Leinovalu Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja
hallituksessa vuodesta 2009

Päivi Sillanaukee 
hallituksen jäsen 
s. 1964 
Lääketieteen tohtori 
Ylijohtaja, Sosiaali- ja  
terveysministeriö 
hallituksessa vuodesta 2010 
(7.4.2010 alkaen) 

Reijo Väärälä
hallituksen jäsen
s. 1950
yhteiskuntatieteen tohtori  
sosiaali- ja terveysministeriön 
apulaisosastopäällikkö
hallituksessa vuodesta 2003 
(6.4. 2010 saakka)

Helena Walldén 
hallituksen jäsen
s. 1953
diplomi-insinööri
hallituksessa vuodesta 2009
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Hallintoneuvosto  
1.1.2008–31.12.2011

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja on Petri Salo ja varapuheen-
johtaja Markku Rossi, molemmat kansanedustajia. Muut jäsenet ovat 
Janina Andersson, Christina Gestrin, Hanna-Leena Hemming, Reijo 
Kallio, Saara Karhu, Mikko Kuoppa, Jari Larikka, Heli Paasio, Klaus 
Pentti sekä Pekka Vilkuna, kaikki kansanedustajia.
Sosiaali- ja terveysministeriön edustajana hallintoneuvostossa toimii 
johtaja Kari Paaso.

Henkilöstön edustajat

Juri Helmiö
s. 1952
Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n 
puheenjohtaja

Saku Salonen 
s. 1977
Alkoholikaupan Ammattiliitto  
ALV ry:n puheenjohtaja

Hallituksen jäsenet vasemmalta oikealle: Petri Aaltonen, Päivi Sillanaukee, Pekka Puska, Arto Honkaniemi, Soili Suonoja,  

Liisa Leino, Helena Walldén, henkilöstön edustajat Juri Helmiö ja Saku Salonen.
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Sisältyy Sivulla Huomiot

1. Strategia ja analyysi

1.1 Toimitusjohtajan katsaus kyllä 2

1.2 Vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus osittain
2, 3, 4–5, 6–7, 12–14, 
38–39, 42–44

2. Organisaation taustakuvaus

2.1–2.9 Perustiedot Alkosta kyllä
kansisivu, 12–14, 16–19, 
26–29, 42–44

2.10 Raportointijaksolla saadut palkinnot ei
Alko ei ole saanut kohdassa mainittuja 
palkintoja.

3. Raportin muuttujat

3.1–3.4 Raportin kuvaus ja raportointijakso kyllä kansisivu

3.5–3.11 Raportin sisällönmäärittely ja rajaukset osittain kansisivu, 5

3.12 Vertailu GRI-raportointisuosituksiin kyllä 48–50

3.13 Raportin ulkopuolinen varmennus kyllä 51

4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö

4.1–4.10  Hallinto kyllä kansisivu, 42–44

4.11-4.13 Sitoutuminen ulkoisiin yhteiskuntavastuualoitteisiin osittain 8–9, 18, 30–31, 43

4.14–4.17 Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa kyllä 4–5, 8–9, 27–28 

5. Johtamistapa ja organisaation taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset toimintaindikaattorit

EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen hyöty kyllä 26, 39, 40–41, 55

EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuu-
det organisaation toiminnalle ei

EC3 Tulospalkkioiden ja eläkesitoumusten kattavuus kyllä 29, 39, 43–44

EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avustus ei Alko ei saa GRI:n tarkoittamia tukia. 

EC6–EC7 Paikalliset hankinnat ja rekrytointi osittain 26
Alkoholihankinnoissa tasapuolisuuden 
ja syrjimättömyyden periaate

EC8 Infrastruktuuri-investointien kehittyminen ja vaikutukset sekä tarjotut 
yleishyödylliset palvelut osittain 6, 34

EC9 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus ei

Ympäristöindikaattorit

EN1–EN2 Käytetyt ja kierrätetyt materiaalit osittain 33–37

EN3 Päälähteiden suora energiankulutus osittain 35, 37
Raportoitu niistä myymälöistä joihin 
ostetaan itse sähkö.

EN4 Päälähteiden epäsuora energiankulutus ei

EN5 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista syntynyt energiansäästö osittain 37

EN6 Energiatehokkaat tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotteet 
ja palvelut ei

EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi ja 
saavutetut säästöt ei

EN8–EN10 Veden käyttö ei
Tarkkoja vedenkulutustietoja ei ole 
saatavissa.

Alkon vuosiraportin sisältö ja raportointiperiaatteet mukailevat GRI-ohjeiston suosituksia soveltuvin osin.

Vertailu GRI-ohjeiston suosituksiin
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EN11–EN15 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ei
Ei olennainen Alkon toiminnassa, Alko 
ei omista maa-alueita.

EN16–EN17 Kasvihuonekaasupäästöt osittain 34

EN18 Aloitteet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi osittain 37

EN19–EN20 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden sekä NO- ja SO-päästöt osittain 34

EN21 Päästöt veteen ei

Kaikki jätevesi kunnalliseen 
viemäriverkostoon. Tarkkoja jätevesi-
tietoja ei ole saatavilla. 

EN22 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja kohteen mukaan osittain 33–34, 36
Tarkkoja jätemäärätietoja ei ole saata-
villa. 

EN23–EN25 Kemikaali-, öljy- ym. vuodot ja ongelmajätteen määrä ei

EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutuksen laajuus osittain 32–37

EN27 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä 
tuotteista osittain 36–37

EN28 Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä  
määrätyt rangaistukset ei

Alkolle ei langetettu ympäristöperustei-
sia sakkoja tai sanktioita.

EN29 Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista  
aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset osittain 34

EN30 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit tyypeittäin ei
Ei olennainen Alkon toiminnassa, Alko 
ei omista maa-alueita.

Henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin liittyvät indikaattorit

LA1 Henkilöstön jakautuminen työsuhteen ja työsopimuksen mukaan kyllä 24–25

LA2 Henkilöstön vaihtuvuus kyllä 24

LA3 Kokoaikaisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu  
määräaikaisille tai osa-aikaisille työntekijöille ei

LA4–LA5 Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden suhteellinen 
osuus ja vähimmäisirtisanomisaika muutostilanteissa kyllä 27–28

LA6 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna henkilöstön ja 
johdon työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa toimikunnissa kyllä 28

LA7 Tapaturmien ja ammattitautien, menetettyjen työpäivien ja  
poissaolojen määrät kyllä 28

LA8 Työntekijöille, heidän perheilleen ja muille toimintayhteisön jäsenille 
suunnattu, vakavia tartuntasairauksia käsittelevä koulutus ja neuvonta ei

LA9 Ammattiliittojen kanssa solmittujen sopimusten käsittämät  
terveys- ja turvallisuusteemat osittain 28

LA10 Koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohden  
henkilöstöryhmittäin kyllä 27 Koskee kaikkia toimen mukaisesti.

LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen 
toimintaohjelmat kyllä 26–27

LA12 Niiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä, joiden kanssa käydään 
säännöllisiä kehitys- ja urakeskusteluja. kyllä 27

LA13 Hallintoelinten kokoonpano ja niihin kuuluvien työntekijöiden osuus 
sukupuolen, iän, vähemmistöryhmien ja muiden monimuotoisuuteen  
liittyvien indikaattoreiden mukaisesti osittain 25, 47

LA14 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin kyllä 25 Tasa-arvosuunnitelma.

Ihmisoikeusindikaattorit

HR1–2 Ihmisoikeusindikaattorit osittain 30–31

HR 3 Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja  
toimintakäytännöistä ei  
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HR4 Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet ei

HR5 Toiminnot, joissa yhdistymisen vapaus ja oikeus  
työehtosopimusneuvotteluihin on uhattuna ei  

HR6–7 Lapsityövoiman ja pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riski osittain 30–31

HR8 Ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun  
turvahenkilökunnan määrä ei

HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut  
toimenpiteet ei

Yhteiskuntaan liittyvät toimintaindikaattorit
SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ja  
hallintaan liittyvät ohjelmat ja käytännöt osittain 8–9, 31

SO2 Lahjontariskin suhteen arvioitujen liiketoimintayksiköiden  
suhteellinen osuus ja kokonaislukumäärä osittain

Eettiset periaatteet olemassa, esimiehet 
valvovat periaatteiden käytännön 
toteutusta. 

SO3 Korruptionvastaisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden  
suhteellinen osuus osittain 7

SO4 Lahjontatapauksiin liittyvät toimenpiteet ei
Alkossa ei ole ilmennyt lahjontatapauk-
sia. 

SO5 Osallistuminen julkishallinnon kehittämiseen ja lobbaukseen kyllä 6, 9

SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille vastaaville instituutioille 
annettu taloudellinen tuki ja luontaissuoritukset valtioittain ei

Alkon johtoryhmä on päättänyt että Alko 
ei anna poliittisia avustuksia.

SO7 Kilpailun rajoittamiseen ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvien 
oikeudenkäyntien kokonaismäärä sekä niihin liittyvät toimenpiteet ei

Alkolle ei ole langetettu sakkoja tai 
sanktioita.

SO8 Lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen  
merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten  
kokonaislukumäärä kyllä 10

Tuotevastuuindikaattorit
PR1 Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren eri vaiheessa tehdyt terveys- ja 
turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet sekä näiden 
käytäntöjen kohteena olleiden tuote- ja palveluryhmien prosentuaalinen 
osuus. kyllä 18

PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset ei Ei kohdassa mainittuja rikkomuksia. 

PR3 Tuote- ja palvelutietoihin liittyneet vaatimukset ja niiden  
prosentuaalinen osuus osittain 18

PR4 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten ja 
vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset ei

PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt, mukaan luettuna 
asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset kyllä 2, 19, 21–22, 54

PR6 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, normien ja vapaaehtoisten 
sääntöjen noudattamista tukevat käytännöt ei

PR7 Markkinointiviestintää koskevien lakien ja säännösten rikkomukset ei Ei kohdassa mainittuja rikkomuksia. 

PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen  
hävittämiseen liittyvät valitukset ei Ei kohdassa mainittuja rikkomuksia. 

PR9 Merkittävien tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädän-
nön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneiden sakkojen määrä ei

Alkolle ei ole langetettu sakkoja tai 
sanktioita liittyen tuote-, turvallisuus- tai 
markkinointisäännösten rikkomuksiin.

Vertailu GRI-ohjeiston suosituksiin
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Alko Oy:n johdolle
Olemme Alko Oy:n johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun var-

muuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Alko 

Oy:n vuosikertomuksen ja yhteiskuntavastuuraportin 2010 (jäl-

jempänä Raportti) sisältämät tiedot raportointiajanjaksolta 1.1.-

31.12.2010.

Alko Oy:n johto vastaa Raportin laatimisesta ja esittämises-

tä Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Gui-

delines 3.0 (G3) -ohjeiston mukaisesti sekä esitetyistä taloudelli-

sen, sosiaalisen ja ympäristövastuun luvuista ja lausumista ja nii-

hin liittyvien tietojen keräämisestä.

Meidän velvollisuutenamme on esittää rajoitetun varmuuden 

antavan toimeksiantomme perusteella riippumaton johtopäätös 

varmennuksen kohteena olevista tiedoista. Olemme toteutta-

neet toimeksiannon KHT-yhdistyksen Muut varmennustoimeksi-

annot kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaa-

tioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus -var-

mennusstandardin 3000 mukaisesti. Muun ohessa tämä standar-

di edellyttää, että toimeksiannon toteuttajalla on riittävä erityis-

osaaminen, taidot sekä ammatillinen osaaminen varmennettavi-

en tietojen ymmärtämiseen ja varmentamiseen, ja että toimek-

siannon toteuttaja noudattaa Kansainvälisen tilintarkastajaliiton 

IFAC:n ammattieettisiä periaatteita riippumatto¬muuden turvaa-

miseksi. 

Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global Reporting 

Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 (G3) -oh-

jeisto.

Toimeksiannon rajoitukset
Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon yhteis-

kuntavastuuseen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat tiedon 

tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Yhteiskuntavas-

tuuta koskevia tietoja tulee arvioida yhdessä Alko Oy:n antamien 

tietojen keräämiseen, laskemi¬seen ja arvioimiseen liittyvien sel-

vitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu käy-

tettäväksi arvioitaessa Alko Oy:n suoriutumista määrittelemiensä 

yhteiskuntavastuuseen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. 

Alko Oy:n taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimi-

seksi tulee tutustua Alko Oy:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 

31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet ja 
johtopäätökset
Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu 

varmuus siitä, ovatko Raportissa esitetyt tiedot olennaisilta osil-

taan Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting 

Guidelines 3.0 (G3) -ohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun var-

muuden antava toimeksianto toteutetaan tekemällä tiedusteluja 

pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia Raportissa esi-

tetyt tiedot, soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evi-

denssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavas-

sa toimeksiannossa yllä mainitut evidenssin hankkimistoimen-

piteet ovat vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden an-

tavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä annetaan alemman 

tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat 
toimenpiteet:
•	 Haastatelleet	neljä	(4)	ylimmän	johdon	edustajaa	

vahvistaaksemme ymmärrystämme Alko Oy:n 

yhteiskuntavastuun yhteydestä Alko Oy:n 

liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin sekä 

yhteiskuntavastuulle asetetuista tavoitteista,

•	 Tutustuneet	kahteen	yksikköön	vahvistaaksemme	

ymmärrystämme myymäläkohtaisesta toiminnasta ja 

yhteiskuntavastuun johtamisesta,

•	 Arvioineet	Raportin	tietojen	keräämiseen	ja	yhdistelemiseen	

käytettäviä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä ja 

käytännön menettelytapoja, sekä tutkineet niihin liittyviä Alko 

Oy:n sisäisiä dokumentteja,

•	 Verranneet	Raportissa	esitettyjä	tietoja	niiden	taustalla	oleviin	

toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä 

dokumentointiin,

•	 Arvioineet	Raportin	yhdenmukaisuutta	GRI-ohjeiston	

periaatteiden kanssa,

•	 Käyneet	läpi	Raportissa	esitetyt	tiedot	ja	väittämät,	ja	

arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä,

•	 Testanneet	tietojen	oikeellisuutta	ja	täydellisyyttä	

otospohjaisesti konsernin tietojärjes¬telmistä ja alkuperäisistä 

numeerisista tiedoista.

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole 

tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennus-

toimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osil-

taan Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting 

Guidelines 3.0 (G3) -ohjeiston mukaisesti esitetty.

Helsinki, 15. maaliskuuta 2011

KPMG OY AB

Reino Tikkanen, KHT     

Nina Killström, yritysvastuuasiantuntija

 Riippumaton varmennusraportti
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Alkon tilikauden litramääräinen myynti ja alkoholijuomaveroton liikevaihto laskivat 
edellisenä vuonna toteutettujen alkoholijuomaveron korotusten seurauksena. Toimintaa 
tehostamalla operatiivinen tulos kuitenkin säilyi suunnitelman mukaisella tasolla.

Hallitus päätti 8.6.2010 siirtää Alkon eläkevakuuttamisen omasta eläkesäätiöstä 
vakuutusyhtiöiden hoidettavaksi. Samalla hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle 
työhyvinvointirahaston perustamista tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Lisäksi 

hallitus päätti Kiinteistöosakeyhtiö Arkadiantalon koko osakekannan ostamisesta.

Hallituksen toimintakertomus

Toimintaympäristö
Suomen talouskehitys kääntyi myönteiseksi edellisen vuoden 

taantuman jälkeen. Kuluttajien luottamusta talouteen lisäsivät 

muun muassa maltillinen kuluttajahintojen nousu sekä työssä 

olevien tulojen kasvu. Alkoholin myynti Suomessa kuitenkin vä-

heni vuoden 2009 alkoholijuomaveron korotusten seurauksena. 

Alkoholijuomien tilastoitu kulutus oli 8,1 litraa asukasta kohti (8,3 

litraa) absoluuttialkoholina. Alkoholin tilastoimaton kulutus oli 

edellisen vuoden tasolla. Alkoholijuomien kokonaiskulutus sa-

dan prosentin alkoholina väheni 10,0 litraan asukasta kohti (10,2 

Tuoteryhmä

Myynti 2010
miljoonina 

litroina

Myynti 2009 
miljoonina 

litroina

Muutos (%)
edelliseen 

vuoteen

Myynti 100 % 
alkoholina, 

2010, 
milj. litraa

Myynti  100 % 
alkoholina, 

2009,
milj. litraa 

Muutos (%)
edelliseen 

vuoteen

Vodkat ja viinat             17,0 18,2 –6,5 6,1 6,5 –6,9

Muut väkevät 9,3 9,6 –3,2 3,2 3,3 –3,2

Väkevät viinit              4,2              4,6 –7,9             0,7 0,8 –7,7

Punaviinit 27,2 27,3 –0,5 3,6 3,6 –0,2

Valkoviinit 20,5 20,4 0,5 2,5 2,5 0,8

Kuohuviinit 4,3 3,9 8,4 0,5 0,4 8,2

Roseeviinit 0,7 0,7 –0,5 0,1 0,1 –1,1

Muut miedot viinit 2,4 2,4 –1,0 0,2 0,2 –0,3

Siiderit 1,0 1,1 –7,4 0,1 0,1 –4,9

Longdrinkit 8,2 9,1 –9,2 0,5 0,5 –10,5

Oluet 10,4 11,3 –8,4 0,6 0,7 –7,7

Alkoholittomat 0,3 0,3 –3,0 0,0 0,0 6,5

Myynti yhteensä 105,4 108,9 –3,2 18,0 18,7 –3,6

litraa). Alkon myymälöiden myynnin osuus tilastoidusta kulutuk-

sesta oli 41 prosenttia, muun vähittäismyynnin osuus 45 prosent-

tia ja ravintolamyynnin osuus 14 prosenttia. Alkon myynnin osuus 

laski yhdellä prosenttiyksilöllä edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkoholijuomien myynti 
Alkoholijuomien myynti oli Alkossa 105 miljoonaa litraa (109 

milj. litraa). Valko- ja kuohuviinien myynti kasvoi, ja muiden  

tuoteryhmien laski. 
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Alkoholijuomien hinnat ja verotus
Alkon vähittäismyyntihinnat olivat vuonna 2010 keskimäärin neljä 

prosenttia korkeammat kuin edellisenä vuonna. Hintojen nou-

suun vaikuttivat lokakuun 2009 alkoholijuomaveron 10 prosentin  

korotus sekä heinäkuun 2010 arvonlisäveron yhden prosentti-

yksikön korotus. Hintoihin vaikuttivat sekä nostavasti että las-

kevasti myös Alkon hinnoittelutekijöiden muutokset ja tavaran-

toimittajien myyntihintoihinsa tekemät muutokset.

Tilikauden tuloskehitys

Tunnusluvut 2010 2009 2008

Liikevaihto, milj. € 1 174,8 1 170,2 1 133,4
Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa, 
milj. € 591,5 600,6 605,4

Liikevoitto, milj. € 71,9 74,6 71,5

Satunnaiset erät, milj. € 81,9 0,0 0,0
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta, 
milj. € 18,9 20,3 20,3

Tuloverot satunnaisista eristä, milj. € 21,3 0,0 0,0

Tilikauden voitto, milj. € 115,2 57,7 56,6

Oman pääoman tuotto, % 46,5 65,2 64,3

Omavaraisuusaste, % 42,1 32,2 33,7

Taseen loppusumma, milj. € 347,9 272,4 252,9
Investoinnit käyttöomaisuuteen, 
milj. € 30,7 4,2 9,0
Henkilöstön keskimääräinen  
lukumäärä tilikauden aikana 2 606 2 641 2 640

Vuonna 2010 Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 1 174,8 

miljoonaa euroa (1 170,2 milj. euroa), ja se nousi 0,4 prosenttia. 

Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa oli 591,5 miljoonaa euroa 

(600,6 milj. euroa), ja se laski 1,5 prosenttia. 

Liikevoitto oli 71,9 miljoonaa euroa (74,6 milj. euroa), joka oli 

6,1 prosenttia (6,3 prosenttia) alkoholijuomaverollisesta liikevaih-

dosta. 

Alkon liikevoitto heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna al-

koholin litramääräisen myynnin vähenemisen ja myynnin raken-

teen muutoksen seurauksena. Lisäksi edellisen vuoden liikevoit-

toa paransi alkoholijuomaveron korotuksesta aiheutunut 6,2 mil-

joonan euron kertaluonteinen erä. Yhtiön toimintaa on tehostettu ja 

kustannukset on sopeutettu vastaamaan liikevaihdon kehitystä. 

Henkilöstökulut olivat 78,3 miljoonaa euroa. Henkilökulu-

jen laskusta 2,3 miljoonaa euroa johtui eläkesäätiön purkamises-

ta. Vertailukelpoiset henkilökulut olivat 80,6 miljoonaa euroa (83,7 

milj. euroa) ja ne olivat 3,7 prosenttia edellisvuotta alhaisemmat. 

Palkka kustannukset laskivat, koska työvuorosuunnittelussa reagoi-

tiin asiakas- ja tavaravirtojen muutoksiin. Myös muissa kiinteissä  

kuluissa on saatu aikaan säästöjä.

Rahoitustuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). 

Alkon eläkevakuuttaminen siirtyi Alkon Eläkesäätiöstä eläkeyh-

tiöiden hoidettavaksi. Vastuunsiirto tapahtui 1.12.2010, jonka jälkeen 

eläkesäätiön ylikate 81,9 miljoonaa euroa palautettiin Alko Oy:lle 

ja se kirjattiin tuloslaskelmaan satunnaisiin tuottoihin. Eläkesäätiön 

purku vaikutti emoyhtiön tulokseen verojen jälkeen kokonaisuudes-

saan 62,9 miljoonaa euroa. 

Tilikauden merkittävimmät tasemuutokset aiheutuivat Alkon 

Eläkesäätiön purkamisesta. Alko Oy osti Kiinteistöosakeyhtiö Ar-

kadiantalon koko osakekannan, jonka hankintahinta varainsiirtove-

roineen oli 26,7 miljoonaa euroa. Kiinteistössä on Alkon myymälä- 

sekä koulutustiloja. Eläkesäätiön purun yhteydessä hallitus päät-

ti esittää yhtiökokoukselle neljän miljoonan euron suuruisen työ-

hyvinvointirahaston perustamista. 

Omavaraisuusaste kasvoi tilapäisesti eläkesäätiön purkamisen 

johdosta ja oli vuoden lopussa 42,1 prosenttia (32,2 prosenttia). 

Tilikauden voitto oli 115,2 miljoonaa euroa, joka sisälsi satunnai-

sia tuottoja 60,6 miljoonaa euroa verojen jälkeen. Kokonaisuudes-

saan eläkesäätiön purkamisen vaikutus tulokseen verojen jälkeen 

oli 62,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tilikauden tulos oli 52,3 

miljoonaa euroa (57,7 milj. euroa).

Yhtiön rahoitusasema 
Yhtiöllä ei ole korollista vierasta pääomaa. Yhtiön rahoitusasema 

oli hyvä koko tilikauden. Sijoitettavat kassavarat olivat 191,5 miljoo-

naa euroa (123,0 milj. euroa) 31.12.2010. Vuonna 2010 keskimää-

räiset sijoitettavat kassavarat olivat 82,1 miljoonaa euroa (65,7 milj. 

euroa). Alkon kassavarat joulukuussa 2010 olivat poikkeuksellisen 

korkeat lähinnä eläkesäätiön purkamisen seurauksena.



54

Investoinnit 
Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 30,7 miljoonaa euroa (4,2 milj. 

euroa), josta myymäläverkoston osuus oli 3,6 miljoonaa euroa 

(3,6 milj. euroa). Alkon merkittävin investointi oli Kiinteistöosake-

yhtiö Arkadiantalon koko osakekannan ostaminen. Hankintahinta 

varainsiirtoveroineen oli 26,7 miljoonaa euroa.

Vuoden lopussa Alkolla oli 343 (346) myymälää 206 eri 

kunnassa. Vuonna 2010 uusia myymälöitä ei perustettu, mutta  

 uuteen liikepaikkaan siirrettiin 22 myymälää. Myymäläverkos-

toa täydensi 116 (121) tilauspalvelupistettä 97 kunnassa. Hel-

singin Konalan myymälä lopetettiin 31.12.2009, Helsingin  City 

Centerin myymälä 30.4.2010 ja Turun Kristiinankadun myymä-

lä 16.10.2010. 

Strategia 2011–2015
Alko pyrkii säilyttämään yhteiskunnallisen hyväksyttävyytensä 

korkealla tasolla. Yhtiön tavoitteena on olla niin vastuulliselta toi-

minnaltaan kuin asiakaspalvelultaankin Suomen paras vähittäis-

kauppa.

Vastuullisuus, asiakaspalvelu ja henkilöstö ovat strategian 

keskeiset osa-alueet. Alkon sidosryhmät edellyttävät, että yh-

tiö kantaa vastuuta toisaalta myymiensä alkoholijuomien laadus-

ta ja turvallisuudesta sekä toisaalta niiden kulutuksen aiheutta-

mista haitoista ja toiminnan sosiaalisista ja ympäristövaikutuksis-

ta. Alkon tavoitteena on vastata asiakkaiden erilaisiin ja jatkuvas-

ti muuttuviin tarpeisiin sekä ylittää kunkin asiakkaan yksilölliset 

palveluodotukset. Yksilöllisen palvelun taustalla on sitoutunut ja 

ammattitaitoinen henkilöstö. 

Tehokkuuden parantamiseksi yhtiössä on käynnissä talous- ja 

logistiikkaprosesseja uudistava TALO-hanke. Hankkeen tavoittee-

na on prosessien tehostaminen ja tietojärjestelmien uudistami-

nen. Hanke kestää vuoden 2012 loppuun asti.

Alkoholipoliittinen vastuu 
Alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen (243/2000) mu-

kaan Alko Oy:n tehtävänä on harjoittaa alkoholijuomien vähittäis-

myyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheutta-

mien haittojen ehkäiseminen. 

Osa Alkon alkoholipoliittisen vastuun käytännön työtä on vas-

tuullinen asiakaspalvelu, joka sisältää ikäraja-, päihtymysepäi-

ly- sekä välittämisepäilytarkistukset. Ikärajatarkistuksista viides-

Hallituksen toimintakertomus

tä kymmeneen prosenttia johtaa myynnistä kieltäytymiseen. Ikä-

rajavalvonnan onnistumista tutkitaan myös Mystery Shopping 

 -menetelmällä. Vuonna 2010 tutkimustuloksen mukaan nuoren 

ikä tarkastettiin Alkossa henkilöllisyystodistuksesta 79 prosentis-

sa (75) testiasioinneista. 

Alkon vuonna 2009 käynnistämän Lasten seurassa -ohjelman 

tavoitteena on kiinnittää huomiota aikuisten ja lasten vanhem-

pien alkoholin käyttöön siten, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvat 

haitat vähenevät. Ohjelmaan osallistuvat Alkon lisäksi Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos (THL), Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

(MLL) ja A-klinikkasäätiö. 

Yhtiökokous 6.4.2010 päätti varata voittovaroista enintään 2,5 

miljoonaa euroa lahjoituksiin, jotka käytetään yhtiöjärjestykses-

sä määritellyn mukaisesti alkoholihaittojen vähentämistoimiin 

korkeakouluissa tätä tarkoitusta varten oleviin hankkeisiin. Halli-

tukselle annettiin valtuudet päättää lahjoitusten yksityiskohdis-

ta.  Alko maksoi lahjoituksista tilikauden aikana 1,5 miljoonaa eu-

roa. Lahjoitusten loppuosa maksetaan vuosina 2011 ja 2012. Lah-

joitusten vaikuttavuus on varmistettu ennakolta määritellyin mi-

nimivaatimuksin ja säännöllisellä raportoinnilla Alkolle. 

Suomessa tehdään vuosittain tutkimus kansalaisten alkoho-

lipoliittisista mielipiteistä. Tutkimuksessa selvitetään mielipidet-

tä muun muassa alkoholijuomien hinnoista, myyntiä säätelevis-

tä ikärajoista ja nykyisestä myyntijärjestelmästä. Tammikuussa 

2011 kerätyn aineiston mukaan 88 prosenttia (86 prosenttia) suo-

malaisista piti nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina tai 

kiristäisi niitä. Vieläkin suuremman osan mielestä, 92 prosent-

tia (93 prosenttia), väkeviä alkoholijuomia tulee saada ostaa vain 

Alkosta.  Enemmistö haluaa pitää viinin ja vahvan oluen Alkossa  

ja hyväksyy keskioluen nykyisen myyntijärjestelmän. Kansalaisis-

ta 65 prosenttia on vuosina 2010 ja 2011 ollut sitä mieltä, että val-

tion alkoholimonopoli Alko ja sille annettu yksinoikeus alkoholi-

juomien myyntiin on hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen  

laajuutta.

Ympäristövastuu ja vastuullinen hankinta
Alkon merkittävimpiä ympäristönäkökohtia ovat juomapakka-

uksista syntyvä jäte, kuljetuksista syntyvät päästöt, myymälöi-

den energian kulutus sekä myymälöiden rakentamisessa käytet-

tävät materiaalit. Tavoitteena on pienentää jatkuvasti toiminnan 

ympäristövaikutuksia. Vuonna 2010 Alkon ISO 14001-ympäristö-
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standardin mukaista ympäristöjärjestelmää kehitettiin ja testat-

tiin kahdeksassa Alkon myymälässä. Järjestelmä otetaan vuonna 

2011 käyttöön kaikissa myymälöissä. WWF hyväksyi Alkon pää-

konttorin Green Office -toimistoksi maaliskuussa 2010.

Pohjoismaiset alkoholimonopolit käynnistivät syksyllä 2008 

yhteistyön koskien alkoholijuomien vastuullista hankintaa. Yh-

teispohjoismaisen yhteiskuntavastuuprojektin tavoitteena on 

luoda YK:n Global Compact -periaatteisiin pohjautuvat eettiset 

ohjeet. Ne pyritään ottamaan Alkossa ottaa osaksi alkoholijuo-

matoimittajien sopimuksia vuoden 2012 alusta. 

Alko julkaisee vuosittain yhteiskuntavastuuraportin osana 

vuosikertomusta. Yhteiskuntavastuuraportti on laadittu Global 

Reporting Initiativen (GRI, G3) laatiman kestävän kehityksen suo-

situksen mukaisesti. KPMG Oy Ab on varmentanut vuoden 2010 

yhteiskuntavastuuraportin. 

Tuotteet
Alkon valikoimassa on tuotteita 62 (60) maasta, 100 (90) kotimai-

selta maahantuojalta tai valmistajalta sekä 270 (220) ulkomai-

selta tavarantoimittajalta. 

Vuoden viimeisessä hinnastossa oli 2 071 juomanimiket-

tä (2 119). Kuluttajat voivat ostaa tuotteita vakiovalikoiman lisäk-

si tilausvalikoimasta, jossa oli vuoden 2010 joulukuussa 1 709 

(1 586) nimikettä. Alkon lippulaivamyymälässä Helsingissä on 

näiden lisäksi erikoisvalikoima, jossa on lähes 150 tuotetta. Alko 

ottaa uusia tuotteita myyntiin viikoittain. Myynnissä on myös  

alkoholittomia juomia ja tarvikkeita.

Palvelut ja asiakkaat 
Vuonna 2010 Alkossa kävi noin 62,5 miljoonaa (64,2 milj.) asia-

kasta. Asiakasmäärä laski edellisvuodesta noin 2,6 prosenttia. 

Henkilöstöä koulutetaan muun muassa säännöllisin tuote- ja 

palveluvalmennuksin. Vuonna 2010 asiakaspalautteen ja sisäi-

sen auditoinnin lisäksi palveluprosessin laatua sekä asiakastyy-

tyväisyyttä seurattiin kolmella tutkimuksella. Palveluprosessin 

Mystery  Shopping -tulos oli 84 (79). Alkon asiakastyytyväisyyt-

tä laajemmin tutkivan Asiakastyytyväisyys ja -sitoutuneisuustut-

kimuksen tulos säilyi hyvällä tasolla. Kansallinen asiakaspalvelu-

palaute -tutkimuksessa Alkon viimeisin sijoitus kaikkien suoma-

laisten palveluyritysten joukossa on kolmas. 

Henkilöstö 
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa oli 2 693 (2 741) ja se 

laski edellisvuodesta hieman. Laskennallisiksi henkilötyövuosiksi 

muutettuna koko- ja osa-aikatyötä tekevien henkilöiden työpanos 

oli 1991 henkilötyövuotta ja se säilyi edellisvuoden tasolla. 

Koulutuspäiviä oli keskimäärin 4 (3,9) työntekijää kohden. 

Koulutusta monipuolistettiin ottamalla käyttöön verkko-oppimis-

ympäristö. Yhä useammalla kurssilla oppimista tuetaan ja tehos-

tetaan verkko-oppimismateriaalin avulla. Myymälätiimien asia-

kaspalveluvalmennus jatkui, ja esimiehiä koulutettiin valmenta-

vaan esimiestyöhön. 

Koko henkilökunta on kannustinjärjestelmän piirissä. Onnis-

tumista mitataan mittarein, jotka kattavat strategian eri osa-alu-

eet. Palkitseminen perustuu ryhmätason onnistumiseen. Lisäk-

si esimiesten palkitsemisesta osa perustuu esimiestyössä onnis-

tumiseen. 

Palkat ja palkkiot henkilökunnalle olivat yhteensä 65,2 mil-

joonaa euroa (66,5 milj. euroa). Henkilökunnalle vuodelta 2010 

maksettavaa kannustepalkkiota henkilösivukuluineen kirjattiin 

3,3 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa), mikä on 4,2 prosenttia (2,4 

prosenttia) henkilöstökuluista. 

Alkon Eläkesäätiö 
Alko Oy:n työeläkkeet hoidettiin omassa eläkesäätiössä 

30.11.2010 asti. Alkon Eläkesäätiö koostui A-osastosta ja B-osas-

tosta. Alkon Eläkesäätiön jo aiemmin korkealla tasolla ollut vaka-

varaisuus kehittyi tänä aikana myönteisesti hyvän sijoitusvuoden 

vuoksi. Alko Oy kirjasi tilikaudella kannatusmaksuja eläkesääti-

ölle lakisääteisten eläkkeiden osalta 11,0 miljoonaa euroa (14,0 

milj. euroa). A-osaston lisäeläkkeiden osalta kannatusmaksua ei 

peritty kertomusvuonna, kuten ei myöskään vuonna 2009.

Alkon hallitus päätti 8.6.2010 siirtää Alkon työntekijöiden elä-

kevakuuttamisen omasta eläkesäätiöstä vakuutusyhtiöiden hoi-

dettavaksi. Kilpailutusprosessin seurauksena eläkesäätiön laki-

sääteinen eläketurva (B-osasto) siirrettiin Keskinäinen Eläkeva-

kuutusyhtiö Ilmariseen ja lisäeläketurva (A-osasto) OP-Henki-

vakuutus Oy:hyn. Vakuutuskannat siirrettiin valittuihin yhtiöihin 

1.12.2010, jonka jälkeen Alkon Eläkesäätiö asetettiin selvitystilaan 

ja säätiön ylikate 81,9 miljoonaa euroa palautettiin Alkoon. 
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Osakkeet ja osakkeenomistaja
Valtio omistaa koko osakekannan (10 000 000 osaketta). 

Yhtiön hallinnointi
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2010. Yhtiökokouksen pää-

töksellä osinkoa jaettiin 55,0 milj. euroa. Yhtiökokous valitsi hal-

litukseen puheenjohtajaksi Soili Suonojan, varapuheenjohtajaksi  

Pekka Puskan ja jäseniksi Petri Aaltosen, Arto Honkaniemen,  

Liisa Leinon, Päivi Sillanaukeen ja Helena Walldénin. Hallituksen 

sihteerinä toimi joulukuuhun asti varatuomari Soile Rautio ja jou-

lukuusta lähtien johtaja Maritta Iso-Aho. Hallituksen kokouksissa 

henkilöstön edustajilla Juri Helmiöllä ja Saku Salosella on puhe- 

ja läsnäolo-oikeus. 

Alkon hallitus asetti kokouksessaan 12.4.2010 neljä valiokun-

taa. Työvaliokuntaan kuuluvat Soili Suonoja puheenjohtajana, 

Pekka Puska jäsenenä sekä toimitusjohtaja Jaakko Uotila  esit-

telijänä ja sihteerinä. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Helena  

Walldén puheenjohtajana, Petri Aaltonen, Arto Honkaniemi ja 

Soili Suonoja jäseninä, Jaakko Uotila ja talousjohtaja Minna Ali-

talo esittelijöinä sekä tarkastusjohtaja Heli Riivari sihteerinä. Pal-

kitsemisvaliokuntaan kuuluvat Liisa Leino puheenjohtajana, Päivi 

Sillanaukee ja Soili Suonoja jäseninä sekä Jaakko Uotila esitteli-

jänä ja henkilöstöjohtaja Erkki Tommila sihteerinä. Alkoholipoliit-

tiseen valiokuntaan kuuluvat Pekka Puska puheenjohtajana,  Kari 

Paaso (STM) ja Ismo Tuominen (STM) ja Jaakko Uotila jäseninä 

sekä sihteerinä Maritta Iso-Aho. 

Hallintoneuvostoon kuuluvat kaudella 2008–2011 Petri  

Salo  puheenjohtajana, Markku Rossi varapuheenjohtajana se-

kä jäseninä Janina Andersson, Christina Gestrin, Hanna-Leena 

Hemming, Reijo Kallio, Saara Karhu, Mikko Kuoppa, Jari Larikka, 

Heli Paasio, Klaus Pentti ja Pekka Vilkuna. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön edustajana hallintoneuvostossa on johtaja Kari Paaso. 

Sosiaali- ja terveysministeriön edustuksesta yhtiön hallintoneu-

vostossa määrätään alkoholilain 38 pykälässä. 

Alko Oy noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdis-

tys ry:n 15.6.2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnoin-

tikoodia. Lisäksi Alko Oy noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön 

omistajaohjausstrategiaa. 

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy 

Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Reino Tikkanen, KHT. 

Yhtiön riskienhallinta
Hallitus vastaa yhtiön riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen to-

teuttamista. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa 

siitä, että riskienhallintapolitiikkaa noudatetaan ja että riskienhal-

linta on asianmukaisesti järjestetty.

Alko Oy:n riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja enna-

koivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia. Ris-

kit on jaoteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinko-

riskeihin. 

Yhtiö on määritellyt mahdollisia riskejä, joilla voi olla vaiku-

tusta yhtiön tulevaisuuden kehitykseen ja kannattavuuteen:

•	 Alkoholilain	muutokset	saattavat	vaikuttaa	merkittävästi	

yhtiön toimintaan.

•	 Alkoholijuomaveron	huomattava	korottaminen	saattaa	

vaikuttaa alkoholijuomien matkustajatuonnin lisääntymiseen 

ja siten tuotteiden kysynnän vähenemiseen.

•	 Keskeinen	osa	Alkon	toimintaa	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.

Lähiajan näkymät ja tilikauden jälkeiset tapahtumat
Alkon liiketoimintaympäristön uskotaan säilyvän melko vakaana 

alkaneen tilikauden aikana. Alkoholin kulutuksen ja Alkon liike-

vaihdon sekä tuloksen ilman satunnaisia eriä ennakoidaan säily-

vän edellisen vuoden tasolla. Tilikauden päättymisen jälkeen ei 

ole tapahtunut olennaisia yhtiön tulokseen vaikuttavia asioita.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 ovat 129,7 mil-

joonaa euroa (71,0 milj. euroa), josta tilikauden voitto on 115,2 

miljoonaa euroa (57,7 milj. euroa). 

Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seu-

raavasti: 

 milj. euroa

– osinkona jaetaan 111,0

– siirretään työhyvinvointirahastoon 4,0

– jätetään omaan pääomaan 14,7

 129,7

Helsingissä, 10. maaliskuuta 2011

Hallitus

Hallituksen toimintakertomus
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Tuloslaskelma, FAS

          Alko konserni          Alko Oy

Milj. euroa 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009

LIIKEVAIHTO 1 174,9 1 170,3 1 174,8 1 170,2

Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 1,0 1,2 1,0

Materiaalit ja palvelut –957,7 –942,2 –957,7 –942,2

Henkilöstökulut –78,3 –83,7 –78,3 –83,7

Poistot ja arvonalentumiset –7,6 –9,2 –7,5 –9,1

Liiketoiminnan muut kulut –60,8 –61,7 –60,6 –61,6

LIIKEVOITTO 71,8 74,5 71,9 74,6

Rahoitustuotot ja -kulut 1,6 2,1 1,6 2,1

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 73,3 76,6 73,4 76,7

Satunnaiset erät 81,9 81,9

VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 155,2 76,6 155,4 76,7

Tilinpäätössiirrot 1,4

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta –40,2 –20,0 –40,2 –20,3

Vähemmistöosuus 0,0 0,0

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 115,1 56,6 115,2 57,7

FAS = Finnish Accounting Standards    

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
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             Alko konserni              Alko Oy

Milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 2,2 3,5 2,2 3,4

Aineelliset hyödykkeet 42,2 18,3 15,3 18,0

Sijoitukset 7,1 7,5 34,7 8,4

PYSYVÄT VASTAAVAT 51,5 29,3 52,2 29,8

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 65,6 71,3 65,6 71,3

Pitkäaikaiset saamiset 1,6 6,5 1,6 6,5

Laskennallinen verosaaminen 0,3 0,3

Lyhytaikaiset saamiset 23,9 32,0 23,9 32,0

Rahat ja pankkisaamiset 204,9 132,8 204,7 132,7

VAIHTUVAT VASTAAVAT 296,3 242,9 295,7 242,5

VASTAAVAA 347,8 272,2 347,9 272,4

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 16,8 16,8 16,8 16,8

Muut rahastot 4,0 4,0

Edellisten tilikausien voitto 9,8 13,7 10,5 13,3

Tilikauden voitto/tappio 115,1 56,6 115,2 57,7

OMA PÄÄOMA 145,8 87,2 146,5 87,8

VÄHEMMISTÖOSUUS 0,4 0,5

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 0,0 0,0

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0,0

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 201,6 184,6 201,4 184,6

VIERAS PÄÄOMA 201,6 184,6 201,4 184,6

VASTATTAVAA 347,8 272,2 347,9 272,4

Tase, FAS
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Rahoituslaskelma, FAS

Alko konserni Alko Oy

Milj. euroa 2010 2009 2010 2009

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto/tappio 115,1 56,6 115,2 57,7

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 7,6 9,2 7,5 9,1

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (–) ja -tappiot (+) 0,6 0,7 0,6 0,7

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 30,6 30,6

Rahoitustuotot ja -kulut –1,6 –2,1 –1,6 –2,1

Tuloverot 40,2 20,0 40,2 20,3

Vähemmistöosuus 0,0 0,0

Muut oikaisut –81,9 0,0 –81,9 –1,4

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 110,5 84,4 110,5 84,4

Käyttöpääoman muutos:

Vaihto-omaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) 5,7 –6,7 5,7 –6,7

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten  
lisäys (–) / vähennys (+) 13,2 –12,1 13,2 –12,1

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (–) –2,4 19,3 –2,5 19,3

Varausten muutos 0,0 –1,0 0,0 –1,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 127,1 83,9 127,0 83,9

Maksetut korot liiketoiminnasta –0,1 0,0 –0,1 0,0

Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,0 0,0

Saadut korot liiketoiminnasta 1,1 2,4 1,1 2,4

Muut rahoituserät liiketoiminnasta 0,5 0,0 0,5 0,0

Maksetut verot liiketoiminnasta –20,9 –20,6 –20,9 –20,6

Rahavirta ennen satunnaisia eriä 107,5 65,8 107,6 65,8

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 51,4 51,4

Liiketoiminnan rahavirta 158,9 65,8 158,9 65,8

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –4,3 –3,8 –4,3 –3,8

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

Ostetut tytäryhtiöosakkeet –26,7 –26,7

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,6 1,1 0,6 1,1

Investoinnit muihin sijoituksiin –0,3 –0,5 –0,3 –0,5

Luovutustulot muista sijoituksista 0,2 0,8 0,2 0,8

Investointien rahavirta –30,4 –2,2 –30,4 –2,2

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0

Maksetut osingot –55,0 –55,0 –55,0 –55,0

Voittovaroista kirjatut lahjoitukset –1,5 –1,5

Rahoituksen rahavirta –56,5 –55,0 –56,5 –55,0

Rahavarojen muutos 72,1 8,6 72,1 8,6

Rahavarat tilikauden alussa 132,8 124,2 132,7 124,1

Rahavarojen muutos 72,1 8,6 72,1 8,6

Rahavarat tilikauden lopussa 204,9 132,8 204,7 132,7
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen  laajuus ja laadintaperiaatteet
Alko-konserniin kuuluvat Alko Oy emoyhtiönä ja kuusi 
kiinteistöosakeyhtiömuotoista tytäryhtiötä. Hanko Vuorikatu 9 
(58,26 %), Nastonharjun Liiketalo (75,6 %), Puolangan Keskus 
(50,48 %), Raahen Asemakatu 12 (57,9 %), Vuoksenniskan 
Harjulanrinne (73,08 %) ja Kiinteistö Oy Arkadiantalo (100 %). 
Kiinteistö Oy Arkadiantalon osakekanta on ostettu tilikaudella.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyritykset. 
Osakkuusyhtiöitä ei ole yhdistelty konserni-tilinpäätökseen, koska 
niillä ei ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan.

Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. 
Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman 
pääoman ero on pääosin kohdistettu pysyviin vastaaviin. Poistot 
tehdään pysyvien vastaavien poistosuunnitelman mukaan.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten 
realisoitumattomat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin 
sisäinen voitonjako on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja 
tuloksesta sekä esitetty omana eränään.

Muuntoerot
Vapaan oman pääoman muuntoerot on sisällytetty konsernin 
vapaaseen omaan pääomaan ja sidotun oman pääoman aiheuttamat 
muuntoerot konsernin sidottuun omaan pääomaan.

Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Tilinpäätös on vertailukelpoinen.

Arvostusperiaatteet
Liikevaihto
Liikevaihto sisältää myynnin valmisteveroineen.

Pysyvien vastaavien arvostaminen
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan 
perusteella. Poistot on tehty käyttöönottokuukautta seuraavasta 
kuukaudesta 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

Myymälähuoneistojen perusparannukset 5

     

Vaihto-omaisuuden arvostaminen
Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvin menoin keskihinta-
periaatteen mukaisesti.

Myymälöiden varastot sisältävät valmisteveron. Vantaan 
Viinikkalassa 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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Tuloslaskelman liitetiedot, FAS

Alko konserni Alko Oy

Milj. euroa 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä

Vuokratuotot 0,6 0,5 0,6 0,5

Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,3 0,4 0,3

Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 0,2 0,2 0,2 0,2

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 1,2 1,0 1,2 1,0

Materiaalit ja palvelut

Ostot tilikauden aikana –948,0 –944,7 –948,0 –944,7

Varastojen lisäys tai vähennys –5,7 6,6 –5,7 6,6

Aineet, tavarat, tarvikkeet –953,7 –938,1 –953,7 –938,1

Ulkopuoliset palvelut –4,0 –4,1 –4,0 –4,1

Materiaalit ja palvelut yhteensä –957,7 –942,2 –957,7 –942,2

Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 1 991 1 991 1 991 1 991

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot –65,2 –66,5 –65,2 –66,5

Eläkekulut –9,3 –11,2 –9,3 –11,2

Muut henkilösivukulut –3,8 –6,0 –3,8 –6,0

Henkilöstökulut –78,3 –83,7 –78,3 –83,7

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 17,9 milj euroa. Rahastoa voidaan käyttää 
lisäeläkkeen indeksikorotusvastuisiin ja muihin vakuutuksen vastaisiin velvoitteisiin.
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Tuloslaskelman liitetiedot, FAS

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat –19,6 –19,8 –19,6 –19,8

Vapaaehtoiset henkilösivukulut –4,1 –4,7 –4,1 –4,7

Luovutustappiot pysyvistä vastaavista –0,8 –0,9 –0,8 –0,9

Annetut avustukset –0,3 –0,2 –0,3 –0,2

Energia –1,4 –1,5 –1,4 –1,5

Työvaatteet ja tarvikkeet –3,1 –3,4 –3,1 –3,4

Rakennus- ja korjauspalvelut –2,4 –2,3 –2,4 –2,3

IT-palvelut –5,8 –6,1 –5,8 –6,1

Kuljetukset –6,6 –6,8 –6,6 –6,8

Muut ostetut palvelut –6,4 –6,7 –6,4 –6,7

Viestintä ja markkinointi –2,9 –1,7 –2,9 –1,7

Puhelin ja tietoliikenne –2,1 –2,2 –2,1 –2,2

Luottokorttiprovisiot ja rahankäsittely –2,9 –2,4 –2,9 –2,4

Muut kulut –2,3 –2,9 –2,2 –2,8

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –60,7 –61,7 –60,6 –61,6

Alko konserni Alko Oy

Milj. euroa 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009

Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut

Toimitusjohtaja 0,3 0,3 0,3 0,3

Hallituksen jäsenet 0,2 0,2 0,2 0,2

Hallintoneuvoston  palkat ja palkkiot 0,1 0,1 0,1 0,1

Yhteensä 0,6 0,6 0,6 0,6

Kaikki johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäeläkkeen piiriin. Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa eläkeikä on 63 vuotta ja eläke on 60 % palkasta. 
Muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta ja eläke 60 % palkasta, lukuunottamatta kahta johtoryhmän jäsentä joiden eläkeikä on   
61 vuotta ja eläke 66 % palkasta.

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot –8,0 –9,6 –7,9 –9,5

Konsernin liikearvon poisto & konsernin res. vähennys 0,0 0,0

Suunnitelman mukaiset poistot pysyvistä vastaavista ja 
liikearvosta –8,0 –9,6 –7,9 –9,5
Pysyvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset ja 
palautukset 0,4 0,4 0,4 0,4

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä –7,6 –9,2 –7,5 –9,1

Tilintarkastajan palkkiot

KPMG Oy Ab

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

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

Yhteensä 0,1 0,1 0,1 0,1



63ALKON VUOSI   2010

Alko konserni Alko Oy

Milj. euroa 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009

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 1,6 2,1 1,6 2,1

Muut rahoitustuotot 1,7 2,1 1,6 2,1

Rahoitustuotot yhteensä 1,7 2,1 1,7 2,1

Rahoituskulut

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

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

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

Rahoituskulut yhteensä –0,1 0,0 –0,1 0,0

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 1,6 2,1 1,6 2,1

Valuuttakurssivoitot 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Satunnaiserät

Satunnaiset tuotot, Eläkesäätiön ylikatteen palautus 81,9 81,9

Satunnaiserät yhteensä 81,9 81,9

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron lisäys (–) tai vähennys (+) 1,4

Tilinpäätössiirrot yhteensä 1,4

Välittömät verot

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta –19,0 –20,2 –19,0 –20,2

Tuloverot satunnaisista eristä –21,3 –21,3

Aikaisempien tilikausien verot 0,1 –0,2 0,1 –0,2

Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos 0,0 0,4

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta –40,2 –20,0 –40,2 –20,3

Tuloslaskelman liitetiedot, FAS
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Aineettomat hyödykkeet 2010
Alko konserni

Milj. euroa Kehittämismenot
Muut pitkävaikut-

teiset menot Ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1. 0,0 9,7 0,0 9,7
Lisäykset 0,0 0,0 0,6 0,6
Vähennykset 0,0 –0,2 0,0 –0,2

Hankintameno 31.12. 0,0 9,4 0,6 10,0
 

Kertyneet poistot 1.1. 0,0 –6,2 –6,2

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,2 0,2
Tilikauden poisto 0,0 –1,9 –1,9

Kertyneet poistot 31.12. 0,0 –7,9 –7,9

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,0 1,6 0,6 2,2

Alko Oy

Milj. euroa Kehittämismenot
Muut pitkävaikut-

teiset menot Ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1. 9,6 0,0 9,6
Lisäykset 0,0 0,6 0,6
Vähennykset –0,2 0,0 –0,2

Hankintameno 31.12. 9,4 0,6 10,0
 

Kertyneet poistot 1.1. –6,2 –6,2

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,2 0,2
Tilikauden poisto –1,9 –1,9

Kertyneet poistot 31.12. –7,8 –7,8

Kirjanpitoarvo 31.12. 1,6 0,6 2,2

                Alko konserni                 Alko Oy

Milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Pysyvät vastaavat    

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 1,6 3,5 1,6 3,4

Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä 0,6 0,0 0,6 0,0

Aineettomat hyödykkeet 2,2 3,5 2,2 3,4

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 13,2 0,2 0,0 0,0

Rakennukset ja rakennelmat 13,7 0,1 0,0 0,0

Koneet ja kalusto 15,0 17,7 15,0 17,7

Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,3 0,2 0,3

Aineelliset hyödykkeet 42,2 18,3 15,3 18,0

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 27,6 0,8

Osuudet osakkuusyhtiöissä 2,2 2,5 2,2 2,5

Muut osakkeet ja osuudet 4,9 5,0 4,9 5,0

Sijoitukset 7,1 7,5 34,7 8,4

Pysyvät vastaavat yhteensä 51,5 29,3 52,2 29,8
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Aineelliset hyödykkeet 2010
Alko konserni

Milj. euroa Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1. 0,2 2,2 56,2 0,3 58,9
Lisäykset 13,0 13,6 3,7 0,0 30,3
Vähennykset 0,0 0,0 –5,7 –0,1 –5,8

Hankintameno 31.12. 13,2 15,9 54,1 0,2 83,4

Kertyneet poistot 1.1. 0,0 –2,1 –38,5 0,0 –40,6

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,0 5,5 0,0 5,5
Tilikauden poisto 0,0 –0,1 –6,0 0,0 –6,1

Kertyneet poistot 31.12. 0,0 –2,2 –39,1 0,0 –41,3

Kirjanpitoarvo 31.12. 13,2 13,7 15,0 0,2 42,2

Alko Oy

Milj. euroa Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1. 0,0 0,1 56,1 0,3 56,6
Lisäykset 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7
Vähennykset 0,0 0,0 –5,7 –0,1 –5,8

Hankintameno 31.12. 0,0 0,1 54,1 0,2 54,4

Kertyneet poistot 1.1. 0,0 –0,1 –38,5 0,0 –38,5

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,0 5,5 0,0 5,5
Tilikauden poisto 0,0 0,0 –6,0 0,0 –6,0

Kertyneet poistot 31.12. 0,0 –0,1 –39,0 0,0 –39,1

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,0 0,0 15,0 0,2 15,3

Taseen liitetiedot, FAS

Hankintamenoon ei sisälly arvonkorotuksia.
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Sijoitukset
Alko konserni

Milj. euroa

Osuudet saman 
konsernin 
yrityksissä

Osuudet 
osakkuus  -

yhtiöissä

Muut 
osakkeet ja 

osuudet Yhteensä

Hankintameno 1.1. –0,2 3,6 5,4 8,8
Lisäykset 0,0 0,0 0,3 0,3
Vähennykset 0,0 –0,6 –0,4 –1,0

Hankintameno 31.12. –0,2 2,9 5,3 8,1

Kertyneet arvonalenn. ja pääomaosuusoikaisut 1.1. 0,2 –1,0 –0,4 –1,2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset 0,0 0,3 0,1 0,4

Kertyneet arvonalennukset 31.12. 0,2 –0,7 –0,4 –0,8
 

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,0 2,2 4,9 7,1

Alko Oy

Milj. euroa

Osuudet saman 
konsernin 
yrityksissä

Osuudet 
osakkuus  -

yhtiöissä

Muut 
osakkeet ja 

osuudet Yhteensä

Hankintameno 1.1. 1,4 3,6 5,4 10,4
Lisäykset 26,7 0,0 0,3 27,0
Vähennykset 0,0 –0,6 –0,4 –1,0

Hankintameno 31.12. 28,1 2,9 5,3 36,3

Kertyneet arvonalenn. ja pääomaosuusoikaisut 1.1. –0,5 –1,0 –0,4 –2,0
Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset 0,0 0,3 0,1 0,4

Kertyneet arvonalennukset 31.12. –0,5 –0,7 –0,4 –1,6
 

Kirjanpitoarvo 31.12. 27,6 2,2 4,9 34,7

Taseen liitetiedot, FAS

Hankintamenoon ei sisälly arvonkorotuksia.
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Taseen liitetiedot, FAS

Osakkeet 2010    Osakkeiden/osuuksien 

Emoyhtiön 
omistus-
osuus %

Osuus  
omasta 

pääomasta  
1 000 € Oma pääoma

Määrä 
kpl

Nimellis-
arvo 

€/yks.

Nimellisarvo 
31.12.2010 

1000 € 
yht.

Kirjanpito -
arvo 

31.12.2010 
1 000 €

Viimeksi laaditun 
tilinpäätöksen 

mukainen voitto/
tappio 1.000 €

OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ

Kiinteistö Oy Arkadiantalo, Helsinki 100,00 19 680 19 679 762,71 70 000 26 721 –72,9

Kiinteistö Oy Hanko Vuorikatu 9, Hanko 58,26 175 301 058,32 882 168,00 148 188 –12,3

Kiinteistö Oy Nastonharjun Liiketalo, Nastola 75,60 172 227 360,20 7 560 1,70 13 100 0,0

Kiinteistö Oy Puolangan Keskus, Puolanka 50,48 187 371 344,65 275 56,00 15 118 0,0

Kiinteistö Oy Raahen Asemakatu 12, Raahe 57,90 246 425 590,71 14 476 17,00 246 140 –2,3

Kiinteistö Oy Vuoksenniskan Harjulanrinne, Imatra 73,08 687 939 594,80 7 308 0,30 2 300 –16,8
OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ 
YHTEENSÄ 1 468 27 567 –104,3

OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ

Kiinteistö Oy Enon Kauppakeskus, Eno 37,00 170 458 822,96 259 5,05 1 118 –2,2

Asunto Oy Juvan Myllynkerä, Juva 31,50 151 478 864,00 3 150 0,25 1 150 –4,7

Kaavin Yrittäjätalo Oy, Kaavi 23,20 137 591 942,85 348 16,82 6 101 –5,6

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

Kiinteistö Oy Kannuksen Torinkulma, Kannus 46,03 331 718 962,10 2 900 1,68 5 155 0,3

Kiinteistö Oy Kuhmon Liikekeskus, Kuhmo 20,90 222 1 063 123,37 20 897 1,68 35 143 0,0

Kiinteistö Oy Kurrekorva, Pihtipudas 27,62 238 862 174,93 232 16,82 4 101 –9,0

Kiinteistö Oy Mantsintie 1–3, Ilomantsi 28,19 109 387 174,99 311 50,46 16 135 0,2

Kiinteistö Oy Nilsiänportti, Nilsiä 31,49 449 1 425 638,04 1 606 16,82 27 168 2,1

Kiinteistö Oy Parikkalan Sahanranta, Parikkala 41,21 252 611 189,35 4 121 1,68 7 70 –4,6

Asunto-osakeyhtiö Pieksälä, Pieksämäki 26,82 120 447 235,20 54 800 1,68 92 84 –7,7

Kiinteistö Oy Pulkkilan Kauppakeskus, Pulkkila 49,84 294 589 038,18 4 984 0,34 2 70 –36,1

Kiinteistö Oy Ravijousi, Iitti 38,89 235 603 429,42 350 5,05 2 140 –2,3

Kiinteistö Oy Saarijärven Paavonaukio, Saarijärvi 29,58 149 502 627,68 392 168,19 66 120 –3,3

Asunto Oy Sandelsinkatu 4, Helsinki 24,85 46 185 626,29 6 835 0,34 2 251 1,8

Kiinteistö Oy Savitaipaleen Torinkulma, Savitaipale 23,00 185 802 724,50 2 300 0,34 1 103 –14,0

Kiinteistö Oy Urpala, Rantasalmi 36,88 295 798 550,18 2 950 0,34 1 100 –0,4

Kiinteistö Oy Äänekosken Torikatu 5, Äänekoski 36,29 312 859 730,52 450 16,82 8 130 3,1
OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ  
YHTEENSÄ 3 801 2 239 –82,3



68

Emoyhtiön 
omistus-
osuus %

Määrä 
kpl

Nimellis-arvo 
€/yks.

Nimellisarvo 
31.12.2010 

1 000 € 
yht.

Kirjanpitoarvo 
31.12.2010 

1 000 €

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET

Asunto Oy Helsinginkatu 15, Helsinki 17,73 1 773 1,68 3 42

Kiinteistö Oy Karakeskus, Kouvola 4,60 5 013 0,17 1 400

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 122 231

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

Kiinteistö Oy Lappeenrannan Brahenkatu 7, L-ranta 15,59 1 216 16,82 20 380

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, Vantaa 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

Bostads Ab Östra Esplanadgatan 17, Uusikaarlepyy 19,18 211 1,68 0 22

Vierumäki Golf Garden Oy 488

Vierumäki Golf Garden Oy 38

Vierumäki Chalets 265

Elisa Communications Oyj 23 080 49

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

Luottokunta 1 0

Uusi Oulun Puhelin Oyj 2 160 4

Satakunnan Puhelin Oyj 266 2

Suomen Palautuspakkaus Oy 12,50 150 25

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 972 4 849

Erittelemättömät muut osakkeet ja osuudet 
(Puhelinosakkeet) 46

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ 4 895

KAIKKI OSAKKEET YHTEENSÄ 34 700

Osakkeiden/osuuksien  

Taseen liitetiedot, FAS
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                          Alko konserni                                Alko Oy

Milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Rahat ja pankkisaamiset             

Myymälöiden kassa 14,3 15,4 14,3 15,4

Lyhytaikaiset talletukset 0,0 14,0 0,0 14,0

Yritystodistukset 53,2 9,9 53,2 9,9

Joukkovelkakirjalainat 17,2 17,2

Pankkitilit 120,3 93,5 120,1 93,4

Yhteensä 204,9 132,8 204,7 132,7

Joukkovelkakirjalainojen markkina- ja  
kirjanpitoarvon erotus 

Rahoitusarvopaperien markkina-arvo 17,2 17,2

Rahoitusarvopaperien kirjanpitoarvo 17,2 17,2

Erotus 0,0 0,0

Vaihto-omaisuus                 

Valmiit tuotteet ja tavarat 65,2 70,9 65,2 70,9

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

Vaihto-omaisuus yhteensä 65,6 71,3 65,6 71,3

Pitkäaikaiset muut saamiset 1,6 6,5 1,6 6,5

Muut 1,6 6,5 1,6 6,5

Yhteensä 1,6 6,5 1,6 6,5

Lyhytaikaiset saamiset               

Myyntisaamiset 18,9 27,3 18,9 27,3

Lyhytaikaiset siirtosaamiset (muilta) 5,0 4,6 4,9 4,6

Muut 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 23,9 32,0 23,9 32,0

Lyhytaikaiset saamiset 23,9 32,0 23,9 32,0

Siirtosaamisten olennaiset erät   

Lounasseteleitä 0,5 0,5 0,5 0,5

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 0,5 0,5 0,5 0,5

Talteenottojärjestelmän maksut 0,6 0,5 0,6 0,5

Korkosaamiset 0,2 0,1 0,2 0,1

Matkalla olevat vaihtorahat 0,1 0,2 0,1 0,2

Tavara laskutettu eri kaudella kuin vastaanotettu 2,1 2,6 2,1 2,6

Lakisääteiset vakuutusmaksut 0,6 0,0 0,6 0,0

Muut siirtosaamiset 0,3 0,2 0,3 0,2

Yhteensä 5,0 4,6 4,9 4,6

Taseen liitetiedot, FAS
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Leasingvastuut                             Alko konserni                        Alko Oy

Milj. euroa 2010 2009 2010 2009

Tilikautta seuraavana vuonna maksettavat 0,3 0,3 0,3 0,3

Myöhemmin maksettavat 0,3 0,3 0,3 0,3

Yhteensä 0,6 0,6 0,6 0,6

Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti 3 vuoden 
sopimuksia, joihin liittyy lunastusehtoja            0,1 0,2 0,1 0,2

Vuokravastuut                                                          Alko konserni                          Alko Oy

Milj. euroa 2010 2009 2010 2009

Tilikautta seuraavana vuonna maksettavat 16,7 17,0 16,7 17,0

Myöhemmin maksettavat 83,3 85,0 83,3 85,0

Yhteensä 100,0 102,0 100,0 102,0

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

Muut annetut vakuudet

Muut liitetiedot

Oman pääoman muutos 2009  

Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat Yhteensä

OMA PÄÄOMA  1.1. 16,8 0,0 68,7 85,5

Osingonjako –55,0 –55,0

Tilikauden voitto 56,6 56,6

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2009 16,8 0,0 70,3 87,2

 
Oman pääoman muutos 2010

Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat Yhteensä

OMA PÄÄOMA  1.1. 16,8 0,0 70,3 87,2

Osingonjako –55,0 –55,0

Suorat kirjaukset voittovaroihin –1,5 –1,5

Siirrot erien välillä 4,0 –4,0 0,0

Tilikauden voitto 115,1 115,1

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2010 16,8 4,0 124,9 145,8

Alko Oy

Oman pääoman muutos 2009

Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat Yhteensä

OMA PÄÄOMA  1.1. 16,8 0,0 68,3 85,1

Osingonjako –55,0 –55,0

Tilikauden voitto 57,7 57,7

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2009 16,8 0,0 71,0 87,8

Oman pääoman muutos 2010

Milj. euroa Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat Yhteensä

OMA PÄÄOMA  1.1. 16,8 0,0 71,0 87,8

Osingonjako –55,0 –55,0

Muuntoero (+/-) 0,0 0,0 0,0 0,0

Suorat kirjaukset voittovaroista –1,5 –1,5

Siirrot erien välillä 0,0 4,0 –4,0 0,0

Tilikauden voitto 115,2 115,2

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2010 16,8 4,0 125,7 146,5

Alko konserni

Taseen liitetiedot, FAS
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Tunnusluvut

Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2008 2007 2006

Liikevaihto 1 174,9 1 170,3 1 174,8 1 170,2 1 133,4 1 067,5 1 026,5

Liikevoitto 71,8 74,5 71,9 74,6 71,5 70,9 60,1

% liikevaihdosta 6,1 6,4 6,1 6,3 6,3 6,6 5,9

Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 73,3 76,6 73,4 76,7 74,5 73,7 61,9

% liikevaihdosta 6,2 6,5 6,3 6,6 6,6 6,9 6,0

Voitto ennen varauksia ja veroja 155,2 76,6 155,4 76,7 74,5 73,7 61,9

% liikevaihdosta 13,2 6,5 13,2 6,6 6,6 6,9 6,0

Oman pääoman tuotto,% 46,5 65,2 46,5 65,2 64,3 67,5 62,4

Sijoitetun pääoman tuotto,% 62,8 88,2 62,8 88,2 87,4 91,7 84,7

Omavaraisuusaste,% 42,0 32,2 42,1 32,2 33,7 35,3 33,1

Current ratio 1,5 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 30,7 4,2 30,7 4,2 9,0 12,6 5,9

% liikevaihdosta 2,6 0,4 2,6 0,4 0,8 1,2 0,6
Henkilöstön keskimääräinen  
lukumäärä  tilikauden aikana 2 606 2 641 2 606 2 641 2 640 2 609 2 535

          Alko konserni                     Alko Oy

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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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään 

annettu kertomus.

Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2011

KPMG Oy Ab

Reino Tikkanen

KHT

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Hallintoneuvoston lausunto 

Emoyhtiön  voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 ovat 125 685 451,28 euroa josta  

tilikauden voitto on 115 174 256,25 euroa.  

   

Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

- osinkona jaetaan 111 000 000,00 euroa

- siirretään hyvinvointirahastoon 4 000 000,00 euroa

- jätetään omaan pääomaan 14 685 451,28 euroa

 125 685 451,28 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 10. päivänä maaliskuuta 2011  

  
Soili Suonoja, puheenjohtaja  
  
Petri Aaltonen Pekka Puska 
  
Liisa Leino Arto Honkaniemi 
  
Helena Walldén Päivi Sillanaukee 
  
Jaakko Uotila, toimitusjohtaja 

Alko Oy:n hallintoneuvosto on käsitellyt yhtiön vuoden 2010 

tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja esittää 

lausuntonaan vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle, 

että yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2010 

vahvistetaan. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen 

voittovarojen käyttöä koskevaan ehdotukseen.

Helsingissä, 10. maaliskuuta 2011

Petri Salo Markku Rossi     

Janina Andersson Christina Gestrin

Hanna-Leena Hemming Reijo Kallio   

Saara Karhu Mikko Kuoppa 

Jari Larikka Heli Paasio 

Klaus Pentti Pekka Vilkuna
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