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lkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuu-

raportti 2009 on yhtenä julkaisuna. Yhtiön 

ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti il-

mestyi vuonna 2002.

Raportti noudattaa kansainvälisiä    Global 

Reporting Iniativen (GRI, G3) raportointisuosituksia. 

Alkon yhteiskuntavastuuraportin vertailu GRI-suosituk-

seen on sivulla 55. Raporttia ei ole varmennettu. Raportis-

sa esitetyt tiedot ovat peräisin yhtiön operatiivisen toimin-

nan tueksi tehdyistä selvityksistä ja luvut tarkastetusta kir-

janpidosta sekä tilinpäätöksestä.

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2009 

on painettu sekä suomen- että englanninkielisenä. Raportit 

voi ladata myös pdf-tiedostoina internetsivuiltamme osoit-

teessa www.alko.fi. Kysymyksiä tai palautetta voi lähettää 

sähköpostiosoitteeseen yhteiskuntavastuu@alko.fi.

Lukijalle Alko lyhyesti

2007 2008 2009 

Liikevaihto 1 067,5 1 133,4 1 170,2

Liikevaihto ilman valmisteveroa 582,3 605,5 600,6 

Investoinnit käyttöomaisuuteen 12,6 9,0  4,2

 

Toiminnan avainluvut, milj. euroa

 
lkolla on Suomessa yksinoikeus alkoho-

lia sisältävien juomien vähittäismyyntiin. 

Poikkeuksena ovat enintään 4,7 tilavuuspro-

senttia sisältävät käymisteitse valmistetut 

juomat sekä enintään 13 tilavuusprosenttia si-

sältävät tilaviinit. Alkon toiminnasta määrätään alkoholilaissa 

ja -asetuksessa. Alkoholilain päämääränä on alkoholin kulu-

tusta ohjaamalla ehkäistä alkoholijuomista aiheutuvia yhteis-

kunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Alkon myyn-

nin osuus kaikesta Suomessa tilastoidusta alkoholinkulutuk-

sesta on 42 prosenttia.

Alkon toiminnan ja hyväksyttävyyden perustana ovat hyvä 

asiakaspalvelu ja korkea asiakastyytyväisyys. Alkon toiminnan 

tulee olla myös vastuullista, taloudellisesti tehokasta ja ta-

sapuolista. Tasapuolinen valikoiman muodostaminen ja hin-

noittelu varmistetaan julkisella valikoimaanotto-ohjeella, jo-

hon on koottu Alkon ja tavarantoimittajien väliset toimintape-

riaatteet. Alkon kattava myymäläverkosto tilauspalvelupistei-

neen turvaa laillisen alkoholin saamisen maan eri osissa. Al-

kolla oli vuoden 2009 lopussa 346 myymälää ja 121 tilaus-

palvelupistettä. Alko avasi vuoden aikana kolme uutta myy-

mälää: Limingan, Helsingin Ristikon ja Vantaan Koivukylän 

myymälät. Lisäksi 18 myymälää muutti vuoden 2009 aikana 

uusiin tiloihin. Alkon henkilöstön lukumäärä vuoden lopus-

sa oli 2 741. 

Alko on valtion kokonaan omistama  

osake yhtiö, joka kuuluu sosiaali- ja terveys-

ministeriön hallinnonalaan ja valvontaan.

441              748
Painotuote 



1ALKON VUOSI 2009

Toimitusjohtajan puheenvuoro 2

Alko lyhyesti 3

Vastuullisuus 4

Alkoholipoliittinen vastuu 8

Toimintaympäristö 12

Tuotteet ja myynti 16

Palvelut 22

Sosiaalinen vastuu 24

Ympäristövastuu 30

Taloudellinen vastuu 34

Hallinnointiperiaatteet ja -rakenne 36

Hallituksen toimintakertomus 42

Tilinpäätös 46

Tuloslaskelma 46

Tase 46

Rahoituslaskelma 47

Liitetiedot 48

Tunnusluvut 53

Hallituksen voitonjakoehdotus 54

Tilinpäätösmerkintä 54

Hallintoneuvoston lausunto 54

Raportin vertailu GRI-suositukseen 55

Sisällys

Alko avasi vuonna 2009 

myymälän  Vantaan Koivukylään. 

Kuvassa  vasemmalta Katri 

Kopakka, Johanna Hallberg, Niko 

Vänttinen ja Eeva Paavilainen.

Alkoholintarkastuslaboratorion 

laborantti Sanna Myllylä 

valmistelee näytteitä 

viinianalysaattorille.

Viisas vanhemmuus 
-ohjelma käynnistyi 

2009.

Asiakkaiden tyytyväisyys Alkon palveluihin on ehdoton 
edellytys yhtiön toiminnalle. Asiakaspalvelun tasoa 
seurataan säännöllisesti tutkimusten avulla.
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lkon tavoitteena on olla niin vastuulliselta toimin-

naltaan kuin asiakaspalvelultaankin Suomen pa-

ras vähittäiskauppa vuonna 2012. Toimintaympä-

ristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta pi-

dämme tätä tavoitetta ohjenuoranamme. 

Alkon vuosi 2009 oli varsin hyvä yleisestä talouden taantu-

masta huolimatta. Alkon talous on hoidettu hyvin ja Alkossa on 

sopeuduttu toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Hy-

vä ja tehokas taloudenhoito ei ole ristiriidassa vastuullisen toimin-

nan kanssa. Alkoholijuomaveron lasku vuonna 2004 lisäsi alkoho-

lijuomien kulutusta. Valtiovalta nosti alkoholijuomaveroa vuosina 

2008 ja 2009, mikä tullee laskemaan alkoholin kulutusta. Erityi-

sesti lähialueiden matkustajatuonti on vaa’ankieli, jota seurataan 

tarkasti. Alkoholikaupan kenttä on laaja, ja myös huoli alkoholin 

aiheuttamista haitoista on yhteinen. 

Nykyisessä alkoholijärjestelmässä alkoholin myyntiä rajoite-

taan monin tavoin. Kansalaisten mielipiteitä järjestelmästä kartoi-

tetaankin vuosittain. Uusimman, vuoden 2009 mielipiteitä kartoit-

taneen tutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia suomalaisista 

on sitä mieltä, että nykyisen alkoholijuomien myyntijärjestelmän 

rajoitukset ovat sopivia tai että niitä pitäisi kiristää. 65 prosenttia 

Toimitusjohtajan puheenvuoro

suomalaisista on sitä mieltä, että valtion alkoholimonopoli Alko 

ja sille annettu alkoholijuomien vähittäismyynnin yksin oikeus on 

hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta. 

Alko osallistuu omalta osaltaan alkoholihaittojen ehkäisemi-

seen. Yhtiö panostaa Viisas vanhemmuus -ohjelmaan, joka on 

osa kansallista Alkoholiohjelmaa. Vastuulliseen rooliimme kuulu-

vat myymälöissä tehtävät ikäraja-, päihtymysepäily- ja välittämis-

epäilykontrollit. Tarkistukset hoidetaan huolellisesti asiakaspal-

velullista näkökulmaa unohtamatta. 

Alkon palvelu on parantunut jatkuvasti. Alkossa asioivien määrä 

on noussut lähes kymmenellä miljoonalla vuodesta 1999, ja se on 

nyt 65 miljoonaa. Asiakkaiden palveluvaatimukset asettavat yhä 

suuremman haasteen. Alko mittauttaa asiakastyytyväisyyttä laa-

jasti. Arvostetussa Suomi Tänään -tutkimuksen kauppaketjuvertai-

lussa olimme edellisten vuosien tapaan parhaiden joukossa. 

Vuonna 2009 alkolaiset keskustelivat ja paransivat työyhtei-

sötaitojaan osana henkilöstöteemavuotta. Vuoteen mahtui monia 

toimia, joiden tavoitteena oli tartuttaa tekemisen iloa ja lisätä työ-

hyvinvointia. Vuoden aikana kiinnitettiin huomiota palveluasentei-

siin ja -taitoihin. Vastuullisuutta sekä tuoteosaamista koulutettiin 

entiseen tapaan. Erityisen ilahduttavaa on, että työtyytyväisyystut-

kimuksen mukaan henkilöstön sitoutuneisuus on lisääntynyt. Jot-

ta henkilöstön sitoutuneisuus säilyisi, sen eteen on tehtävä työ-

tä muun muassa varmistamalla osaamista. Myymälöiden asiakas-

palvelutyötä tukevat laajat ja laadukkaat valikoimat, joita asiakkaat 

arvostavat. 

Kaikki se, mitä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi tehdään, 

näkyy asiakkaalle. Haluamme säilyttää korkean asiakastyytyväi-

syyden myös jatkossa. Olemmekin valinneet vuodelle 2010 tee-

maksemme ”Palvelu asuu Alkossa”. 

Haluan kiittää kaikkia alkolaisia ja yhteistyökumppaneitamme!

Jaakko Uotila

toimitusjohtaja

Vuoteen mahtui monia toimia, 
joiden tavoitteena oli tartuttaa 
tekemisen iloa ja lisätä 
työhyvinvointia.
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Alko lyhyesti

Arvot

Alkolaisten arvolupaukset päivitettiin keväällä 2009 hen-

kilöstöltä kerätyn palautteen pohjalta. Arvoista keskus-

teltiin laajasti muun muassa myymäläpäällikköpäivillä ja 

henkilöstölehdessä. Alkon henkilöstöllä oli mahdollisuus 

vastata arvokyselyyn myös intranetissä. Kaikkiaan yli 800 

alkolaisen mielipiteet olivat perustana uusille, päivitetyil-

le arvolupauksille.  Arvolupaukset ja niiden mukaan toimi-

minen tukevat  yhtiön strategisten tavoitteiden saavutta-

mista.

Vastuullisuus
Vähennämme yhteiskunnan alkoholihaittoja huolehti-

malla vastuullisesta alkoholinmyynnistä. Varmistamme 

myymiemme tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Nou-

datamme ja kehitämme yhteiskuntavastuullisia toimin-

nan periaatteita. Toimimme läpinäkyvästi ja avoimesti.

Palveluhenkisyys
Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaamme. Takaamme kor-

keatasoisen palvelun ja tuotevalikoiman kaikille asiakkail-

lemme.  Asiointi kanssamme on vaivatonta ja joustavaa.

Osaaminen
Olemme ammattitaitoisia sekä uudistumiskykyisiä ja ha-

luamme oppia uutta. Osaaminen on myös motivoitunei-

suutta työtämme kohtaan.

Yhdessä onnistuminen
Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin. Toimimme yhdessä ja 

autamme toisiamme. Kohtelemme toisiamme avoimesti  

ja tasa-arvoisesti. Arvostamme toimivaa työyhteisöä ja 

kan namme vastuuta sen luomisesta.

Tuloksellisuus
Asetamme omalle työllemme kunnianhimoiset tavoitteet 

ja korkeat laatuvaatimukset. Toimintamme on tehokasta 

ja taloudellisesti kannattavaa. Saavuttamiemme  tulosten 

pohjalta kehitämme toimintaamme edelleen.

Alkon tavoitteena on olla vuonna 2012 niin 
vastuulliselta toiminnaltaan kuin asiakas
palvelultaankin  Suomen paras vähittäiskauppa. 
Alkon hallitus hyväksyi tähän tavoitteeseen 
tähtäävän strategiapäivityksen elokuussa 
2009. Toiminnan jatkuva kehittäminen 
edellyttää aktiivista sidosryhmäyhteistyötä, 
asiakastuntemuksen syventämistä, 
henkilöstön sitoutuneisuuden ja  osaa misen 
varmistamista sekä toiminnallista että talou
dellista tehokkuutta. Strategia työssä otamme 
huomioon toimintaympäristössämme 
tapahtuvat muutokset ja pyrimme ennakoimaan 
tulevaisuuden haasteita. Hyväksytyn strategian 
sisältö ohjaa jokaisen alkolaisen toimintaa 
kehityssuunnitelmien ja henkilökohtaisten 
tavoitteiden kautta.

Missio

Visio

Strategia

Alkoholijuomien vastuullinen myynti 
on  tasapainossa hyvän  asiakaspalvelun ja 
taloudellisen tehokkuuden kanssa.

Vastuullinen ja palveleva,  
Suomen paras vähittäiskauppa.
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Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuun visio

isäksi Alkon tulee ottaa toiminnassaan erityisesti 

huomioon myös luonnonvarojen järkevä käyttö ja 

ympäristönsuojelun vaatimukset.

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että alkoholin 

kokonaiskulutuksella on suora suhde alkoholihait-

tojen määrään: mitä enemmän alkoholia kulutetaan, sitä suurem-

pia haittoja aiheutuu. 

Alko pyrkii omalta osaltaan ylläpitämään ja vahvistamaan suo-

malaisen hyvinvointitavoitteisiin tähtäävän alkoholijärjestelmän toi-

mivuutta ja kestävyyttä. Tavoitteena on, että suomalaiset ymmärtä-

vät ja hyväksyvät Alkon toiminnan vastuullisena alkoholin vähittäis-

myyjänä, jonka toiminta tukee alkoholihaittojen ehkäisyä.

Mukana Alkoholiohjelmassa 2008–2011
Valtioneuvosto käynnisti Alkoholiohjelman vuonna 2004. Oh-

jelmaa edisti valtioneuvoston periaatepäätös alkoholipolitiikan 

linjauk sista. Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus päätti jatkaa 

ohjelman toteuttamista vuosina 2008–2011. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos on ohjelman pääkoordinaattori, ja se ohjaa kuntia 

Alkoholiohjelman toteuttamisessa. Valtioneuvosto tukee ohjel-

maa Terveyden edistämisen politiikkaohjelman kautta. Alkoho-

liohjelmassa on yhteisiä elementtejä myös Lasten, nuorten ja per-

heiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman kanssa.

Alko yhdistää toiminnassaan hyvän 

asiakaspalvelun sekä sosiaali- ja terveys-

poliittisiin tavoitteisiin perustuvan 

vastuullisen alkoholinmyynnin tärkeäksi 

osaksi suomalaista alkoholijärjestelmää.

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 tai muulla tavoin sellaisiin valtakunnallisiin, 

alueellisiin ja paikallisiin yhteistyöhankkeisiin, jotka tukevat Alko-

holiohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Alko osallistuu lähivuosina erityisesti niihin toimiin, jotka ovat 

osa Alkoholiohjelmaa ja tukevat sen tavoitteiden saavuttamista. 

Yhtiö panostaa Alkoholiohjelman osana olevaan Viisas vanhem-

muus -ohjelmaan, jonka tavoitteena on vähentää vanhempien ja 

aikuisten alkoholinkäytöstä lapsille ja nuorille suoraan tai epäsuo-

raan aiheutuvia haittoja sekä vahvistaa Alkon yhteiskuntavastuuta. 

Ohjelmasta kerrotaan tämän julkaisun sivulla 8.

Strategiassa vastuulla on keskeinen osa
Alkon toiminnan tulee olla kaikilta osa-alueiltaan vastuullista.

Alkoholilakiin ja -asetukseen pohjautuvan alkoholipoliittisen 

vastuun lisäksi Alkon yhteiskuntavastuun edistäminen perustuu 

ennen kaikkea yhtiön arvoihin ja strategiaan. Sosiaalisen vastuun, 

ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun toimintaa kehitetään 

pääsidosryhmien odotusten mukaisesti. Näissä toimissa onnistu-

misen mittaaminen on tulevaisuuden haasteemme.
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Alkon vastuullista yritystoimintaa ohjaavat sen arvojen, 

strategian ja johtamisjärjestelmän lisäksi Alkon sisäiset toi-

mintaperiaatteet. Niitä ovat muun muassa liiketapa-, hallin-

to-, hankinta-, tuoteturvallisuus-, henkilöstö- ja ympäristö-

periaatteet sekä taloushallinnon ohjeet.

Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain toimintasuunnitel-

man alkoholihaittojen vähentämiseksi. Se antaa myös ker-

tomuksen alkoholiolojen kehityksestä sosiaali- ja terveys-

ministeriölle. Hallitus hyväksyy yhtiön strategian, toiminta-

suunnitelman ja keskeiset ohjelmat sekä periaatteet. Johto-

ryhmä vastaa yhtiötasolla yhteiskuntavastuusta ja varmistaa, 

että strategiat ja sitä tukevat politiikat sekä periaatteet ote-

taan käyttöön ja niitä noudatetaan yhtiössä.

Yhtiöllä on alkoholipoliittinen valiokunta, joka vastaa al-

koholipoliittisen vastuun sisällön kehittämisestä ja seuran-

nasta sekä vastuullisuustiimi, jonka tehtävänä on suunnitel-

la, toteuttaa, arvioida ja parantaa yhtiön vastuullista toimin-

taa. Tiimi raportoi toiminnastaan yhtiön johdolle. Vastuul-

lisuustiimissä ovat edustettuina yhtiön kaikki eri toiminnot, 

ja se kokoontuu neljännesvuosittain.  Alkon yhteiskuntasuh-

teista vastaavan johtajan apuna yhtiön yhteiskuntavastuuta 

kehittää yritysvastuuyksikkö.

Liiketapaperiaatteet sisältävät ohjeet tavarantoimittajien 

tasapuolisesta kohtelusta. Alko on sitoutunut toimimaan 

eettisesti ja noudattamaan yhteiskunnan asettamia normeja 

kaikissa toiminnoissaan, ja se edellyttää vastaavaa myös lii-

kekumppaneiltaan. Jokaisen Alkon henkilökuntaan kuulu-

van tulee noudattaa Alkon liiketapaperiaatteita. Organisaa-

tion kaikki esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstö tuntee ja 

ymmärtää liiketapaperiaatteiden vaatimukset.

Alkon hallintoperiaatteissa on kuvattu riskienhallinnan, 

sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet. Al-

koholijuomien hankinnassa noudatetaan Alkoholijuomien 

valikoimaanotto ja vähittäismyynti -oppaassa esiteltyjä pe-

riaatteita. Opas on luettavissa Alkon internetsivuilla. Alkon 

tuoteturvallisuudesta ja laadunvalvonnasta vastaavat osto-

osaston laadunvalvontayksikkö ja Alkoholintarkastuslabora-

torio ACL. Alkon henkilöstöhallinnon periaatteet kuvataan 

tämän julkaisun sosiaalisen vastuun osiossa ja ympäristö-

politiikkaa sekä merkittävimpiä ympäristövaikutuksia käsi-

tellään ympäristövastuuta tarkastelevassa osiossa.

Tammikuussa 2010 kerätyn tutkimusaineiston mukaan lähes 90 

prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että nykyiset alkoholipo-

liittiset rajoitukset ovat sopivia tai että niitä pitäisi kiristää. Vielä-

kin suurempi osa väestöstä, 93 prosenttia, on sitä mieltä, että vä-

keviä alkoholijuomia pitäisi saada ostaa vain Alkosta. Enemmistö 

väestöstä haluaa pitää vahvan viinin ja oluen myynnin Alkossa ja 

hyväksyy keskioluen nykyisen myyntijärjestelmän. Väestöstä 65 

prosenttia on sitä mieltä, että valtion alkoholimonopoli Alko Oy 

ja sille annettu alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeus on 

hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta.

Yli 90 prosenttia väestöstä pitää vallitsevia alkoholiostoa sää-

televiä ikärajoja joko sopivina tai liian matalina. Viimeaikaisista ve-

ronkorotuksista huolimatta noin puolet suomalaisista pitää olui-

den, viinien ja väkevien alkoholijuomien nykyisiä hintoja sopivina. 

Noin 30 prosenttia pitää oluiden ja viinien hintoja liian korkeina, ja 

vastaavasti 20 prosentin mielestä väkevien alkoholijuomien hin-

nat ovat liian korkeita.

Lähde: Suomen Gallup 1/2010. Alkoholipoliittisia mielipiteitä luotaava tutkimus on 
tehty vuodesta 1984 lähtien.

Alkoholipoliittiset mielipiteet ovat 

tiukentuneet 1990-luvun puolenvälin jälkeen.

Suomen kansan enemmistö 
tukee nykyistä alkoholipolitiikkaa



6

Vastuullisuus

Ruoka- ja juomatietouden lisäksi 

myymälöistämme saa myös tutkittua ja 

luotettavaa tietoa alkoholin vaikutuksista.  

Alkossa tehtiin keväällä 2009 sähköinen sidosryhmäky-

sely, jonka avulla selvitettiin sidosryhmien odotuksia ja 

mielipiteitä Alkon yhteiskuntavastuusta ja vastuuviestin-

nästä. Kyselyyn vastasi yhteensä 144 henkilöä, vastaus-

prosentti oli korkea, 39,5.

Kyselyyn vastasivat aktiivisimmin Alkon henkilöstö, 

yhteistyökumppanit ja asiakkaat. 

Sidosryhmien mielestä Alkon yhteiskuntavastuullisen 

toiminnan tärkeimpiä näkökohtia ovat 

• tuotteiden turvallisuus ja laatu 

• vastuullinen myyntityö ja myynninvalvonta

• asiantunteva asiakaspalvelu 

• laadukas ja monipuolinen tuotevalikoima 

• henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu, työhyvinvoinnista 

huolehtiminen, osaamisen kehittäminen ja 

kouluttaminen

• hyvät hallintokäytännöt ja vastuulliset 

liiketoimintatavat 

• alkoholijuomapakkausten kierrätys ja kuljetusten 

ympäristövaikutukset. 

Eri sidosryhmien välillä ei ollut suuria eroja Alkon yh-

teiskuntavastuunäkökohtien arvioinnissa.

Alkon yhteiskuntavastuunäkökohdat
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Yhteiskuntavastuuviestintä 

ja  -raportointi

Työhyvinvointi ja ergonomia Hyvä johtaminen ja esimiestyö 

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen

Henkilöstön työtyytyväisyys 

Houkuttelevuus työnantajana ja henkilöstön 

sitoutuminen 

Taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus 

Vastuullisen alkoholinkäytön edistäminen 

yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Alkon tuotevalikoiman kattavuus, alkuperä 

ja eettisyys 

Ympäristövaikutusten (mm. hiilijalanjäljen, 

energian kulutuksen, kuljetusten 

ympäristövaikutusten ja pakkausten) 

vähentäminen

Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus

Asiantunteva asiakaspalvelu

Vastuullinen myyntitoiminta  

(mm. ikärajavalvonta)

Tuotteiden laatu ja turvallisuus

Palvelujen saatavuus ja 

myymäläverkoston kattavuus

Hyvät hallintokäytännöt ja  

vastuulliset liiketoimintatavat

Yhteistyökumppaneiden  

tasapuolinen ja syrjimätön  

kohtelu sekä avoin tiedottaminen

Merkitys sidosryhmille
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Vähäinen Melko tärkeä  Erittäin tärkeä

Sidosryhmäkyselyn tuloksia käsiteltiin Alkon sisäisessä workshopissa, jossa oli 

edustajia ja asiantuntijoita yhtiön eri yksiköistä. Alla oleva matriisi pohjautuu sidos-

ryhmäkyselyyn sekä sisäisen workshopin tuloksiin.

Alkon kannalta olennaiset yritysvastuunäkökohdat on esitetty matriisissa 
Olennaiset yhteiskuntavastuunäkökohdat sijoitettiin asteikolle sen mukaan, miten 

merkittävä vaikutus niillä oletetaan olevan Alkoon ja miten merkittäviä ne ovat si-

dosryhmien näkökulmasta.
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Alkoholipoliittinen vastuu

lko käynnisti maaliskuussa 2009 yhdessä Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen, A-klinikkasäätiön ja 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Alkoho-

liohjelmaa 2008–2011 tukevan pitkäkestoisen Vii-

sas vanhemmuus – millaisen mallin annat lapsel-

le? -ohjelman. Ohjelman tavoitteena on vähentää haittoja, jotka 

aiheutuvat lapsille ja nuorille vanhempien ja aikuisten alkoholin-

käytöstä. Vastuullisuusohjelman on tarkoitus tavoittaa vanhem-

mat ja aikuiset unohtamatta lapsen näkökulmaa.

Ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta siihen, mikä on vanhem-

pien ja aikuisten haitatonta alkoholinkäyttöä lasten ja nuorten nä-

kökulmasta. Vanhemmilla ja aikuisilla on oltava luonteva ja hallit-

tu suhde alkoholinkäyttöön, jotta siitä ei aiheudu suoraa tai epä-

suoraa haittaa lapselle tai nuorelle. Lisäksi on tärkeää, että van-

hemmat ja aikuiset suhtautuvat kielteisesti lasten ja nuorten al-

koholinkäyttöön.

Ohjelma kannustaa aikuisia ja vanhempia seuraamaan omaa 

alkoholinkäyttöään. Se tarjoaa tietoa, tukea ja valistusta sekä an-

taa eväitä yksilölliseen pohdintaan. Viisas vanhemmuus -ohjel-

man näkökulmasta on myös tärkeää, että alkoholin haitat tunnis-

tetaan yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Vuonna 2009 tavoitteena oli erilaisin viestinnän keinoin herät-

tää keskustelua alkoholin haitoista. Tavoitteena oli, että suomalai-

sissa perheissä keskusteltaisiin siitä, mikä on haitatonta alkoholin-

käyttöä lasten näkökulmasta. Viisas vanhemmuus -ohjelma käyn-

nistyi maaliskuussa Alkon kampanjalla televisiossa, radiossa, in-

ternetissä ja lehdissä. Ohjelma sai myös oman internetsivustonsa 

www.lastenseurassa.fi.

Syyskuun viikoilla 36–37 Viisas vanhemmuus -ohjelma oli 

 uudelleen esillä tv-kampanjana. Marraskuussa Alko ja ohjelman 

yhteistyökumppanit julkaisivat aiheeseen liittyvän neuvolaop-

paan ohjelman www-sivuilla.

Alkoholipolitiikkaa toteutetaan Alkossa 

erilaisissa käytännön hankkeissa yhteistyössä 

eri toimijoiden kanssa. Useamman vuoden 

kestävä Viisas vanhemmuus -ohjelma on yksi 

Alkon merkittävimmistä alkoholipoliittisista 

hankkeista. 

Viisas vanhemmuus -ohjelma on alkoholipoliittisen  
vastuumme kärkihanke
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Maaliskuun ja huhtikuun 2009 taitteessa tehdyssä valtakun-

nallisessa mielipidekyselyssä 39 prosenttia vastaajista ilmoitti ha-

vainneensa Viisas vanhemmuus -ohjelman.

Vuonna 2010 tavoitteena on lisätä vanhempien tietoutta ja an-

taa konkreettisia malleja sekä tukea. Vuosina 2011–2012 tavoittee-

na on edelleen syventää tietoa sekä kohdistaa toimia myöhem-

min valittaviin spesifisiin ryhmiin. Ohjelman toteutumista seura-

taan erilaisten tutkimusten avulla.

Alkoholin haitoista kertovat esitteet
Alko tuottaa esitemateriaalia alkoholin yhteiskunnallisesta merki-

tyksestä ja alkoholin käyttämiseen liittyvistä haitoista. Alkoholi ja 

terveys -sarjan esitteet antavat asiakkaille tutkittua tietoa alkoho-

lin vaikutuksista. Esitteet tehdään yhteistyössä kunkin aihealueen 

parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Tähän mennessä on ilmesty-

nyt yhdeksän eri aihepiirin esitettä. Nuoret ja alkoholi -esite uusit-

tiin vuonna 2009.

Alkon yhteistyöprojektit

Nuori Suomi ry

Alko tekee yhteistyötä Nuoren Suomen kanssa tuke-

malla muun muassa yhdistyksen päihteettömän seu-

ratoiminnan edistämishankkeita. 

www.nuorisuomi.fi

Nuorten Akatemia

Alko on mukana Nuorten Akatemian Mahis-toimin-

nassa, jonka tarkoituksena on tukea vaikeassa elä-

mäntilanteessa olevia nuoria.

www.nuortenakatemia.fi

Vuoden poliisi

Alko tukee Helsingin Nuorkauppakamarin projektia 

Vuoden poliisin valitsemiseksi. Projekti toteutetaan 

yhteistyössä sisäasiainministeriön Poliisiosaston ja 

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton kanssa.

Pohjoismainen yhteistyö

Alko tekee laajaa yhteistyötä pohjoismaisten mono-

polien kanssa (ks. myös s. 29, Alkoholijuomien vas-

tuullinen hankinta).

Ohjelmalla on oma internetsivustonsa www.lastenseurassa.fi.  
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Alkon toiminnan vastuullisuus on muuttunut yhtiön olemassa-

olon aikana tiukasta myynnin kontrolloimisesta asiakaspalvelun 

laatua korostavaan ostokelpoisuuden varmistamiseen. Myynnin-

valvonta on keskeinen osa Alkon yhteiskuntavastuuta sekä vas-

tuullista asiakaspalvelua ja myyntityötä. Vuodesta 1999 lähtien 

Alkon myynninvalvonnan toimenpiteet on rekisteröity kassajär-

jestelmään.

Vuonna 2009 noin 3,9 prosenttia Alkon asiakkaista todisti täy-

si-ikäisyytensä asioidessaan Alkon myymälässä. Ikärajatarkastuk-

sista noin 5–10 prosenttia johtaa myynnistä kieltäytymiseen. Ikä-

rajakontrollien määrää ei pyritä lisäämään, vaan tavoitteena on, 

että ikärajavalvonta olisi yhä tasalaatuisempaa niin myymälöiden 

kuin myyjienkin välillä. Kontrollien määrä kääntyi kuitenkin sel-

vään kasvuun jo vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja jatkui samansuu-

ruisena myös alkuvuonna 2009. Kehitys on tasaantunut vuoden 

2009 jälkimmäisen puoliskon aikana.

Aluehallintovirastojen (aik. lääninhallitukset) tehtävänä on al-

koholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntilupien myöntäminen 

Myynninvalvonta on osa vastuullista asiakaspalvelua

ja valvonta. Vuonna 2009 yhdelle Alkon myymälälle annettiin 

huomautus alkoholilain rikkomisesta. 

Päihtymys- ja välitysepäilykontrollien määrä lisääntyi
Päihtymysepäilyjä kirjattiin vuoden 2009 aikana yli 20 prosenttia 

enemmän kuin vuonna 2008. Vuonna 2009 Alkon myymälälle 

asetettiin päihtymysepäilykontrolleihin liittyvä prosentuaalinen 

tavoite. Päihtymys epäilykirjauksista noin puolet johtaa myynnis-

tä kieltäytymiseen.

Välitysepäilyn todentaminen on muita myynninvalvonnan toi-

mia hankalampaa. Vuonna 2009 välitysepäilyjen rekisteröinti kui-

tenkin kasvoi enemmän kuin ikäraja- ja päihde-epäilykontrollien 

rekisteröiminen. Yhtenä syynä tähän oli Alkon viestinnän kevääl-

lä ja syksyllä 2009 uusima Asioinnin pelisäännöt -kampanja, jos-

sa nuorisoryhmän asiointia ja myynninvalvontaa tuotiin esille vies-

tinnän keinoin. Kampanjan viesti tavoitti nuoret, mikä omalta osal-

taan helpotti vaativien asiakaspalvelutilanteiden hoitamista.

Ikärajakontrollit Päihtymysepäilykontrollit

Alkoholipoliittinen vastuu

Ikärajakontrollien määrä vuonna 2009, 
2 520 376  (+12,5 %)

Päihtymysepäilykontrollien määrä vuonna 2009, 
423 360  (+23,2 %)
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Vuonna 2009 Alkossa tehtiin yli 2,5 miljoonaa 

ikärajatarkistusta.

Välittämisepäilykontrollit

Välittämisepäilykontrollien määrä vuonna 2009, 
104 392  (+27,6 %)

Vastuullisuusopas- ja passi asiakaspalvelun työvälineinä
Vastuullisuusoppaassa kerrotaan jokaiselle alkolaiselle myyn-

ninvalvonnasta ja käytännön asiakaspalvelutilanteiden hoidosta. 

Vuonna 2009 myymälöissämme otettiin esille myynninvalvonta ja 

vastuu erityisesti uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Kevääl-

lä 2009 tehtiin päätös, jonka mukaan uuden työntekijän on suo-

ritettava vastuullisuuspassikoe ennen ensimmäistä kassapalvelu-

vuoroaan.

Mystery Shopping testaa myös vastuuta
Alko testaa asiakaspalvelussa onnistumista TNS-Gallupin tekemäl-

lä Mystery Shopping -sokkoasiakasmenetelmällä. Vuoden 2009 

aikana jokaiseen Alkon myymälään tehtiin neljä sokkoasiakas-

käyntiä. Yhdellä näistä asiakaskäynneistä testattiin ikärajatarkas-

tusten ja nuoren asiakkaan palvelemisen onnistumista. Testiasiak-

kaat olivat pääsääntöisesti 18–21-vuotiaita, ja nuoren asiakkaan ikä 

tarkastettiin 75 prosentissa testikäynneistä. Vuonna 2008 vastaa-

va prosentti oli 54.
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Toimintaympäristö

uomen talouskehitys oli heikko kansainvälisen ta-

loustaantuman vuoksi. Taantuma heijastui yksityi-

seen kulutukseen, joka laski kaksi prosenttia. Yk-

sityisen kulutuksen laskuun vaikuttivat työllisyys-

tilanteen heikkeneminen ja kuluttajien lisääntynyt 

säästäminen. Kulutusta tukivat työssäkäyvien reaaliansioiden nou-

su ja kuluttajahintojen maltillinen kehitys.

Kaupan myynnin arvo aleni noin kaksi prosenttia vuoden 2009 

aikana. Kaupan työllisyys parani edellisvuodesta. Elintarvikkei-

den arvonlisäverokannan aleneminen 17 prosentista 12 prosent-

tiin edisti päivittäistavarakaupan myyntiä. Alkoholijuomien arvon-

lisävero ei laskenut vuoden aikana. Kaupan aukiolouudistus laa-

jensi kauppojen aukioloaikoja, ja pienten kauppojen kaikki auki-

olorajoitukset poistettiin. Yli 400 neliön kaupat voivat olla au-

ki sunnuntaisin juhlapyhiä lukuun ottamatta. Lainmuutoksella ei 

ollut vaikutusta Alkon aukioloaikoihin, koska alkoholilaki säätelee 

Alkon myymälöiden aukioloa.

Alkoholijuomaveroa korotettiin vuoden aikana kaksi kertaa: 1.1. 

ja 1.10. Veroa korotettiin 10 prosenttia kaikissa juomaryhmissä.

 Alkoholimainonnan rajoituksia selvittävä työryhmä aloitti työn-

sä. Ryhmä arvioi 1.1.2008 voimaan tulleiden mainonnan rajoi-

tusten vaikutukset sekä etenkin nuoriin kohdistuvan mielikuva-

mainonnan lisätoimien tarpeellisuutta. Vuoden aikana alettiin 

valmistella tila viiniyrittäjien vähittäismyyntioikeuden laajentamis-

ta. Viinitiloilla on  nyt oikeus myydä valmistamiaan viinejä. Uudis-

tuksella pyritään laajentamaan myyntioikeus myös likööreihin.

Alkoholin kokonaiskulutus väheni
Alkoholin kokonaiskulutus väheni Suomessa vuonna 2009. Alko-

holin kokonaiskulutus oli 10,2 litraa absoluuttialkoholia asukasta 

kohden, ja se oli 0,2 litraa vähemmän kuin edellisvuonna.

Suomalaisten alkoholinkulutus väheni

Alkoholijuomien kulutus
100 %:n alkoholina juomaryhmittäin vuosina 1999–2009

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

2007 2008 2009

Tilastoitu kulutus 8,7 8,5 8,3

Tilastoimaton kulutus 1,8 1,9 1,9

Kulutus yhteensä 10,5 10,4 10,2

1999

20
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Milj. litraa

Väkevät juomat

Väkevät viinit

Miedot viinit

Keskiolut

Siiderit
Longdrink-juomat
Vahva olut
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Alkoholin myynti väheni Suomessa
Vuonna 2009 alkoholin tilastoitu kulutus absoluuttialkoholina 

mitattuna oli 44 miljoonaa litraa, ja se laski 2,5 prosenttia edel-

lisestä vuodesta. Alkoholin tilastoidun kulutuksen osuus koko-

naiskulutuksesta oli runsaat 80 prosenttia. Tilastoitu kulutus ja-

kautuu vähittäismyyntiin ja anniskeluun eli ravintoloissa käytet-

tyyn alkoholiin.

Vähittäismyynnin osuus tilastoidusta kulutuksesta kasvoi 86 

prosenttiin.  Alkon myymälöiden osuus alkoholin vähittäismyyn-

nistä oli 49 prosenttia ja koko alkoholinmyynnistä 42 prosenttia. 

Ravintolamyynnin määrä laski ja sen osuus tilastoidusta alkoho-

linkulutuksesta väheni 14 prosenttiin. 

Vuoden 2009 lopussa Alkolla oli 346 myymälää ja 121 tilaus-

palvelupistettä. Vuoden aikana avattiin kolme uutta myymälää ja 

kaksi tilauspalvelupistettä lopetettiin. Muun vähittäiskaupan myyn-

tipisteiden määrä väheni. Ravintolasektorilla A- ja B-anniskelu -

oikeuksin toimivien yritysten, etenkin ruokaravintoloiden, määrä 

kasvoi. Keskioluen anniskelumyyntiin painottuvien C-oikeuksin toi-

mivien ravintoloiden määrä väheni edelleen. Suomessa toimi vuo-

den 2009 lopulla 40 viinitilaa, joilla oli oikeus myydä tilansa viine-

jä vähittäis asiakkaille.

Matkailijoiden alkoholituomiset lisääntyivät
Matkustajat toivat Suomeen saapuessaan enemmän alkoholijuo-

mia kuin edellisvuonna. Tilastoimaton alkoholinkulutus oli kaik-

kiaan 1,9 miljoonaa litraa absoluuttialkoholia. Matkustajatuonnin 

osuus tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta oli noin 75 pro-

senttia.

Mietojen juomien osuus kulutuksesta kasvussa
Alkoholin juomaryhmittäinen kulutus kehittyi vuonna 2009 edel-

listen vuosien tapaan. Mietojen alkoholijuomien kulutus lisääntyi, 

ja väkevien juomien kulutus puolestaan väheni. Nykyinen suun-

taus on jatkunut vuodesta 2006 lähtien.

Väkevien alkoholijuomien kulutus absoluuttialkoholina mitat-

tuna väheni 7,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Väkevien alkoho-

lijuomien osuus tilastoidusta alkoholinkulutuksesta absoluuttial-

koholina mitattuna oli 25 prosenttia.

Mietojen viinien kulutus kasvoi yhden prosentin, ja niiden 

osuus tilastoidusta alkoholinkulutuksesta oli 17 prosenttia.

Oluiden kulutus väheni 1,2 prosenttia, ja niiden osuus alkoho-

linkulutuksesta oli 46 prosenttia.

Elintarvikeliikkeissä myytävän käymisteitse valmistetun long-

drinkin kulutus lisääntyi vuoden 2009 aikana. Alkossa ja ravinto-

loissa myytävien etyylialkoholipohjaisten longdrink-juomien ku-

lutus sen sijaan väheni vuoden aikana. Longdrinkien osuus tilas-

toidusta alkoholinkulutuksesta oli viisi prosenttia. 

Matkustajatuonnin osuus tilastoimattomasta 

alkoholinkulutuksesta oli noin 75 prosenttia. 

Matkustajat toivat aiempaa enemmän 

alkoholijuomia. 
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Alkoholijuomien hinnanmuodostus vuonna 2009

%

21

61

18

Väkevä alkoholijuoma, 
0,70 l, 
alkoholia 40 til. %

%

54

28

18

Viini, 
0,75 l, 
alkoholia yli 8 til. %

Hankintahinta 
+ Alkon myyntikate

Alkoholijuoma- 
ja pakkausverot

Arvonlisävero

%

52

30

18

Olut, 
0,33 l, 
alkoholia 5,2 til. %

18,00 € 7,48 € 1,51 € Vähittäishinta

Toimintaympäristö

Alkoholijuomien kulutuksen rakenne
100 %:n alkoholina vuonna 2009

Alkon myymälät 34 %

Muu vähittäismyynti 36 %

Anniskelu 11 %

Kotivalmistus 1 %

Laiton valmistus ja salakuljetus 1 %

Ulkomailla nautittu 3 %

Matkustajatuonti 14 %

Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat rajakauppaan
Kansainvälisen talouden epävakaus vaikutti valuuttakursseihin. 

Ruotsin ja Norjan valuuttakurssien heikkeneminen toi Suomen 

hintatason lähemmäksi länsinaapureiden hintatasoa. Hintojen 

nousun seurauksena ruotsalaiset ja norjalaiset asioivat alkoholi-

ostoksilla Suomessa edellisvuotta vähemmän. 

Alkoholijuomien verotukseen ei lähialueilla tehty muutoksia 

vuonna 2009. Virossa alkoholijuomaveroa korotettiin kymmenel-

lä prosentilla vuoden 2010 alusta lähtien.

Alkoholin hinnat Suomessa
Alkoholijuomien nimellishinnat olivat vuonna 2009 keskimäärin 

kuusi prosenttia edellisvuotista korkeammat. Vähittäismyynnin 

hintataso kohosi edellisvuodesta seitsemän prosenttia ja annis-

kelumyynnin hintataso viisi prosenttia. Alkon myynnin nimellis-

hintataso oli 7,5  prosenttia korkeammalla kuin edellisvuonna. Al-

koholijuomaveron korotusten vaikutus Alkon hintatasoon oli kuu-

si prosenttia.

Kuluttajahintoihin suhteutettuna vuonna 2009 alkoholijuomi-

en reaalihinnat olivat kuusi prosenttia korkeampia kuin edellis-

vuonna.
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–Euroopan Unioni ja Maailman terveysjärjestö WHO kantavat 

kasvavaa huolta alkoholin kansanterveydelle aiheuttamista 

haitoista. Vuonna 2006 hyväksytty Alkoholistrategia on mer-

kittävä osa EU-komission kokonaisstrategiaa. Vaikka EU:lla ei 

ole omaa alkoholilakia eikä direktiivejä, alkoholistrategia on 

vahva osa jäsenmaiden alkoholipolitiikan ohjausta. Ruotsin 

puheenjohtajuuskaudella viime vuoden lopulla alkoholipo-

litiikka oli yksi painopistealueista. Vuoden 2009 lopulla ko-

koontunut terveysministereiden neuvosto hyväksyikin EU:n 

alkoholipolitiikkaa vahvistavat päätelmät.

WHO:lle vuosi 2010 on alkoholiasioissa erityisen aktiivisen 

toiminnan aikaa. 

–WHO on laatimassa maailmanlaajuista alkoholistrategi-

aa. Se on tärkeä ohjaamisen väline tilanteessa, jossa monissa 

osissa maapalloa alkoholin liikakäyttö aiheuttaa jopa yhteis-

kuntajärjestelmien rapautumista kuten Afrikan mantereella. 

Alkoholilla on todettu olevan selvä syy-yhteys vastustusky-

vyn laskuun joissakin tarttuvissa taudeissa. Monista muistakin 

syistä alkoholin vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen on nous-

sut puheenaiheeksi. Alkoholikaupan tiukempaan ohjaukseen 

on siis syytä, sanoo Paaso ja jatkaa:

–WHO on pyrkinyt keräämään strategiaansa eräänlaisen 

alkoholipoliittisen työkalupakin jäsenmaiden käyttöön. Poh-

joismainen monopolikin mainitaan yhtenä tehokkaana keino-

na tätä kirjoittaessa luonnosvaiheessa olevassa strategiassa.

Lapsista ja nuorista kannetaan suurta huolta niin WHO:ssa, 

Euroopan yhteisössä kuin eri maissa.

–Alkoholin aiheuttamat välilliset ongelmat ovatkin yksi tä-

män hetken keskeisimmistä alkoholiteemoista. Puhutaan siis 

ongelmista, jotka aiheutuvat muille kuin itse käyttäjille. Täl-

laisia ryhmiä ovat muun muassa syntymättömät lapset ja al-

koholinkäytön aiheuttaman väkivallan uhrit. 

Sosiaali ja terveysministeriön johtaja Kari Paaso:

Maailmanlaajuinen huoli alkoholihaitoista on lisääntynyt

Pyrkimys alkoholittomiin ympäristöihin ja tilan-

teisiin ovat kansainvälisiä trendejä, joita meilläkin  

tuodaan esille yhä useammin, painottaa johtaja 

Kari Paaso, STM.
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Tuotteet ja myynti

1) mm. oluet, siiderit ja longdrinkit
2) mm. väkevät viinit, juomasekoitukset ja väkevät

Luvut eivät sisällä alkoholittomia juomia.   

Alkoholijuomamerkkien määrä 
vakiovalikoimassa 2009

Miedot viinit

Panimotuotteet 1)

Muut 2)

20092007 2008

231

1 331

555

237

1 366

591

251

1 343

600

Monipuolinen tuotevalikoima on asiakkaille tärkeää

Alko tarjoaa asiakkailleen juomia erilaisiin 

käyttötilanteisiin. Laajaa vakiovalikoimaa 

täydentävät kausituotteet, ja uudistamme 

juomavalikoimaamme ympäri vuoden.

alikoimasuunnittelun lähtökohtana on monipuoli-

nen ja kattava juomavalikoima. Asiakkaiden tarpei-

ta ja toiveita selvitetään tutkimusten avulla ja seu-

raten trendejä niin kotimaassa kuin kansainväli-

sestikin.  Asiakkailta ja juomaharrastajilta saatavat 

toiveet huomioidaan myös ostoja suunniteltaessa. 

Alkossa tuoteryhmätiimit vastaavat valikoimien suunnittelusta. 

Yhteistyökumppaneita varten julkaistiin vuonna 2009 ostosuun-

nitelma Alkon internetsivustolla. Siinä kerrottiin kuukausikohtai-

set ja tarkat hakukriteerit niille tuotetyypeille, joihin valmistajat, 

maahantuojat ja agentit voivat tarjota tuotteitaan. Riippumaton 

asiantuntijaraati arvioi tuotteet aistinvaraisesti. Parhaan pistemää-

rän saanut tuote valitaan täydentämään juomavalikoimaa. 

Ostotoiminnan pääperiaatteina korostuvat läpinäkyvyys ja ta-

sapuolisuus kaikkia tuotteita tarjoavia kohtaan.  Alko vastaanottaa 

vuosittain noin 6 000 tarjousta uusista tuotteista ja vuonna 2009 

myymälöihin otettiin 469 uutta tuotetta. Myymälöihin tulee uu-

tuuksia  viikoittain ja valikoimasta puolestaan myös poistuu tuot-

teita kuukausittain muun muassa kysynnän puutteen vuoksi.

Alkon myynti laski vuonna 2009
Vuonna 2009 Alkon litramääräinen myynti oli 109 miljoonaa lit-

raa. Vuoteen 2008 verrattuna myynti väheni kolme prosenttia. Ab-

soluuttialkoholiksi muunnettu myynti oli 19 miljoonaa litraa, joka 

on vajaat neljä prosenttia vähemmän kuin vuosi aiemmin. Veron-

korotukset olivatkin tärkein syy myynnin vähenemiseen. Lisäksi 

talouden taantuma heijastui heikentävästi Alkon myyntiin.

Alkon myynnin rakenteessa näkyi mietojen alkoholijuomien 

osuuden kasvu suhteessa väkeviin alkoholijuomiin. Mietojen eli 

alle 22-tilavuusprosenttisten alkoholijuomien suhteellinen osuus 

myynnistä kasvoi. Myynnin rakenne miedontui, koska mietojen vii-

nien myynti lisääntyi ja väkevien alkoholijuomien myynti puoles-

taan väheni.

Alkon myynti laski kaikkialla Suomessa. Lapissa myynti vähe-

ni muuta maata enemmän, koska ruotsalaisten ja norjalaisten asi-

akkaiden ostokset vähenivät Ruotsin ja Norjan valuuttojen heikke-

nemisen takia. Näiden maiden alkoholin hintaero Suomeen pie-

neni myös Suomen alkoholiveron korotuksen vuoksi.
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Mietojen viinien myynti jatkoi kasvuaan 
Miedot viinit oli ainoa juomaryhmä, jonka myynti lisääntyi vuon-

na 2009. Viinien myynnin kasvu kuitenkin hidastui 1,4 prosenttiin 

edellisvuodesta. Vuoden lopussa Alkon valikoimassa oli 1 366 vii-

nimerkkiä.

Valkoviinien litramyynti kasvoi vajaat kaksi prosenttia ja puna-

viinien 1,4 prosenttia. Kuohuviinien myynti kasvoi suhteellisesti 

eniten eli vajaat kolme prosenttia.

Uuden maailman viinien suosio jatkui vuonna 2009. Chile oli 

edelleen suosituin alkuperämaa. Punaviineissä suosiotaan kas-

vatti etenkin Etelä-Afrikka ja valkoviineissä Chile. Espanjan kuo-

huviinien myynti oli edelleen kärjessä, ja kasvu tuntuu jatkuvan.

Viinien keskihinnat ovat nousseet hieman edellisvuodes-

ta. Vuonna 2009 sekä puna- että valkoviinien suosituimpia olivat 

juomat, joiden hinnat olivat 6–6,99 euroa. Tämän hintaryhmän 

osuus kasvoi merkittävästi niin puna- kuin valkoviineissäkin. Pu-

naviinipullon keskihinta oli 7,68 euroa ja vastaavasti valkoviinipul-

lon keskihinta 6,93 euroa. Kuohuviineissä ovat suosiossa edelleen 

hieman kalliimmat tuotteet kuin muissa miedoissa viineissä. Kuo-

huviinien myydyin hintaryhmä oli 7–7,99 euroa, ja kuohuviinipul-

lon keskihinta oli 10,53 euroa.

Luomutuotteiden ja Reilun kaupan tuotteiden myynti on kas-

vanut merkittävästi. Alko pyrkii jatkossakin lisäämään näiden tuot-

teiden osuutta valikoimissaan.

Viinien myynnissä hanapakkaukset ja uudet pakkausmuodot, 

kuten muovipullo ja tetrapakkaus, kasvattivat osuuttaan. Hanapak-

kausten osuus mietojen viinien myynnistä oli 35 prosenttia.

Kansainvälisten oluiden ja oluttölkkien suosio kasvoi
Alkossa oluen myynti väheni seitsemän prosenttia vuoden 2009 

aikana. Kansainväliset premium-oluet kasvattivat suosiotaan. Sen 

sijaan kotimaisten oluiden myynti väheni. Asiakkaat olivat entistä 

kiinnostuneempia niin kansainvälisistä kuin kotimaisistakin pien-

panimo-oluista.

Alkon osuus kotimaan olutkaupasta oli noin kolme prosenttia. 

Suomen olutmarkkinoiden volyymikasvu on pysähtynyt. Kansain-

välisessä vertailussa premium-oluissa nähdään kuitenkin selväs-

ti kasvunvaraa.

Tölkki on noussut lähes yhtä suosituksi olutpakkaukseksi kuin 

pullo. Tölkkien osuus oluen myynnistä oli 48 prosenttia ja pullo-

jen 52 prosenttia.

Oluen keskimääräinen litrahinta kohosi kahdeksan prosenttia 

edellisvuodesta. Hintojen nousun tärkeimpänä syynä olivat alko-

holijuomaveron korotukset. Hinnasta on tullut yhä merkittäväm-

pi oluen ostokriteeri, kun päivittäistavarakaupan hintakilpailu jat-

kuu voimakkaana. 

Vuoden aikana longdrinkien myynti väheni vajaat seitsemän 

prosenttia ja siidereiden 12 prosenttia. 

Väkevien myynti jatkoi laskuaan
Vuonna 2009 väkevien alkoholijuomien myynti laski vajaat seit-

semän prosenttia ja väkevien viinien myynti kolme prosenttia. Al-

koholijuomaveron korotukset nostivat erityisesti väkevien juomi-

en hintoja: vodkien ja viinojen hinta nousi keskimäärin kymmenen 

prosenttia ja muiden väkevien hinta kahdeksan prosenttia.

Väkevien juomien tuoteryhmässä pantilliset kierrätysmuovi-

pullot ovat tasaisesti lisänneet suosiotaan, ja ne saavuttivat jo yli 

13 prosentin osuuden väkevien juomien litramyynnistä. Kierrätys-

muovipullot otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2008.

Suomi oli 9. sijalla vuoden 2009 maailman konjakkimarkki-

noilla, ja konjakkia tuotiin vuoden aikana Suomeen noin kaksi mil-

joonaa litraa. Kokonaisuutena konjakin myynti laski Alkossa noin 

1,6 miljoonaan litraan eli 11 prosenttia.

Trendit:
• Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia kehittämään juomatuntemustaan.

• Vastuullisuus kiinnostaa kuluttajia.

• Ruoan ja juoman yhdistäminen aterioinnilla kiinnostaa edelleen.

• Suomalaisten pienpanimoiden ja ulkomaisten oluiden suosio on kasvussa. 

• Tölkin suosio on edelleen kasvussa.

• Väkevien juomien pantilliset kierrätysmuovipullot lisäävät suosiotaan.

• Edullisten tuotteiden suosio lisääntyy taloustaantuman aikaan.
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Tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen voi luottaa

Tuotteet ja myynti

Alkon myynnissä olevien juomien laatu 

varmistetaan tarkasti.

Alkon laadunvalvontayksikkö valvoo alkoholijuomien laatua ais-

tinvaraisesti.

Juomien tuoksut ja maut antavat tärkeää tietoa tuotteiden laa-

dusta ja mahdollisista virheistä. Koska kaikkia tuotevirheitä ei voida 

löytää aistinvaraisesti, Alkon Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) 

analysoi vuosittain noin 2 029 tuotenäytettä. Osa näistä tuoteana-

lyyseista teetetään, jotta aistinvaraisesti havaittu laatupoikkeama 

voidaan vahvistaa.

Vuoden 2009 aikana Alkoon tehtiin 18 183 asiakasvalitusta, jois-

ta noin 90 prosenttia koski mietoja viinejä. Viinissä esiintynyt kor-

kin maku oli yleisin viinejä koskenut valituksen syy (yli 40 prosent-

tia). Virheellisen tuotteen voi palauttaa lähimpään Alkon myymä-

lään, ja tieto tuotteen virheestä tallennetaan tuotevalitusjärjestel-

mään. Järjestelmän kautta voidaan nopeasti reagoida tuotteissa 

esiintyviin virheisiin ja tarvittaessa vetää tuote tai tuote-erä pois 

myynnistä. Vuonna 2009 myynnistä vedettiin yhteensä 16 tuote-

erää (36 tuote-erää vuonna 2008). Pääasiallisina syinä tuotteiden 

takaisinvetoihin olivat niiden virheelliset päällysmerkinnät ja hei-

kentynyt laatu. Muutamassa tapauksessa tuote-erä vedettiin pois 

myynnistä sopimustuotteiden kokeilujaksolla asetettuihin tavoit-

teisiin nähden liian vähäiseksi jääneen myynnin vuoksi.

Tutkittua tuoteturvallisuutta
Alkoholintarkastuslaboratorion (ACL, Alcohol Control Laborato-

ry) päätehtävänä on tehdä Alkon laadunvalvontayksikön toimek-

siannosta tarkastuksia, jotka kohdistuvat myytävien tuotteiden ke-

mialliseen ja mikrobiologiseen laatuun.

Kuluttajansuojan varmistamiseksi Alkon vakiovalikoimaan kuu-

luvia tuotteita tutkitaan säännöllisin väliajoin. Niitä tutkitaan EU-

alueella voimassaolevia viranomaisvaatimuksia laajemmin. Vuon-

na 2009 panostettiin perusselvitysten lisäksi tutkimuksiin, jotka 

liittyivät juomien virheisiin ja aitouteen sekä niissä esiintyneisiin 

vierasaineisiin. Laboratoriossa kehitettiin muun muassa korkkivir-

heen määrittämiseen käytettäviä analyysimenetelmiä. ACL:llä on 

käytössään useita tapoja, joiden avulla juomien aitoutta ja lainmu-

kaisuutta voidaan selvittää. Helpoin tapa määrittää tuotteen aitous 

on verrata analyysituloksia autenttisen juoman analyysituloksiin. 

Alkoholintarkastuslaboratorio myy palveluitaan Alkon ulko-

puolelle. Noin puolet analyyseista tehtiin maksullisina analyysi-

palveluina Alkon asiakkaille: yrityksille ja viranomaisille. Vuonna 

2009 analysoitiin kaikkiaan noin 9 900 alkoholijuomanäytettä, jo-

ka oli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Labo-

ratorion toimintaan oltiin vuonna 2009 tehdyn asiakaskyselyn pe-

rusteella tyytyväisiä: kaikkien vastausten keskiarvo asteikolla 1–5 

oli 4,35.

ACL osallistuu maa- ja metsätalousministeriön viini- ja alko-

holiasioiden alajaoston kokouksiin ja kansainvälisen viinijärjestön 

(OIV) toimintaan. Lisäksi se osallistuu pohjoismaisten alkoholi-

monopolien laatuyhteistyöhön yhdessä laadunvalvontayksikön 

kanssa. Laboratorionjohtaja Pekka Lehtonen toimii OIV:n analyy-

simenetelmien alakomitean varapuheenjohtajana kolmivuotis-

kaudella 2009–2012.

ACL on Mittatekniikan keskuksen akkreditoinnilla todettu virallises-

ti päteväksi ja puolueettomaksi testaamaan väkiviinaa, alkoholijuo-

mia ja teknokemiallisia tuotteita. Lisäksi se on ulkoasiainministeriön 

EU:lle ilmoittama Suomen virallinen laboratorio alkoholijuomia kos-

kevissa testauksissa.

Laadunvalvonnan päällikkö Risto Sairasella 

(vasemmalla) ja laboratoriojohtaja Pekka 

Lehtosella on pitkäaikainen kokemus tuotteiden 

laadun varmistamisesta Alkossa.  
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Myymäläpäällikkö Antti Salo Tampereelta on Alkon vuoden 2009 esimies.  

Kuvassa myös myyjä Timo Kaario. Vuoden esimies valittiin Alkossa toista kertaa.  

Tuula Haaparanta Imatralta  

purkamassa kuormaa.  

Alko tarjosi vuonna 2009 kesätyö-

paikan 209 henkilölle.    

Yksi heistä oli Jonne Åkerla. 
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Chile 29,8 %

Espanja 13,2 %

Argentiina 12,2 %

Australia 11,3 %

Etelä-Afrikka 9,9 %

Italia 8,9 %

Ranska 8,9 %

Chile 19,4 %

Etelä-Afrikka 16,4 %

Italia 11,4 %

Saksa 10,5 %

Ranska 9,7 %

Yhdysvallat 8,5 %

Espanja 6,3 %

Espanja 33,2 %

Ranska 26,7 %

Italia 16,4 %

Saksa 8,0 %

Unkari 4,4 %

Australia 3,6 %

Etelä-Afrikka 1,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viinien myynti alkuperämaan mukaan vuonna 2009

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

Chile 8 139 6,1 29,8
Espanja 3 603 –2,3 13,2
Argentiina 3 320 1,7 12,2
Australia 3 085 1,5 11,3
Etelä-Afrikka 2 712 13,3 9,9
Italia 2 443 6,1 8,9
Ranska 2 423 –13,0 8,9
Yhdysvallat 527 2,4 1,9
Portugali 255 –19,8 0,9
Muut 799 –16,3 2,9
Kaikki maat 27 307 1,4 100,0

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

Chile 3 950 23,6 19,4
Etelä-Afrikka 3 340 4,7 16,4
Italia 2 319 –6,6 11,4
Saksa 2 135 –1,9 10,5
Ranska 1 970 –8,2 9,7
Yhdysvallat 1 725 –0,3 8,5
Espanja 1 285 –7,6 6,3
Australia 1 206 3,6 5,9
Unkari 1 091 –9,8 5,3
Muut 1 377 2,5 6,8
Kaikki maat 20 398 1,8 100,0

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

Espanja 1 302 7,8 33,2
Ranska 1 048 –10,9 26,7
Italia 646 5,3 16,4
Saksa 315 –0,8 8,0
Unkari 172 –10,1 4,4
Australia 140 68,0 3,6
Etelä-Afrikka 72 35,6 1,8
Muut 230 31,6 5,9
Kaikki maat 3 925 2,8 100,0

2009

Milj. litraa

0 2 4 6 8 1020082007 12 14

Viinien myynti alkuperämaan mukaan

Chile 10,2 11,5 12,7

Espanja 6,5 6,6 6,5

Etelä-Afrikka 4,8 5,7 6,2

Ranska 6,9 6,3 5,6

Italia 5,4 5,5 5,6

Australia 4,8 4,3 4,5

Argentiina 3,3 3,8 3,9

Saksa 2,5 2,6 2,5

Muut 8,2 7,9 7,3

Yhteensä 52,7 54,0 54,8
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lkolla oli vuoden 2009 lopussa 346 myymälää 207 

kunnassa. Myymäläverkostoamme täydensi 121 ti-

lauspalvelupistettä. Näistä palvelupisteistä asiak-

kaat voivat tilata ja noutaa alkoholijuomia paikka-

kunnilla, joissa ei ole Alkon myymälää.

Myymälöitä perustettaessa otetaan alkoholilain lisäks i  huomi- 

oon muun muassa asiakkaiden tarpeet, alkoholihaittojen ehkäi-

sy, toimintaympäristö, väestön määrä, matkailuun liittyvät tekijät 

ja kannattavuus. Asiakkaamme pitävät parhaimpana liikepaikkaa, 

jonka lähellä on pysäköintitilaa ja joka sijaitsee muun  asiointireitin 

varrella. Alkon hallitus päättää myymäläverkoston kehittämises-

tä vuosittain.

Vuonna 2009 Alkon myymälöissä kävi noin 65 miljoonaa  asia-

kasta. Vuosittain myymälöissä käy eniten asiakkaita ennen pääsi-

äistä, vappua ja joulua.

Kuluttaja-asiakkaiden lisäksi Alko palvelee yrityksiä. Alkolla 

on 22 yritysmyyntiin erikoistunutta myymälää, muttta toki kaikki 

muutkin myymälämme palvelevat yrityksiä. Yritysmyyntimme on 

vilkkainta Uudellamaalla. Sen osuus koko Suomen yritysmyyn-

nistä on yli 50 prosenttia. Pääkaupunkiseudun lisäksi yrityspalve-

lumyymälät sijaitsevat suurissa kaupungeissa sekä lomanvietto-

alueilla laskettelukeskusten lähellä. Pääkaupunkiseudun yritys-

palvelumyymälä Helsingissä muutti syyskuussa 2009 Pasilasta 

Konalaan Kauppakeskus Ristikkoon.

Jotta asiakaspalvelun ja tuotetiedon taso säilyisi ja kehittyisi, 

Alkon henkilöstölle järjestetään säännöllisesti niihin liittyvää kou-

lutusta (s. 24, Sosiaalinen vastuu, henkilöstö). Asiakaspalvelun 

kannalta haastavia tilanteita harjoitellaan myymälöissä jatkuvas-

ti ja erityisesti palveluteemaviikoilla.

Palvelut

Tutkimuksilla mitataan palveluiden laatua
Mittaamme asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspalveluprosessin laa-

tua kolmella asiakastutkimuksella. Näiden tutkimusten lisäksi 

saamme tietoa onnistumisestamme asiakaspalautteiden ja sisäi-

sen auditoinnin avulla. Taloustutkimuksen Kansallinen Asiakas-

palvelupalaute 2009 -tutkimuksessa Alko sijoittui 7. sijalle kaikis-

ta tutkituista 103 yrityksestä (7. sija vuonna 2008). Saman tutki-

muksen kauppaketjuvertailussa Alko on asiakastyytyväisyyden 

mukaan mitattuna Suomen toiseksi paras kauppaketju. 

TNS Gallup teki vuonna 2009 tutkimuksen Alkon asiakastyy-

tyväisyydestä ja -sitoutuneisuudesta. Tutkimuksen mukaan palve-

lun laatu parani edelliseen vuoteen verrattuna. Alkon asiakaspal-

velun perusvahvuuksia ovat vastuullisuus ja sujuva kassapalvelu. 

 Asiakkaiden mielestä myyjiämme oli entistä helpompi lähestyä. 

Asiakkaat kokivat saaneensa entistä useammin sopivia juomasuo-

situksia, mutta heidän mielestään myyjiä ei kuitenkaan ollut riittä-

västi myymälätilassa. Myyjien saatavillaoloon kiinnitetään jatkos-

sa entistä enemmän huomiota.

Asiakastyytyväisyyden ja -sitoutuneisuuden lisäksi TNS Gallup 

tutki Alkon myymälöiden asiakaspalveluprosessin laatua Mystery 

Shopping -menetelmällä. Tutkimuskohteina olivat palvelutapah-

tuma kokonaisuutena ja myynnin valvonnan toteuttaminen. Alkon 

mysterytulos parani merkittävästi jo kolmantena vuotena peräk-

käin. Verrattuna suomalaisiin vähittäiskauppaketjuihin se oli kes-

kimääräistä parempi. Tutkimuksen mukaan asiakaspalvelumme 

vahvuuksia ovat muun muassa ystävällisyys, selkeys ja kassatoi-

minnan sujuvuus. Vuonna 2009 oli edistytty eniten avun tarjoa-

misessa ja palvelutilanteen päättämisessä. Asiakkaan tarpeita oli 

kartoitettu entistä enemmän, ja tarvekartoitusta kehitetään edel-

leen. 

Vastuullista palvelua Alkosta

Asiakkaat pitävät Alkoa vastuullisena,  

asiantuntevana ja palvelevana 

erikoismyymälänä – tutkitusti.
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Matka Alkon myymälään tai tilauspalvelupisteeseen

Asiakkaat antavat myymälöissämme 
päivittäin palautetta. He 
ottavat yhteyttä myös Alkon 
asiakasneuvontaan, johon tuli yli 
14 000 yhteydenottoa vuonna 
2009. Palautteet käsitellään ja niitä 
hyödynnetään muun muassa palvelun 
sekä tuotevalikoiman kehittämisessä.

Asiakkaat saavat tietoa
Viestimme myymälöissämme erilaisten sesongeista kertovien ju-

listeiden, esillepanojen, tuotejulkaisujen, esitteiden ja asiakasleh-

den avulla. Asiakkaat saavat myymälästä Alkon uuden hinnaston 

neljä kertaa vuodessa ja Uudet tuotteet -esitteen kymmenen ker-

taa vuodessa. Alkon asiakaslehti Etiketti ilmestyy neljä kertaa vuo-

dessa  suomen ja ruotsin kielellä. Myymälöissä on lisäksi saatavil-

la myös alkoholi ja terveys -aiheisia esitteitä.

Alkon internetsivujen lisäksi yrityksellämme on Etikettiklubi, 

joka tarjoaa jäsenilleen juomatietoutta.

Lähes 90 prosentilla yli 18-vuotiaista Alkon palvelut ovat alle kymmenen 

kilometrin, Uudellamaalla vain alle viiden kilometrin, päässä.

Juhlajuomaneuvonta 

Alkolla on juhlajuomaneuvontapalvelu. Neuvontapalvelu 

aloitettiin Helsingin Arkadian myymälässä vuonna 2007. 

Palveluajan varannut asiakas saa juhlajuomaneuvojalta 

apua juhlansa juomien valintaan. Neuvontapalvelua laa-

jennettiin vuonna 2009.

Maksutonta juhlajuomaneuvontaa kuluttaja-asiakkaille 

tarjosivat vuonna 2009 seuraavat myymälämme: 

Espoo Leppävaara Sello

Helsinki Arkadia

Helsinki Ristikko

Jyväskylä keskusta

Kuopio Kolmisoppi

Oulu Stockmann

Tampere Anttila

Turku Wiklund

Vantaa Jumbo Stockmann. 
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Sosiaalinen vastuu

enkilöstöjohtamisen tavoitteena on varmistaa yhti-

ön strategian toteutuminen luomalla edellytykset 

työssä suoriutumiselle ja kehittymiselle. Hyvällä 

esimiestoiminnalla varmistetaan, että henkilöstön 

määrä ja laatu vastaavat asiakaspalvelun sekä vas-

tuullisen ja tehokkaan toiminnan tarpeita. Osaamisen, toiminnan 

ja työyhteisön kehittämisellä edistetään hyvinvointia sekä toimivia 

ja turvallisia työolosuhteita.

Henkilöstön määrä kääntyi laskuun
Alkon henkilöstön lukumäärä vuoden 2009 lopussa oli 2 741  (2 779) 

eli 1,4 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2008. Vakinaisen henki-

löstön määrä laski vajaan prosentin. Joulusesongin vuoksi määrä-

aikaisia työntekijöitä oli vuoden lopussa muuta vuotta enemmän, 

mutta viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Laskennalli-

siksi henkilötyövuosiksi muutettuna koko- ja osa-aikatyötä tekevi-

en henkilöiden työpanos oli 1 991 (2 015) henkilötyövuotta. Hen-

kilötyövuosien määrä väheni hieman yli prosentin. Tämä johtuu 

asiakaskäyntien ja myynnin vähenemisestä, minkä vuoksi lähtenei-

den tilalle rekrytoitiin maltillisesti uutta henkilökuntaa.

Noin kolme neljäsosaa vakinaisista myyjistä tekee osa -

aikatyötä. Lisätyötä tarjotaan aina ensin osa-aikaiselle henkilö-

kunnalle. Koko maassa otettiin käyttöön sähköinen järjestelmä, 

jonka avulla tarjotaan ja vastaanotetaan tilapäistä lisätyötä. Työ-

vuorosuunnittelun kehittämiseen tähtäävä työaikakokeilu 11 myy-

mälässä saatiin päätökseen. Työaikakokeilun avulla kerättiin käy-

tännönkokemuksia ja ideoita hyvästä työvuorosuunnittelusta ja 

työaikojen järjestelyistä. Kokeilun tulosten pohjalta työnantaja ja 

työntekijäjärjestöt jatkavat työehtosopimusneuvottelujen yhtey-

dessä neuvotteluja työvuorosuunnittelun kehittämiseksi.

Aikaisemmin selvästi vanhempiin ikäluokkiin painottunut ikä-

rakenne on tasoittunut. Eläköityminen on pienentänyt vanhim-

man ikäluokan osuutta. Henkilöstön keski-ikä on hieman alle 40 

vuotta.

Myyjistä edelleen yli 70 prosenttia on naisia. Naisten osuus 

myymäläpäälliköistä on kasvanut ja on nyt lähes 40 (33) prosent-

tia. Myös ylimmässä johdossa ja muissa esimiestehtävissä naisten 

osuus kasvoi, ja se on nyt lähes puolet. Alkon hallituksessa on yh-

tä monta miestä ja naista.

Alkolle on laadittu tasa-arvosuunnitelma. Jotta sukupuolija-

kauma tasoittuisi edelleen, avoinna oleviin tehtäviin ja tutkinto-

muotoisiin koulutuksiin valitaan pätevyydeltään ja sopivuudel-

taan tasaveroisista hakijoista hakija, joka edustaa vähemmistö-

sukupuolta.

Kannustinjärjestelmä uusittiin
Alkon henkilöstökulut vuonna 2009 olivat yhteensä 83,7 (81,8) 

miljoonaa euroa. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 66,5 (65,6) mil-

joonaa euroa. Uuden verkkopalkkalaskelman valitsi yli 70 pro-

senttia palkansaajista. Myyjien ja myymäläpäälliköiden palkkaus-

järjestelmä perustuu tehtäväkohtaiseen samapalkkaisuuteen. 

Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisen perusteina ovat 

muun muassa ammattitaito, ammatillinen vastuullisuus, palve-

lu-, yhteistyö- ja viestintätaidot sekä kehittämisote. Päällikkö- ja 

toimistotehtävissä toimi vien palkkauksen perustana on tehtävän 

vaativuus. Työsuhteen ehtoihin vaikuttaa ainoastaan työehtosopi-

mus, ei työsuhteen vakinaisuus tai määräaikaisuus.

Henkilöstön kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu koko Alkon 

henkilökunta johtoryhmää lukuun ottamatta. Kannustinjärjestel-

mä uudistettiin vuodelle 2009, ja henkilöstöllä oli järjestelmän 

kehitystyössä merkittävä rooli. Työssä onnistumista mitataan en-

tistä selvemmin mittarein, ja ne kattavat strategian kaikki osa-alu-

eet. Järjestelmä perustuu ryhmäkohtaiseen palkitsemiseen lu-

kuun ottamatta esimiehiä, joiden palkitsemisesta osa perustuu 

esimiestyössä onnistumiseen. Kannustinpalkkio määritetään suh-

teessa henkilön vuosiansioihin, ja se maksetaan kerran vuodes-

sa. Kannustinpalkkion maksamisen edellytyksenä on etukäteen 

määritelty kustannustehokkuus. Alkon hallitus päättää vuosittain 

kannustinpalkkion maksamisen edellytykset ja järjestelmän ra-

kenteen. Johtoryhmän jäseniä koskee erillinen kannustinjärjes-

telmä. Vuoden 2009 kannustinpalkkiovaraus henkilösivukului-

neen on 3,0 (3,8) prosenttia henkilöstökuluista.

 Alkolla on hyvä työnantajamielikuva
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Alko kiinnostava työnantaja
Taloustutkimuksen Kansallinen yritysmielikuva 2009 -tutkimuk-

sen mukaan mielikuva Alkosta työnantajana on parantunut. Alkol-

la oli kaupan alan yrityksistä paras työnantajamielikuva. Varmis-

taakseen työntekijöiden saamisen Alko osallistui alkuvuodesta in-

ternetin rekrytointimessuille, joilla Alkon messusivusto ja rekry-

tointivideo keräsivät eniten katsojia. Alkon omilla kotisivuilla uu-

sittiin edellisvuotinen rekrytointikampanja teemalla ”Testaa, oli-

siko sinusta Alkon myyjäksi!”. Kesäsesonkityönhakijoille järjestet-

tiin keväällä rekrytointipäivä pääkaupunkiseudulla.

Vuoden mittaan eripituisiin määräaikaisiin tehtäviin palkattiin 

sesonkien ajaksi noin 650 henkilöä eli  kahdeksan prosenttia vä-

hemmän kuin vuonna 2008. Vakinaisia toimia oli avoinna vajaa 

300 eli puolet vähemmän kuin edellisvuonna. Rekrytoinnin läpi-

menoaika oli keskimäärin 19 päivää.

Vakinaisessa työsuhteessa olevien alkolaisten työsuhteen kes-

to oli keskimäärin 10,7 vuotta. Vajaa neljännes työsuhteista on 

kestänyt yli 20 vuotta. Päättyneistä työsuhteista 30 (22) prosent-

tia johtui eläkkeelle siirtymisestä. Keskimääräinen eläkeikä oli 60 

vuotta, ja se on viime vuosina hieman kohonnut.

Vakinaisen henkilöstön kokonaisvaihtuvuus oli 14 (30) prosent-

tia. Työnantajan päättämiä työsuhteita oli kaikkiaan 13. Alko nou-

dattaa työlainsäädännössä määriteltyjä irtisanomisaikoja.

Työyhteisötaidoilla toimivaksi työyhteisöksi 
Alkon henkilöstöjohtamisen tavoitteena on luoda hyvä, toimiva 

ja tavoitteellinen työympäristö, jossa työskentelee ammattitaitoi-

sia ja työhönsä sitoutuneita alkolaisia. Jokainen työntekijä keskus-

telee oman esimiehensä kanssa tavoite- ja kehityskeskustelussa 

työnsä tavoitteista ja osaamisen kehittämistarpeista. Kaikkien al-

kolaisten toimenkuvat tarkistettiin yhdenmukaisen mallin mukai-

sesti.

Palveluasenne ja palvelutaitojen kehittäminen ovat tärkeää 

osaamisen kehittämisessä. Uutena koulutusmuotona aloitettiin 

asiakaspalvelua sesongeissa tukeva koulutus. 

Myymälätiimien yhdessä toteutettavaa asiakaspalveluvalmen-

nusta jatkettiin. Koulutukseen kuului myymäläpäälliköiden har-

joittaminen valmentavaan esimiestyöhön. Heitä valmennettiin 

myös myyjien henkilökohtaisten tavoitteiden asetantaan ja haas-

tavien esimiestilanteiden hoitamiseen.

Kaikille esimiehille tehdään keväisin esimieskysely, jonka avul-

la esimiehet saavat palautetta toiminnastaan sekä alaisiltaan että 

omalta esimieheltään. 

Vakinaiset kokoaikatyötä 

tekevät *) 33,8 %

Henkilöstöjakauma 
31.12.2009

Vakinaiset osa- 

aikatyötä tekevät 52,8 %

Määräaikaiset 13,4 %

Yhteensä 2 741 henkilöä, laskennallisina kokoaikahenkilöinä 1 991. 
*) ml. vajaata, kuitenkin vähintään 30 tunnin viikkotyöaikaa tekevät myyjät  

Henkilöstön ikäjakauma 
31.12.2009

alle 26-vuotiaat, 14,7 %  

26–35-vuotiaat, 27,8 %

36–45-vuotiaat, 22,5 %

46–55-vuotiaat, 21,6 %

yli 55-vuotiaat, 13,3 %

Henkilöstö alueittain  
31.12.2009

Oulun alue 7,0 %

Lapin alue 5,0 %

Pääkonttori 5,0 %

Itä-Suomen alue 6,9 % 

Pohjanmaan alue 6,7 %

Keski-Suomen alue 6,9 % 

Pirkanmaan alue 10,6 % 

Lounais-Suomen alue 10,3 % 

Päijät-Hämeen alue 7,5 % 

Kaakkois-Suomen alue 8,0 % 

Uudenmaan alue 12,3 % 

Helsingin alue 13,7 % 

Henkilöstö vuoden lopussa
 

Vakinaiset kokoaikatyötä tekevät *) 927

Vakinaiset osa-aikatyötä tekevät 1 447

Määräaikaiset 367

Yhteensä 2 741

*) ml. 196 vajaata,  kuitenkin vähintään 30 tunnin 
viikkotyöaikaa tekevää myyjää
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Vuoden aikana koulutuksessa hiottiin  
asiakaspalvelutaitoja entistä enemmän. 

Henkilöstön kouluttamista tuetaan verkko-oppimismateriaa-

lilla yhä enenevässä määrin. Myymälätiimeissä käynnistettiin ke-

väällä 2009 työyhteisötaitojen verkkovalmennus. Valmennuksen 

tavoitteena oli kiinnittää huomiota jokaisen työntekijän aktiiviseen 

rooliin toimivan työyhteisön rakentamisessa. Perehdyttämisen tu-

eksi tarkoitettu aineisto valmistui vuoden lopulla.

Uudet alkolaiset suorittivat vastuullisuuspassin vastuulli-

sen toiminnan varmistamiseksi. Vastuullisuusteemaa harjoitel-

tiin myös sähköisellä visailulla. Palvelu- ja tuotekouluttajat sekä 

oman toimensa ohella kouluttava myymälähenkilöstö huolehtii 

tuotekoulutuksesta. Turvallisuusosaamisen kehittämistä jatkettiin 

Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteistyönä järjestettävien turva-

passikoulutusten myötä. Uusien työntekijöiden koulutuksessa kä-

sitellään myös Alkossa noudatettavia liiketapaperiaatteita. 

Kaupan alan ammattitutkinnot olivat edelleen suosittuja. Vuon-

na 2009 lähes 50 henkilöä suoritti Alkolle räätälöidyn myynnin 

ammattitutkinnon tai kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon.

Järjestösuhteet
Alko on työnantajana järjestäytynyt Suomen Kaupan Liittoon. Al-

kon toimitusjohtaja Jaakko Uotila toimii Suomen Kaupan Liiton 

hallituksen varapuheenjohtajana.

Alkon henkilöstö on järjestäytynyt pääasiassa kahteen ammat-

tiliittoon: myyjät Alkoholikaupan Ammattiliitto ALV ry:hyn ja toi-

mihenkilöt Alkoholialan Toimihenkilöt ry:hyn. Järjestöt kuuluivat 

Ammattiliitto Suoraan. Henkilöstön työehdot määräytyvät myy-

mälätyöntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevien yhtiökohtaisten 

työehtosopimusten mukaan, ja niitä täydentää kaupan alan työ-

ehtosopimus. Varsinaiset työehtosopimusneuvottelut käydään 

liittotasolla. Yhtiötason yhteistoimintaa varten Alkossa toimii yt-

neuvottelukunta, joka kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään 

kolmesti vuodessa.

Henkilöstö osallistuu toiminnan kehittämiseen
Alkon henkilöstö osallistuu aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. 

Henkilöstön näkemykset huomioidaan strategiatyössä, toiminnan 

suunnittelussa sekä erilaisissa työryhmissä ja projekteissa. Tavoit-

teena on kehittää Alkoon vuorovaikutteinen yrityskulttuuri. Yhtiön 

arvot uudistettiin laajan henkilöstöselvityksen pohjalta.

Työpaikoilla järjestetään säännöllisiä palavereita, joissa hen-

kilöstöllä on mahdollisuus saada tietoa ja ottaa kantaa työtään 

koskeviin asioihin. Tavoite- ja kehityskeskustelu oman esimiehen 

kanssa käydään vähintään kerran vuodessa.

Henkilöstötutkimuksella kartoitetaan muun muassa henkilös-

tön sitoutuneisuutta sekä tyytyväisyyttä työskentelyoloihin, esi-

miestyöhön ja yhtiön toimintaan. Lisäksi henkilöstöllä on mahdol-

lisuus kertoa näkemyksiään tarvittavista kehittämistoimista. Hen-

kilöstötutkimukseen vastattiin edelleen aktiivisesti, ja vastauspro-

sentiksi muodostui 79 (77) prosenttia. Alkon henkilöstön sitou-

tuneisuuden taso on noussut samalle tasolle kuin suomalaisissa 

yrityksissä keskimäärin, mutta on hieman alhaisempi kuin kaupan 

alalla yleensä Suomessa. Esimiestyöskentely on kehittynyt edel-

leen myönteiseen suuntaan. Jokaisessa toimipisteessä valittiin 

kehittämiskohteet seuraavalle vuodelle henkilöstötutkimuksen 

tulosten perusteella.

Sosiaalinen vastuu

Naisten osuus eri tehtävissä, %

2007 2008 2009

Myyjät 72,2 72,9 72,3

Myymäläpäälliköt 29,7 33,2 38,4

Muut esimiehet 38,5 44,4 48,1

Asiantuntijat ja tukitehtävät 63,3 64,6 64,5

Ylin johto 22,2 36,4 50,0

Hallitus 50,0 50,0 50,0

Panostus työhyvinvointiin, 1 000 euroa

2007 2008 2009

Työhyvinvoinnin edistäminen *)   493 597 560

Sairaanhoito 498 488 559

Henkilöstöruokailu 2 695 2 736 3 445

Panostus yhteensä 3 686 3 821 4 564

Panostus työntekijää kohti, euroa 1 413 1 447 1 728

Koulutuspäivät

2007 2008 2009

Koulutuspäivät henkilöä kohti 4,3 4,3 3,9

Koulutuspäivien osuus henkilö-
työpäivistä 2,8 2,9 2,6

*) mm. terveydenhoito, virkistys- ja harrastustoiminnan tuki 
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Myymäläpäällikkö Sanna-Maija Ramsten Kankaanpään myymälästä (kuvassa va-

semmalla) käy kehityskeskustelut työntekijöidensä kanssa kaksivaiheisesti: lenkillä 

asiat käydään läpi vapaasti ”tuulettaen” ja sen jälkeen asiat kirjataan ylös pöydän 

ääressä. Kuvassa Sanna-Maijan kanssa keskustelee myyjä Tuula Mäki. 

Akaan myymälässä 

sesongeissa 

työskentelevä 

Irene Hakala souti 

naisporukassa puhtaan 

Itämeren puolesta 

Porkkalasta Tallinnaan.

Myymäläpäällikkö Asko Helminen 

Järvenpäästä harrastaa oopperaa. 

Vuonna 2008 ja 2009 hän lauloi 

Savonlinnan oopperan kuorossa. 

Sodankylän myymälän 

porukkaa kokoontui tulille 

viettäessään työhyvinvointi-

viikonloppua yhdessä. 
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Työhyvinvointitoimenpiteissä painopiste 
ennaltaehkäisyssä
Alkolla on kattava työterveyshuolto, jonka painopiste on ennalta-

ehkäisevässä toiminnassa ja paikallistason yhteistoiminnassa toi-

mipaikan ja työterveysaseman välillä. Työterveyshuollon edusta-

jat osallistuvat säännöllisesti työsuojelutoimikunnan työskente-

lyyn.

Työterveysasemat keräävät ikäkausitarkastusten yhteydessä 

tietoa työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista. Näiden 

tietojen ja sairastamiseen liittyvien tietojen pohjalta suunnitel-

laan toimenpiteitä alkolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja ter-

veydentilan parantamiseksi.

Työntekijöille järjestettiin kolme viikon mittaista kuntoremont-

tikurssia, joista kaksi oli ergonomiapainotteisia ja yksi keskittyi pai-

nonhallintaan. Kursseille osallistui 42 työntekijää. Tupakoinnin 

vähentämiseksi jatkettiin Savuton Alko -kampanjaa. Painonhallin-

taa tuettiin korvaamalla osa Painonvartijoiden viikkomaksuista, ja 

työterveyshuollon kautta oli mahdollisuus saada ravitsemustera-

peutin neuvoja.

Alko osallistui valtakunnalliseen kulttuurikuntokampanjaan. 

Kulttuuriharrastusta työhyvinvoinnin lisääjänä edistettiin viestin-

nällä. Käytössä oli myös kulttuurikuntokortti. Alkon toimipisteet 

järjestivät myös omia virkistys- ja liikuntatapahtumia, ja esimies-

ten käytössä on työhyvinvoinnin määräraha oman tiimin yhteiseen 

tekemiseen. Henkilökohtaista liikunta- ja kulttuuriharrastusta tue-

taan muun muassa kulttuurisetelein.

Sairauspoissaolojen määrä oli 4,7 prosenttia kokonaistyöajas-

ta. Poissaolojen raportointia tarkennettiin, joten luku ei ole vertai-

lukelpoinen aikaisempien vuosien tietoihin. Sairauspoissaolojen 

määrä oli samaa luokkaa kuin palvelualoilla keskimäärin (4,6 pro-

senttia vuonna 2008, EK:n työaikatiedustelut). Yli kolmannes sai-

rauspoissaoloista johtui tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Vuoden 

aikana 9 (8) henkilöä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle.

Vuoden aikana tehostettiin sairauspoissaolojen seurantaa ja 

vajaakuntoisten tukemista. Esimiesten apuvälineenä on puheek-

siottomalli, jolla pyritään varmistamaan, että poissaoloihin puu-

tutaan varhain ja sairastajalle annetaan oikeanlaista tukea. Henki-

löstöyksikön ja Alkon Eläkesäätiön yhteistyötä kuntoutusasioiden 

hoitamisessa tiivistettiin.

Henkilöstöllä on vanhastaan käytössään lomapaikka Sodanky-

län Luostolla. Lomatoiminnan tukemiseksi hankittiin loma-asun-

to myös Nilsiän Tahkovuorelta ja Ylläkseltä. 15 harrastajakerhoa 

sai Alkolta tukea henkilöstön harrastustoimintaan. Kaikilla alkolai-

silla on ateriaetu, joka annetaan lounassetelinä. Kokonaispanos-

tus työhyvinvointiin oli 4,6 (3,8) miljoonaa euroa eli 1 728 (1 447) 

euroa työntekijää kohden.

Ergonomiset työtavat ja turvallinen työympäristö 
vähentävät työtapaturmia
Alkossa opastetaan jatkuvasti oikeisiin ja turvallisiin työtapoihin 

sekä työvälinevalintoihin, ja työhön liittyvää ergonomiaa käsitel-

lään myyjäkoulutuksen kaikissa vaiheissa. Ergonomiaa koroste-

taan myös myyjien rekrytoinnissa ja terveystarkastuksissa. Myy-

mälöiden ergonomiavastaavien kouluttamista kokeiltiin kolmella 

alueella, ja koulutus laajennetaan vuonna 2010 koko maahan.

Alkossa tapahtui 129 työtapaturmaa vuonna 2008. Ennakko-

tiedon mukaan niitä oli vuonna 2009 noin sata, joista neljännes 

tapahtui työmatkalla. Tapaturmat aiheuttivat keskimäärin yhdek-

sän (11) päivän poissaolon. Noin puolet tapaturmista ei aiheutta-

nut lainkaan poissaoloa. Tapaturmataajuus oli samaa tasoa kuin 

kaupan alalla yleensä. 

Alkossa toimii työsuojelutoimikunta, jossa myyjillä on nel-

jä, toimihenkilöillä kaksi ja työnantajalla kaksi edustajaa. Toimi-

kunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi työterveyslääkäri ja -hoi-

taja. Työsuojeluasiamiesten työpaikkakäyntien avulla seurataan 

työsuojelun tilaa ja työturvallisuutta yhtiössä. Työtapaturmien il-

moitusmenettelyä ja seurantaa tehostettiin. Myymälöissä otettiin 

käyttöön työpaikan riskien ja vaarojen arviointimenetelmä, jonka 

avulla vuosittain tunnistetaan työturvallisuuden kehittämistarpei-

ta ja toteutetaan parannuksia.

Myymälätyöskentelyn ja palvelutilanteiden turvallisuus on 

merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava tekijä. Myymälöiden uhka-

tilanteet raportoidaan aluepäälliköille ja työsuojeluorganisaatiol-

le. Näin varmistetaan uhkatilanteiden asianmukainen jälkikäsit-

tely sekä saadaan tietoa turvallisuuden kehittämiseksi. Turvalli-

suusasioihin liittyvää yhteistyötä jatkettiin Suomen Punaisen Ris-

tin kanssa, ja yli 500 myyjää ja myymäläpäällikköä suoritti turva-

passikoulutuksen.

Kaikilla Alkon toimipaikoilla on lakisääteinen pelastussuunni-

telma palo- ja muita hätätilanteita varten. Myymälät tarkastetaan 

Kaupan keskusliiton turvatarkastusmenetelmällä. Kaikissa Alkon 

myymälöissä on turvakameravalvonta.

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstökulut, milj. euroa

2007 2008 2009

Palkat ja palkkiot 61,0 65,6 66,5

Henkilösivukulut 13,6 16,2 17,2

Yhteensä 74,6 81,8 83,7
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Alko on myyntiin hankkimiensa tuotteiden kautta välillisesti kos-

ketuksissa alkoholia tuottavien maiden ihmisoikeus-, työoikeus- ja 

ympäristökysymyksiin. Alkon yksinoikeusasema sekä asetus alko-

holijuomayhtiön toiminnasta säätelevät Alkon hankintatoimintaa. 

Asetuksen mukaisesti Alkon alkoholijuomavalikoimaa koskevat 

päätökset on tehtävä tasapuolisin ja syrjimättömin perustein val-

mistajan tai myyjän kansalaisuudesta ja kotipaikasta riippumatta.

Pohjoismaiset alkoholijuomien vähittäismyyntimonopolit aloit-

tivat syksyllä 2008 yhteistyön, joka koskee alkoholijuomien vas-

tuullista hankintaa. Alkoholin vastuullisessa hankinnassa nouda-

tettavat periaatteet nojautuvat YK:n Global Compact -periaattei-

siin. Yhteistyön tavoitteena on ottaa huomioon alkoholijuomi-

en toimitusketjuun liittyvät ympäristönäkökohdat sekä sosiaali-

set tekijät.

Vuonna 2009 hiottiin eettisten periaatteiden sisältöä ja raken-

nettiin niihin liittyvän prosessin työkaluja, kuten koulutusaineis-

toja ja kysymyssarjoja. Lisäksi alkoholijuomien toimitusketjusta 

työstettiin riskimatriisi. Vuoden aikana pohjoismainen CSR-koor-

dinaatioryhmä teki opintomatkan Etelä-Afrikkaan, jonka aikana 

projektista kerrottiin eri sidosryhmille ja tehtiin käyntejä tuottaja-

tiloille.

Vuoden 2009 aikana suomalaisille tavarantoimittajille lähetet-

tiin kysely, jonka avulla kartoitettiin niiden yleistä yhteiskuntavas-

tuun tuntemusta sekä mahdollisia olemassa olevia sertifikaatteja. 

Alkon eettisistä periaatteista järjestettiin informaatiotilaisuus ko-

Alkoholijuomien vastuullinen hankinta 

Ihmisoikeudet

Työoikeudet

Ympäristö

Talous

Henkilöstön vaihtuvuus

2007 2008 2009

Uusia työsuhteita pl. määräaikaiset 268 337 102

Päättyneitä työsuhteita pl. määräaikaiset 289 363 236

Vaihtuvuus, % 24,5 30 14,2

Eläkkeelle siirtymisikä keskimäärin *) 59,2 59,4 60,0

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 9 8 9

Osa-aikaeläkkeelle  siirtyneet 13 9 6

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

timaisille tavarantoimittajille, ja eettisiin periaatteisiin liittyvä ai-

neisto on julkaistu suomeksi ja englanniksi Alkon internetsivus-

tolla. Alko perusti vuoden aikana yhteistyöryhmän suomalaisten 

maahantuojien ja valmistajien kanssa. Työryhmän on tarkoitus ra-

kentaa eri näkökulmat huomioon ottava prosessi, jonka avulla toi-

minnan eettiset periaatteet saatetaan päivittäisen kaupankäynnin 

osaksi.
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lko Oy on alkoholijuomien vähittäismyyntiyhtiö. 

Sillä ei ole omaa tuotantoa, omia tuotteita eikä 

omia maa-alueita. Yhtiö hankkii myymänsä alko-

holijuomat ulkomaisilta ja kotimaisilta valmistajil-

ta sekä tukuilta. Alkoholijuomien koko elinkaaren 

ympäristövaikutuksista saatavat tiedot ovat toistaiseksi vielä puut-

teellisia. 

 Alkolla on tällä hetkellä vakiovalikoimissaan 34 luomutuotet-

ta ja 13 Reilun kaupan tuotetta. Alko tekee muiden pohjoismais-

ten alkoholimonopolien kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on 

kiinnittää huomiota alkoholijuomien toimittajaketjun eettisiin toi-

mintatapoihin sekä kestävän kehityksen periaatteisiin (kts. sivu 

29). Ympäristönäkökulman merkitys Alkon valikoimastrategiassa 

lisääntyy. Ympäristönäkökulman huomioonottaminen valikoima-

strategiassa kuitenkin edellyttää, etteivät tasapuolisuuden ja syrji-

mättömyyden periaatteet vaarannu.

Logistiikan ympäristövaikutukset 
Vuonna 2009 Alko myi yhteensä 144,6 miljoonaa (149,4) erilaisia 

alkoholijuomia sekä alkoholittomia juomia sisältävää  pakkausta 

(tölkkejä, pulloja, hanapakkauksia, kartonkitölkkejä ja monipakka-

uksia). Niistä tavarantoimittajat kuljettivat suoraan Alkon myymä-

löihin 130,7 (132,3) miljoonaa tuotepakkausta, ja Alkon keskusva-

raston kautta myymälöihin toimitettiin 13,9 (17,2) miljoonaa pak-

kausta.

Alkon keskusvarastotila ja -palvelut ostetaan kokonaisuudes-

saan ulkopuoliselta yritykseltä, jolle myönnettiin vuoden 2009 

alussa ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

Alkolla ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan ulkopuoliset kulje-

tusyritykset hoitavat sekä tuonnin että jakelun kotimaassa myy-

mälöihin. Vuonna 2009 tuontikuljetuksissa käytettiin säännölli-

sesti viittä yritystä, joista kolmella on ISO 14001 -ympäristöserti-

fikaatti. Kotimaan myymäläjakelussa ja paluukuljetuksissa käytet-

tiin neljää kuljetusyritystä, joista yhdellä on ISO 14001 -ympäris-

tösertifikaatti.

Tuotteita toimitetaan Alkon myymälöihin lähes päivittäin. Sen 

vuoksi on tärkeää, että jakelu ja aikataulut ovat taloudellisia sekä 

tehokkaita ja kuljetukset kuormittavat ympäristöä mahdollisim-

man vähän. Kustannuksia ja pakokaasupäästöjä on onnistuttu vä-

hentämään yhdistämällä eri varastoista tulevia kuormia samoihin 

kuljetuksiin. Myymälöiden paluukuormiin yhdistetään mahdolli-

simman paljon takaisin palautuvaa materiaalia, kuten lasimurs-

kaa, kiertopulloja ja muuta kierrätettävää materiaalia.

Ympäristövastuu on osa Alkon 
päivittäistä toimintaa

Alkoholiyhtiön tulee ottaa toiminnassaan erityisesti huomioon 

myös luonnonvarojen järkevän käytön ja ympäristönsuojelun vaa-

timukset. Tämä velvoittava määräys pohjautuu asetukseen alko-

holiyhtiön toiminnasta (243/2000). Alkossa ympäristövastuun 

johtamista ohjaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Elinkeino-

elämän peruskirja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Ympä-

ristövastuun käytännöntoimia ohjaavat Alkon ympäristöpolitiikka 

sekä ympäristöohjelman ympäristötavoitteet ja -vastuut.

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

vähittäiskauppa. Tämä tavoite edellyttää, että valikoimaa, osaamis-

ta, palvelua ja vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti. Lisäksi toimin-

taa kehitettäessä otetaan huomioon ympäristönäkökulma: luon-

nonvarojen säästäminen sekä niiden kuluttamisen vähentäminen.

Alko noudattaa ympäristöasioissa, kuten muussakin toiminnas-

saan, lainsäädäntöä, seuraa sen kehitystä sekä toimii asiakkaiden, 

sidosryhmien 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 ja pyritään 

käyttämään uusiutuvaa energiaa.

• Huolehditaan päällysteiden ja muiden materiaalien 

kierrätyksestä sekä tehokkaasta logistiikasta kuljetuksissa.

• Huomioidaan ympäristönäkökulma tuotevalikoimassa 

(esimerkiksi luomuviinit).

• Huolehditaan tuotteiden turvallisuudesta.

• Huolehditaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta.

• Kehitetään jatkuvasti henkilöstön osaamista.

• Viestitään tavoitteista sidosryhmille ja ollaan heidän kanssaan 

tiiviissä yhteistyössä.

Alkon vuoden 2010 tavoitteena on saada ISO 14001 -ympäris-

töjärjestelmä käyttöön viidessä Alkon pilottimyymälässä. Alkon 

pääkonttori liittyi vuonna 2009 WWF:n Green Office -ympäristö-

järjestelmään. Alko raportoi ympäristövaikutuksista omilla inter-

netsivuillaan sekä vuosittain Alkon vuosikertomuksessa.
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Vuonna 2009 Alkossa tehtiin selvitys tuontikuljetusten aiheut-

taman CO
2
-jalanjäljen suuruudesta. Sen perusteella Alkon tuonti-

kuljetusten aikaansaamat CO
2
-päästöt olivat yhteensä noin 2 820 

tonnia. Kotimaan jakelukuljetusten aikaansaamat CO
2
-päästöt oli-

vat yhdessä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa tehdyn selvi-

tyksen mukaan noin 14 700 tonnia, sisältäen kaikki yhteiskuljetuk-

sissa olevat volyymit eli noin 80 % myymäläjakelun kokonaisvo-

lyymista. 

Pakkausmateriaalien kierrätys
Alkon näkyvintä ympäristövastuullista toimintaa on tyhjien pullo-

jen ja tölkkien vastaanottaminen myymälöiden yhteydessä oleviin 

automaatteihin. Alko ottaa kuluttajilta vastaan kaikki Alkosta oste-

tut koti- ja ulkomaiset pullot, kotimaisten panimoiden alkoholi- ja 

virvoitusjuomapullot, päivittäistavarakaupoista ostetut kierrätys-

järjestelmään kuuluvat alle 4,7-prosenttiset alkoholijuomapullot 

sekä metalliset tölkit.

Kierrätettävien juomapakkausten palautus on organisoitu pää-

osin yhdessä päivittäistavarakauppojen kanssa. Vuonna 2009 juo-

mapakkausten vastaanoton ja edelleentoimituksen hoiti 62 Alkon 

myymälää, kun taas päivittäistavarakauppojen kanssa yhteisesti 

hoidettuja palautuspisteitä oli 282. Helsingin Erottajalla ja Van-

hassa Kauppahallissa ei ole lainkaan palautuspistettä. Yhteiset 

pullojen ja tölkkien palautuspisteet muiden kauppaketjujen kans-

sa helpottavat pakkausten palauttamista ja edistävät kierrätystä. 

20 40 60 80Milj. kpl

Alkosta myydyt pakkaukset 2009 

Uudelleen 
täytettävät

Kierrätettävät  
lasipullot

Tölkit

Kierrätys - 
muovipullot

Pantittomat

Vuonna 2009 Alkon omasta kiertopullojärjestelmästä toimi-

tettiin teollisuuden käyttöön yli 41,6 (41,7) miljoonaa kiloa lasi-

jätettä eli sirpaloituja kertapulloja. Suomessa teollisuuden käyt-

töön toimitettiin kokonaisuudessaan 55,4 (53,8) miljoonaa kiloa 

lasijätettä, josta Alkon osuus oli  75 (78) prosenttia.

Uudelleen täytettävät pullot toimitetaan kiertoon A-Pullo Oy:n 

tai panimoiden kautta. Lasiset kertapullot sirpaloidaan, puhdiste-

taan ja toimitetaan lasiteollisuuden hyödynnettäväksi. Alkon pan-

tilliseen järjestelmään kuului vuoden 2009 lopussa 193 yritystä. 

Pullolasimurskaa käytetään Suomessa mm. eristevillan valmis-

tukseen.

Pääosa eli noin 90 prosenttia Suomessa myytävistä tölkeis-

tä palautetaan palautusautomaattien kautta. Alkoihin tai yhteis-

palautuspisteisiin tuodut tyhjät tölkit toimitetaan Suomen Palau-

tuspakkaus Oy:n (Palpa) kautta eteenpäin. Tölkit paalataan ja kul-

jetetaan alumiinisulattamoon. Hanapakkaukset voi palauttaa esi-

merkiksi kunnallisiin tai taloyhtiöiden kartonkikeräysastioihin. Al-

kon tuotteiden sisäpakkaukset eivät sisällä PVC-muovia.

Alkoholijuomien ja muiden Alkossa myytävien tuotteiden kul-

jetuksissa käytetään lavoja, koreja ja muita kuljetusapuvälineitä, 

jotka kiertävät lähes sataprosenttisesti. Lisäksi Alko kerää myy-

mälöistään kattavasti kuljetuspakkausjätettä. Kuljetuspakkauksis-

sa käytettävä pahvi kerätään ja ohjataan jälleenkäsittelyyn. Vuon-

na 2009 Alko laajensi huomattavasti niiden myymälöiden mää-

rää, joissa myös pakkausmuovi kerätään talteen.

Ympäristötekijät otetaan huomioon pakkaus- ja 
lahjatarvikkeiden valinnassa 
Alkossa myydään juomien lisäksi muun muassa pakkaus- ja lahja-

tarvikkeita. Ympäristövaikutusten kannalta merkittävimpiä myytä-

viä tarvikkeita ovat muovipussit, koska niitä myydään määrällises-

ti eniten. Muovipussi soveltuu kokonsa puolesta roskapussiksi, ja 

sen voi hävittää myös polttamalla. Vuodesta 2010 alkaen Alkos-

sa myytävät muovipussit valmistetaan uusiomateriaalista 60-pro-

senttisesti. Alkon paperikassien ja -pussien valmistuksessa käyte-

tään UPM:n valmistamaa paperia, jolle on myönnetty EU:n EU-

Kukka-ympäristömerkki. Merkki takaa, että paperi täyttää EU:n ko-

pio- ja painopapereita koskevat tiukat ympäristövaatimukset. Pa-

perikassin materiaali maatuu, joten sitä voidaan käyttää kompos-

tointipäällyksenä ja sanomalehtien kierrätyspäällyksenä. Myös 

paperipussi kompostoituu, eli se soveltuu käytettäväksi myös bio-

jätteille. 
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Keinokuituinen kangaskassi on ekologinen kantokassivaihto-

ehto uudelleenkäytettävyytensä ja tuotannon pienen hiilijalan-

jäljen vuoksi. Tarvittaessa kassi voidaan hävittää energiajakee-

na. Alkossa on myynnissä myös kierrätyskangaskasseja, jotka on 

valmistettu Alkon sesonkimyynneistä poistetuista julistekankais-

ta. Joulumyynnissä Alkon valikoimaan kuului myös vanhoista työ-

vaatteista valmistettuja yhden pullon kierrätyslahjapusseja.

Myymälöiden ympäristövaikutukset vähäiset
Alkolla on 345 (1.1.2010) myymälää, joista 32 toimii omissa tilois-

sa. Myymälöiden pinta-ala on yhteensä 111 683 neliömetriä, eli 

yhden myymälän keskimääräinen pinta-ala on 322 neliömetriä. 

Liiketilojen eli myymälöiden, pääkonttorin ja aluetoimistojen ai-

heuttamat välittömät ympäristövaikutukset muodostuvat läm-

mön ja sähkön kulutuksesta sekä vähäisestä veden kulutuksesta. 

Myymälät, pääkonttori ja aluetoimistot toimivat pääosin vuokrati-

loissa. Suurin osa välittömistä ympäristövaikutuksista syntyy myy-

mälöissä. Alkon muiden toimitilojen merkitys ympäristön kannal-

ta on varsin vähäinen, vaikka niiden ympäristövaikutukset ovatkin 

helpommin mitattavissa.

Lämpö, vesi ja jätehuolto sisältyvät pääsääntöisesti toimitilo-

jen vuokraan, minkä vuoksi niiden kulutuksesta voidaan esittää 

vain arvioita. Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden hallitukset seuraavat 

tarkkoja kiinteistökohtaisia kulutuslukuja.

Myymälöiden remonteissa syntyvä materiaali 
hyötykäyttöön
Alkon pääkonttorissa, myymälöissä ja aluetoimistoissa noudate-

taan omaa jätehuollon kierrätysohjeistusta kuntakohtaisten ohjei-

den ja määräysten lisäksi. Kaikki toimipisteet lajittelevat, säästävät 

energiaa ja hankkivat ympäristöystävällisiä toimistotuotteita yhte-

näisen ohjeistuksen mukaan. 

Jätehuolto kuuluu ongelmajätteiden käsittelyä lukuun otta-

matta pääsääntöisesti myymälöiden vuokrasopimukseen. Ongel-

majätteiden käsittelystä on oma ympäristöohjelmansa, ja Alkon 

Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) toimittaa kaikki haitalliset ke-

mikaalit ongelmajätelaitokseen. Käytöstä poistetut laitteet, jois-

ta määrällisesti eniten on kassalaitteita, toimitetaan erikoiskäsit-

telylaitoksiin. Siellä niistä otetaan talteen kaikki kierrätykseen kel-

paava materiaali.

Toimitilojen saneeraus sekä tilojen kalustaminen hoidetaan 

keskitetysti. Remonttipurkamisen yhteistyökumppanit ohjaavat 

remontissa syntyvän materiaalin hyötykäyttöön ohjeistuksen mu-

kaan. Ympäristönäkökulmasta valittujen kalusteiden uusimistar-

ve on ollut kohtuullinen. Myymälöiden ja muiden toimitilojen ka-

lusteiden materiaalit valitaan siten, että ne ovat terveydelle vaa-

rattomia, kierrätettäviä ja uudelleen käytettäviä. Remonttien ja 

myymäläsiirtojen suunnittelu alkaa aina kierrätettävän materiaa-

lin inventoinnilla. Tällä hetkellä esimerkiksi kalusterunkojen kier-

rätysaste on 50 prosenttia. Töölöntorin remontissa vanhat kalus-

terungot kierrätettiin kokonaan. Kaikki vanha runkomateriaali va-

rastoidaan ja käytetään myöhemmin, kun myymälöiden kalusteita 

muutetaan tai lisätään. Vuoden 2010 aikana kalusterunkojen kier-

rättämistä tehostetaan entisestään.

Alkon pääkonttorissa otettiin käyttöön WWF:n Green 
Office -ympäristöjärjestelmä
Alkon pääkonttori sijaitsee Helsingin Salmisaaressa. Ympäristö-

asioista keskustellaan yhteisissä käyttäjäpalavereissa muiden sa-

massa kiinteistössä toimivien vuokralaisten kanssa. Kiinteistöä 

huoltavan yhtiön palvelukonseptissa on otettu huomioon ympä-

ristöasiat. Alkon pääkonttorissa otettiin vuoden 2009 aikana käyt-

töön WWF:n Green Office -ympäristöpalvelujärjestelmä. Palvelun 

avulla pyritään vähentämään pääkonttorin ympäristökuormitusta 

sekä saavuttamaan materiaali- ja energiakustannussäästöjä.

Ympäristö on toiminnan painopiste kiinteistön jätehuollossa 

ja jätteiden lajittelussa, olipa kyse sitten jätteiden kuljetuksesta ja 

keräyksestä, tehokkaasta lajittelusta ja käsittelystä, keräysvälinei-

den toimituksesta tai asiakaskohtaisesta jätehuoltokartoitukses-

ta. Kiinteistön ympäristönhuollosta vastaava yritys huolehtii AC 

Salmisaari Oy:n jätekeräyksestä sekä -kuljetuksesta. Kiinteistös-

sä kierrätetään seka-, energia- ja biojätettä sekä paperia ja pah-

via. Kukin kiinteistön vuokralainen huolehtii tietosuojaa vaativista 

jätteistään sekä mahdollisten ongelmajätteidensä, kuten akkujen, 

loisteputkien ja paristojen, hävittämisestä.

Alkon pääkonttorin energiankulutuksen seurannassa käyte-

tään YIT Niagara -automaatiojärjestelmää. Pääkonttorin vuoden 

2009 sähkönkulutus oli 155 554 kWh. Alkon omat työntekijät tai 

siivousalan yritykset hoitavat myymäläsiivouksen. Pääkonttorin 

toimitilojen siivouksessa käytetään yrityksiä, joilla on käytössään 

ISO 14001 -ympäristöohjelma.

Alkon pääkonttorissa ja aluetoimistoissa otettiin vuonna 2009 

käyttöön etäneuvottelujärjestelmä. Laitteiston avulla pyritään en-

tistä joustavampaan ja kustannuksiltaan tehokkaampaan toimin-

taan. Etäneuvottelua on hyödynnetty mm. aluepäälliköiden sään-

nöllisessä yhteydenpidossa.  
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LED-tekniikalla säästöä 
energiankulutukseen

Vuonna 2009 Alkon myymälöissä käytettiin yhteensä noin 

18,9 GWh (18,2 GWh) sähköä. Vaikka myymälöiden mää-

rä on lisääntynyt, sähkönkulutuksen kasvu on ollut maltil-

lista. Myymälöiden sähkönkulutusta pienennetään vähen-

tämällä valaistusta yöksi – kuitenkin niin, ettei turvallisuus 

vaarannu. Vuodesta 2006 lähtien Alkon noin tuhannessa 

valomainoksessa on käytetty kokonaan LED-tekniikkaa; 

LED-valojen sähkönkulutus on noin neljännes neonvalo-

jen sähkönkulutukseen verrattuna.

Alko toimi edelläkävijänä avaamalla 1.7.2009 Helsingin 

Töölöntorille Suomen ensimmäisen kokonaan LED-teknii-

kalla valaistun myymälätilan. LED-tekniikka säästää huo-

mattavasti sähköä verrattuna perinteiseen myymälävalais-

tukseen ja on näin osa myymälän ympäristöystävällisiä rat-

kaisuja.

Yhtiö ostaa Fortum Renewable -ympäristömerkinnällä 

varustettua sähköä niihin myymälöihin, joihin sen hankki-

minen on mahdollista. Merkin hankkineet yritykset halua-

vat pitä yllä korkeaa ympäristöprofiilia ja sijoittaa kestävään 

kehitykseen.

Vuonna 2008 Alkon myymälöiden kylmälinjastoja ja 

-kaappeja alettiin poistaa sähkön säästämiseksi ja vuon-

na 2009 kaappeja on poistettu myymäläremonttien yhtey-

dessä. Freonin määrä vielä jäljellä olevissa linjastoissa 

ja kaapeissa on hyvin vähäinen. Myymälöissä on kuiten-

kin jouduttu lisäämään jonkin verran ilmastointia, mikä on 

puolestaan lisännyt sähkönkulutusta.

Energian säästäminen ja sen käytön tehostami-

nen on osa Alkon ympäristövastuullista toimin-

tatapaa. Myymälöiden LED-valaistukselta odo-

tetaan vähintään 60 prosentin energiansäästöä 

verrattuna loisteputkilla ja halogeeneilla toteu-

tettuun valaistukseen. 
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Liikevaihto  
alkoholijuomaveroineen Omavaraisuusaste Oman pääoman tuottoLiikevoitto

Milj. euroa % %Milj. euroa

uonna 2009 Alkon alkoholijuomaverollinen liike-

vaihto oli 1 170 miljoonaa euroa (+3,3 %) ja vero-

ton liikevaihto 600,6 miljoonaa euroa (–0,8 %). 

Tilikauden voitto oli 57,7 miljoonaa euroa. Vuon-

na 2009 Alkon myymälöiden myynti oli 108,9 mil-

joonaa litraa (112,2). Alkoholijuomien litramääräinen myynti laski, 

mutta euromääräinen verollinen myynti nousi.

Alko jakaa voitostaan osinkona omistajalleen Suomen valtiol-

le 55 miljoonaa euroa. Yhtiö käynnisti vuonna 2008 sosiaali- ja 

terveysministeriön Alkoholiohjelmaa 2008–2011 tukevan pitkä-

kestoisen Viisas vanhemmuus – millaisen mallin annat lapselle? 

-ohjelman, joka julkistettiin maaliskuussa 2009. Vuonna 2009 oh-

jelmaan panostettiin noin 667 000 euroa. 

Alko julkaisee tilinpäätöksen vuosikertomuksensa  yhteydessä. 

Sen lisäksi osavuosikatsaukset (tammi–huhtikuu ja tammi–elo-

kuu) sekä myyntitilastot julkaistaan kuukausittain yhtiön internet-

sivuilla.

Investoinnit keskittyvät pääosin myymälöihin 
Alkon bruttoinvestoinnit vuonna 2009 olivat 4,2 miljoonaa euroa. 

Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella ja pääosa vuoden inves-

toinneista käytettiin myymäläverkoston parantamiseen sekä laa-

jentamiseen. 

Alkon myymälät ovat visuaaliselta ilmeeltään ja hinnoittelul-

taan yhtenäisiä erikoismyymälöitä, jotka toimivat keskitetyn ket-

jutoimintamallin mukaisesti. Myymälöissä panostetaan erityisesti 

yhtenäiseen ja tasalaatuiseen palveluun. 

Alkoholilaki ei edellytä, että kuntaa kuullaan, kun myymälän 

perustamisesta tai sijainnista päätetään. Alko kuitenkin selvittää 

kunnan kannan myymälän perustamiseen. Alko keskustelee en-

nen kaikkea kunnan johdon ja sosiaaliviranomaisten kanssa, jotta 

myymälän sijainnista saadaan yhteiskuntavastuullisesti perustel-

tu mielipide. Hyvä kumppanuusverkosto varmistaa, että Alko pys-

tyy myös jatkossa kehittämään verkostoaan. Yhteistyö on mahdol-

listanut sen, että Alkon myymäläketjua voidaan kehittää taloudel-

lisesti mielekkäällä ja asiakkaita entistä paremmin palvelevalla ta-

valla. Myymäläinvestoinnit ja myymälöiden toiminta hyödyttävät 

myös paikallisia yrittäjiä. 

Hankimme tuotteet tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä 
noudattaen
Alko pitää yllä laajaa, monipuolista ja jatkuvasti uudistuvaa alko-

holijuomavalikoimaa. Pyrkimyksemme on vastata kuluttajien tar-

peisiin mahdollisimman hyvin.

Alko ostaa tuotteita muun muassa kotimaisilta valmistajilta ja 

maahantuojilta. Alkolla on myös oma maahantuontipalvelu, jota 
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Taloudelliset vaikutukset 

yhteiskuntaan
Asiakkaat  
Liikevaihto 1 170,2 milj. euroa

Henkilöstö  
Palkat sosiaali kuluineen, koulutus 88,4 milj. euroa

Tavarantoimittajat  
Materiaalit ja palvelut 942,2 milj. euroa

Valtio  
Voitto ja maksetut verot 174,9 milj. euroa

Alkon vuoden 2009 ensimmäinen uusi  

myymälä avattiin Limingassa 2.6.

ulkomaiset tavarantoimittajat voivat halutessaan käyttää. Alkolla 

ei ole omaa tuotantoa eikä tuotteita.

Ohjekirjanen Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäis-

myynti sisältää valikoimaanoton pääperiaatteet. Täydentäviä oh-

jeita on luettavissa kirjasen kohdassa Tarjousmenettely. 

Valikoimaanoton ja vähittäismyynnin ohjeen sisältöön vaikut-

tavat tavarantoimittajien ja heidän edustajiensa antama palaute 

sekä viranomaisnäkökulma. Ohjeen avulla varmistetaan, että toi-

minnot ja käytännöt ovat alkoholiasetuksen mukaiset. Tavarantoi-

mittajilla on mahdollisuus muuttaa hintoja neljä kertaa vuodessa. 

Alko siirtää tavarantoimittajien ilmoittamat ostohintojen muutok-

set suoraan kuluttajahintoihin. Alkon internetsivuilta löytyvä hin-

talaskuri on tarkoitettu tavarantoimittajille apuvälineeksi hinta-ar-

vioiden laskemiseen. Tavarantoimittajat voivat liittyä myös Alkon 

kumppaniverkkoon. 

Tuotevalikoima on yhä laajempi
Vuoden 2009 lopussa Alkolla oli noin 2 200 juomanimikettä 

60:stä eri maasta. Eri pullokoot lisäävät vielä tarjonnan määrää. 

Erikseen tilattavien  tilausvalikoimatuotteiden valikoimassa oli 

vuoden 2009 joulukuussa lähes 1 600 nimikettä. Lisäksi Alkon lip-

pulaivamyymälässä Helsingissä on lähes 220 tuotteen erikoisvali-

koima. Viinien lisäksi erikoisvalikoimassa on myös väkeviä juomia 

ja oluita. 

Henkilöstökulut nousivat
Alkon vuoden 2009 palkat sivukuluineen olivat yhteensä 83,7 mil-

joonaa euroa. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä noin 66,5 

miljoonaa euroa, joka on 1,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 

2008. Kannustinpalkkioihin käytettiin 3,0 prosenttia henkilökus-

tannuksista. Koko Alkon henkilöstö kuuluu kannustinpalkkiojär-

jestelmän piiriin. Palkkio perustuu asiakaspalvelun laatuun, kus-

tannustehokkuuteen ja toimipaikkakohtaisten kehittämishankkei-

den toteutumiseen. 

Suomalaisen alkoholijärjestelmän 

osana Alko jo olemassaolollaan rajoittaa 

alkoholin saatavuutta ja näin ollen vähentää 

alkoholin käytöstä aiheutuvia inhimillisiä ja 

taloudellisia haittoja. 

Alkon tehtävänä on erikoisasemallaan taata, 

että alkoholia on saatavilla tasapuolisesti 

koko maassa. Alkon täytyy toimia 

taloudellisesti ja kustannustehokkaasti 

yli 4,7-prosenttisten alkoholijuomien 

yksinoikeusasemasta ja sen aiheuttamista 

muista velvotteista huolimatta.  
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Alkon noudattamat säännökset ja hallinnointiperiaatteet
Alko Oy on osakeyhtiö, jonka omistaa valtio. Alko Oy:n toimin-

nan perustana ovat alkoholilaki (1143/1994), asetus alkoholiyhti-

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

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

keuksin yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäis-

myynnistä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksesta aiheu-

tuvien haittojen ehkäiseminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alko Oy:n omistajaohjauk-

sesta ja valvonnasta laissa Alko Oy:lle määritellyn erityistehtävän 

vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriö noudattaa omistajaohjauk-

sesta annettua lakia (1368/2007) ja tekee yhteistyötä valtioneu-

voston 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. Valtioneuvos-

to nimeää myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitus-

johtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa lausunto tilinpää-

töksestä ja tilintarkastuskertomuksesta yhtiökokoukselle. Lisäksi 

hallintoneuvosto seuraa alkoholiolojen kehitystä sekä kotimaas-

sa että ulkomailla ja antaa tämän perusteella yleisiä ohjeita al-

koholiyhtiön toiminnan kehittämiseksi. Hallintoneuvosto vahvis-

taa kalenterivuodeksi kerrallaan alkoholiyhtiön toiminnasta anne-

tun asetuksen edellyttämän toimintasuunnitelman alkoholin ku-

lutuksen aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä sekä antaa alko-

holilain mukaisen kertomuksen yhtiön vähittäismyynnin kehityk-

sestä ja niistä toimenpiteistä, joihin yhtiö on ryhtynyt alkoholilain 

edellyttämällä tavalla.

Hallintoneuvosto kokoontui viisi kertaa vuonna 2009 ja sen jä-

senten osallistumisprosentti oli 85. 

 

Hallitus
Yhtiökokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen puheenjoh-

tajaksi, varapuheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita henkilöä, 

joka on täyttänyt 68 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää 

valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätty-

miseen saakka. Kokouksiin osallistuu kaksi henkilöstöedustajaa.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajaksi Soili Suon-

ojan, varapuheenjohtajaksi Pekka Puskan ja jäseniksi Arto Honka-

niemen, Liisa Leinon, Helena Walldénin sekä Reijo Väärälän. Hal-

lituksen kokouksiin ilman äänioikeutta osallistuvat henkilöstön 

edustajat Juri Helmiö ja Saku Salonen.

Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa 

on määritelty keskeiset tehtävät ja toimintatavat.

Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm:

• hoitaa yhtiötä yhtiökokouksen päätösten, osakeyhtiölain ja 

yhtiöjärjestyksen mukaisesti 

• hoitaa yhtiötä alkoholisäädösten mukaisesti

• vahvistaa yhtiön strategian

• hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä 

valvoo niiden toteutumista

• hyväksyy merkittävät investoinnit sekä kiinteistöosakkeiden 

hankinnat ja myynnit

• seuraa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen 

tarkastuksen toteuttamista

• seuraa tilintarkastajien riippumattomuutta ja toimintaa

• valmistelee tilintarkastajien valintaa koskevan esityksen 

yhtiökokoukselle 

• käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, 

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

• päättää yhtiön organisaatiorakenteesta ja 

johtamisjärjestelmästä

• nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan, 

toimitusjohtajan sijaiset ja muut johtoryhmän jäsenet

• päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka- ym. 

etuudet

• vahvistaa johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmän

• käsittelee yhtiön ilmapiirimittausten tulokset

• hyväksyy yhtiön hallinnointiperiaatteet, hallituksen 

työjärjestyksen ja valiokuntien työjärjestykset sekä tarkistaa 

niiden sisällön vuosittain

Alko Oy:n hallinnointiperiaatteet 2009 
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• käsittelee hallituksen valiokuntien raportit

• käsittelee hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan esittämät 

asiat.

Hallitus kokoontuu noin kaksitoista kertaa vuodessa. Vuonna 

2009 se kokoontui neljätoista kertaa ja sen jäsenten osallistumis-

prosentti oli 96,4.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa.

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

palkitsemis- sekä alkoholipoliittisen valiokunnan. Hallitus nimit-

tää valiokuntien puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunnat raportoi-

vat toiminnastaan hallitukselle. Kaikille valiokunnille on laadittu 

työjärjestykset.

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokous-

ten esityslistat. Valiokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vara-

puheenjohtaja. Valiokunnan kokouksissa esittelijänä toimii yhti-

ön toimitusjohtaja, joka toimii myös sihteerinä. Työvaliokunta ko-

koontui yksitoista kertaa vuonna 2009 ja sen jäsenten osallistu-

misprosentti oli 100.

Työvaliokuntaan kuuluvat Soili Suonoja puheenjohtajana, Pek-

ka Puska jäsenenä sekä Jaakko Uotila esittelijänä ja sihteerinä.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa yhtiön hallitusta sille kuuluvien val-

vontatehtävien hoitamisessa. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on

• valvoa taloudellista raportointiprosessia

• huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on 

asianmukaisesti järjestetty

• 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 viides-

tä hallituksen jäsenestä. Puheenjohtajalla tulee olla riittävä las-

kentatoimen tuntemus. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimivat 

valiokunnan esittelijöinä, tarkastusjohtaja toimii valiokunnan sih-

teerinä. Tarkastusvaliokunta kokoontui kymmenen kertaa vuonna 

2009 ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Helena Walldén puheenjohta-

jana, Arto Honkaniemi ja Soili Suonoja jäseninä, Jaakko Uotila ja 

Minna Alitalo esittelijöinä sekä Heli Riivari sihteerinä.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on hallitusta avustaakseen val-

voa ja valmistella yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja -käytäntöä, orga-

nisaation kehittämistä sekä lisäksi avustaa hallitusta kaikissa pal-

kitsemisjärjestelmiin ja työsuhteisiin liittyvissä tehtävissä. Valio-

kunta koostuu kolmesta hallituksen jäsenestä. Yhtiön toimitus-

johtaja toimii valiokunnan esittelijänä ja henkilöstöjohtaja sihtee-

rinä. Palkitsemisvaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 

2009 ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Liisa Leino puheenjohtaja-

na, Soili Suonoja ja Reijo Väärälä jäseninä, Jaakko Uotila esittelijä-

nä ja Erkki Tommila sihteerinä.

Alkoholipoliittinen valiokunta

Alkoholipoliittisen valiokunnan tehtävänä on avustaa ja tukea yh-

tiön hallitusta ja johtoa neuvoa-antavana toimijana alkoholilain ja 

-asetuksen mukaisissa sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden 

saavuttamisessa. Valiokunta koostuu kahdesta hallituksen jäse-

nestä, kahdesta sosiaali- ja terveysministeriön edustajasta sekä 

yhdestä yhtiön edustajasta. Yhteiskuntasuhteista vastaava johta-

ja toimii valiokunnan sihteerinä. Alkoholipoliittinen valiokunta ko-

koontui kuusi kertaa vuonna 2009 ja sen jäsenten osallistumis-

prosentti oli 90.

Alkoholipoliittiseen valiokuntaan kuuluvat Pekka Puska pu-

heenjohtajana, Reijo Väärälä, Kari Paaso (STM), Ismo Tuominen 

(STM) ja Jaakko Uotila jäseninä sekä Maritta Iso-Aho sihteerinä.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa lain, yh-

tiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän 

huolehtii myös yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen 

päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajalla on kaksi sijaista.

Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 63-vuotiaana. 

Täysimääräinen eläke on 60 prosenttia eläkepalkasta. Toimitus-

johtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuu-

si kuukautta ja hänelle irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava 

erokorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli työsuhde 

päätetään hänestä riippumattomasta syystä.
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Toimitusjohtaja Uotilalle maksettiin vuonna 2009 palkkaa, 

luontaisetuja ja kannustinpalkkaa yhteensä 308 089 euroa.

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, johtaja, yhteiskuntasuh-

teet Maritta Iso-Aho, toimitusjohtajan toinen sijainen, palvelujoh-

taja Kari Pennanen, talousjohtaja Minna Alitalo, ostojohtaja Tiina 

Lukkari, viestintä- ja markkinointijohtaja Mika-Pekka Miettinen ja 

henkilöstöjohtaja Erkki Tommila. Johtoryhmä kokoontuu sään-

nöllisesti keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Vuonna 2009 se 

kokoontui 30 kertaa.

Yhtiön kaikki johtoryhmän jäsenet ja muut avainhenkilöt antoi-

vat ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Saatujen selvitysten perus-

teella kaikki johtoryhmän edustajat ja nimetyt avainhenkilöt ovat 

riippumattomia yhtiön sidosryhmistä.

Etuudet, palkkiot ja palkitseminen
Yhtiökokous on päättänyt hallintoneuvoston kuukausipalkkioiksi 

vuonna 2009:

• puheenjohtajan kuukausipalkkio 900 euroa

• varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 500 euroa

• jäsenen kuukausipalkkio 400 euroa.

Yhtiökokous on päättänyt hallituksen kuukausipalkkioiksi vuonna 

2009:

• puheenjohtajan kuukausipalkkio 2 750 euroa

• varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1 300 euroa

• jäsenen kuukausipalkkio 1 100 euroa.

Yhtiökokous on lisäksi päättänyt, että kokouspalkkiona mak-

setaan hallintoneuvoston jäsenille ja sosiaali- ja terveysministeri-

ön omistajaohjauksesta vastaaville edustajille 600 euroa läsnä ol-

lulta hallintoneuvoston kokoukselta. Hallituksen jäsenille ja hal-

lituksen nimeämien valiokuntien jäsenille maksetaan 600 euroa 

läsnä ollulta hallituksen tai valiokunnan kokoukselta.

Alkon hallitus päättää vuosittain johtoryhmän ja henkilökunnan 

kannustinjärjestelmien rakenteesta ja maksamisen edellytyksistä.

Johtoryhmän kannustinjärjestelmässä palkitseminen perus-

tuu yhtiön tuloskortista valittuihin tavoitteisiin ja niiden toteutu-

mista kuvaaviin mittareihin sekä henkilökohtaisiin strategisiin ke-

hittämistavoitteisiin.

Henkilökunnan kannustinjärjestelmässä palkitseminen perus-

tuu ryhmäkohtaisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumista kuvaaviin 

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 nojal-

la annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Sosiaa-

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

tain Euroopan komissiolle 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 

vähittäismyyntiä. Alkoholijuomien kaupanpitoa koskevista Alkon 

päätöksistä voi valittaa Valviraan ja edelleen Korkeimpaan hallin-

to-oikeuteen.

Johto vastaa Alkon sisäisestä valvonnasta. Sisäisen valvonnan 

tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on tarkoituksenmukais-

ta ja tehokasta, taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luo-

tettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Si-

säisen valvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat: johtamistapa- ja or-

ganisaatiokulttuuri, raportointi ja sisäinen viestintä sekä seuranta- 

ja valvontatoimenpiteet. Alkon arvot, liiketapaperiaatteet ja tasa-

puolisuusohjeet sekä alkoholijuomien valikoimaanottoa ja vähit-

täismyyntiä koskevat ohjeet ovat perusta yhtiön hallinnoinnille ja 

keskeisten sidosryhmien kanssa toimimiselle.

Alkon hallitus vastaa yhtiön riskienhallintapolitiikasta ja seu-

raa sen toteuttamista. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kans-

Alko Oy:n hallinnointiperiaatteet 2009 
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sa vastaa riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Alko 

Oy:n riskienhallinta perustuu systemaattiseen ja ennakoivaan ta-

paan analysoida ja hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja 

uhkia. Alkon riskit on jaoteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudel-

lisiin ja vahinkoriskeihin.

Yhtiön sisäinen tarkastus arvioi hallituksen vahvistamien toi-

mintaperiaatteiden mukaisesti Alkon eri osissa valvonnan riittä-

vyyttä ja tehokkuutta, riskien hallintaa, toiminnan laatua ja hallin-

toprosessin toimintaa. Sisäinen tarkastus on riippumaton toimin-

to, joka on hallinnollisesti toimitusjohtajan ensimmäisen sijaisen 

alaisuudessa ja raportoi toiminnallisesti hallitukselle.

 

Tilintarkastus 
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppaka-

marin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi 

on tilikausi ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi keväällä 2009 ti-

lintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana 

toimii Reino Tikkanen, KHT.

Tiedottaminen
Yhtiön hallinnointiperiaatteet löytyvät Alko Oy:n internetsivuilta  

www.alko.fi. Lisäksi Alko Oy julkaisee hallinnointiperiaatteet vuosit-

tain vuosikertomuksen ja yhteiskuntavastuuraportin yhteydessä.

Hallinnointikoodin noudattaminen
Alko Oy noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys 

ry:n 20.10.2008 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointi-

koodia. Poikkeukset hallinnointikoodista johtuvat yhtiön omistus-

rakenteesta: yhtiöllä on yksi omistaja ja lisäksi yhtiön osakkeita ei 

noteerata julkisesti. Suomen listayhtiöiden hallinnointiperiaattei-

den lisäksi Alko Oy noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön omis-

tajaohjausstrategiaa.



40

Soili Suonoja

Yhtiökokous valitsi Alkon hallitukseen 10.3.2009 kuusi jäsentä:

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

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

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

Reijo Väärälä
hallituksen jäsen
s. 1950
yhteiskuntatieteen tohtori  
sosiaali- ja terveysministeriön 
apulaisosastopäällikkö
hallituksessa vuodesta 2003

Helena Walldén 
hallituksen jäsen
s. 1953
diplomi-insinööri
hallituksessa vuodesta 2009

Hallitus

Henkilöstön edustajat

Juri Helmiö
s. 1952
Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n 
puheenjohtaja

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

Juri HelmiöHelena Walldén

Pekka Puska Arto Honkaniemi Liisa Leino

Saku SalonenReijo Väärälä
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Jaakko Uotila

Jaakko Uotila
toimitusjohtaja
johtoryhmän puheenjohtaja
s. 1949
proviisori

Minna Alitalo
talousjohtaja 16.3.09 alkaen
s. 1962
kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmä

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

Tiina Lukkari
ostojohtaja
s. 1954
filosofian maisteri

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

Kari Pennanen
palvelujohtaja
s. 1964
yhteiskuntatieteiden maisteri, eMBA

Erkki Tommila
henkilöstöjohtaja
s. 1961
kasvatustieteiden maisteri, eMBA

Johtoryhmä

Hallintoneuvosto 1.1.2008–31.12.2011

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja on Petri Salo ja varapuheenjohtaja Markku Rossi, molemmat kansan-
edustajia. 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.

Mika-Pekka MiettinenKari Pennanen

Tiina Lukkari Maritta Iso-Aho Erkki Tommila

Minna Alitalo

Antero Halme toimi talousjohtajana 15.3.2009 saakka.
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Toimintaympäristö
Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen talouskehitys oli 

vuonna 2009 heikko. Taloustaantuman seurauksena yksityinen 

kulutus laski kaksi prosenttia. Työllisyystilanteen huonontuminen 

ja kuluttajien säästämisen lisääntyminen heikensivät yksityistä ku-

lutusta. Työssäkäyvien reaaliansioiden nousu sekä maltillinen ku-

luttajahintojen kehitys puolestaan tukivat kulutusta. 

Alkoholijuomaveroa korotettiin kymmenen prosenttia 1.1.2009 

ja kymmenen prosenttia 1.10.2009. Korotukset vaikuttivat tilastoi-

tuun kulutukseen eli alkoholin myyntiin Suomessa. Alkoholijuo-

mien tilastoitu kulutus oli 8,3 litraa asukasta kohti (8,5 litraa) sa-

dan prosentin alkoholina. Alkoholin tilastoimaton kulutus kään-

tyi kasvuun muun muassa matkustajatuonnin lisääntymisen vuok-

si. Alkoholijuomien kokonaiskulutus sadan prosentin alkoholina 

väheni 10,2 litraan asukasta kohti (10,4 litraa). Vähittäismyynnin 

osuus tilastoidusta alkoholin kulutuksesta oli 86 prosenttia. Al-

kon myymälöiden myynnin osuus oli 42 prosenttia ja muun vähit-

täismyynnin osuus 44 prosenttia. Ravintolamyynnin osuus tilas-

toidusta alkoholin kulutuksesta oli 14 prosenttia.

Alkoholijuomien myynti
Alkoholijuomien myynti oli Alkossa lähes 109 miljoonaa litraa (–3 

prosenttia). Väkevien alkoholijuomien ja panimotuotteiden myyn-

ti laski. Yksittäisistä tuoteryhmistä vain viinien myynti lisääntyi.

Tuoteryhmä Myynti miljoonina litroina Muutos (%) 
edelliseen 

vuoteen2009 2008

Vodkat ja viinat 18,2 19,5 –6,6

Muut väkevät 9,6 10,3 –6,5

Väkevät viinit 4,6 4,8 –4,4

Punaviinit 27,3 26,9 1,4

Valkoviinit 20,4 20,0 1,8

Kuohuviinit 3,9 3,8 2,8

Roseeviinit 0,7 0,7 2,3

Muut miedot viinit 2,4 2,5 –4,9

Siiderit 1,1 1,2 –11,7

Longdrinkit 9,1 9,9 –8,3

Oluet 11,3 12,3 –7,7

Alkoholittomat 0,3 0,3 –9,8

Myynti miljoonina litroina 
yhteensä 108,9 112,2 –3,0

Myynti 100 %:n alkoholina 18,7 19,4 –3,6

Alkoholijuomien hinnat ja verotus 
Alko muutti alkoholijuomien hintoja tammi-, huhti-, heinä- ja lo-

kakuun alussa. Alkon vähittäishinnat nousivat vuonna 2009 keski-

määrin 7,5 prosenttia edellisvuodesta. Alkoholijuomaveron koro-

tus nosti vähittäishintoja keskimäärin 5,5 prosenttia. Lisäksi hin-

toihin vaikuttivat muun muassa Alkon hinnoittelusääntöjen päivi-

tykset ja tavarantoimittajien ostohintojen muutokset. 

Tilikauden tulos, tase ja tunnusluvut
Tunnusluvut 2009 2008 2007

Liikevaihto, milj. € 1 170,2 1 133,4 1 067,5

Liikevaihto ilman  
alkoholijuomaveroa, milj. € 600,6 605,4 582,4

Liikevoitto, milj. €  74,6 71,5 70,9

Liikevoitto %:a liikevaihdosta  6,3 6,3 6,6

Tilikauden voitto, milj. € 57,7 56,6 54,8

Oman pääoman tuotto, %  65,2 64,3 67,5

Omavaraisuusaste, %  32,2 33,7 35,3

Taseen loppusumma, milj. €  272,4 252,9 242,1

Investoinnit  
käyttöomaisuuteen, milj. €  4,2 9,0 12,6

Henkilöstön keskimääräinen  
lukumäärä tilikauden aikana  2 641 2 640 2 609

Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 37 milj. € 

eli 3,3 prosenttia. Alkoholijuomaveroton liikevaihto laski edelli-

sestä vuodesta 4,8 milj. € eli 0,8 prosenttia.

Liikevoitto oli 74,6 milj. € (71,5 milj. €) ja kasvoi 4,3 prosent-

tia. Kustannustehokkuutta on parannettu, ja liiketoiminnan muis-

sa kuluissa on saatu aikaan säästöjä. 1.1. ja 1.10.2009 tehtyjen al-

koholijuomaveronkorotusten tulosvaikutus oli +6,2 milj. € (+2,4 

milj. €). 

Palkkakustannukset olivat 0,9 milj. € edellisvuotta suurem-

mat. Kasvua oli 1,4 prosenttia. Nousu johtui pääosin työehtosopi-

musten mukaisista korotuksista. Lisäksi liikevoittoon vaikutti sa-

tunnainen, noin yhden miljoonan euron, tapaturmaeläkekustan-

nuskulu.

Rahoitustuotot olivat 2,1 milj. € (3,1 milj. €). 

Tilikauden voitto oli 57,7 milj. € (56,6 milj. €).

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 32,2 prosenttia (33,7 

prosenttia). 

Hallituksen toimintakertomus
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Rahoitusasema 
Yhtiöllä ei ole korollista vierasta pääomaa. Yhtiön rahoitusase-

ma oli hyvällä tasolla koko tilikauden. Joulukuun myynti on kes-

kimääräistä kuukausimyyntiä selvästi korkeampi, joten yhtiön ti-

linpäätösajankohdan likviditeettitilanne on parempi kuin muiden 

kuukausien lopussa. 

Investoinnit pääosin myymälöihin 
Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 4,2 milj. € (9,0 milj. €), josta 

myymäläverkoston osuus oli 3,6 milj. € (7,2 milj. €). 

Alko avasi kolme uutta myymälää: Liminkaan, Helsingin Ko-

nalan Ristikko-kauppakeskukseen sekä Vantaan Koivukylään. 18 

myymälää muutti uusiin tiloihin. Alkolla oli vuoden 2009 lopus-

sa 346 myymälää (344 vuoden 2008 lopussa). Myymäläverkos-

toa täydentävien tilauspalvelupisteiden lukumäärä oli 121 vuoden 

lopussa (124 vuoden 2008 lopussa). Helsingin Konalan myymä-

län toiminta päättyi 31.12.2009. 

Strategia 2010–2012 
Alkon tavoite on olla vuonna 2012 Suomen paras vähittäiskauppa 

sekä vastuullisessa toiminnassa että asiakaspalvelussa. Tähän ta-

voitteeseen tähtäävä strategiapäivitys hyväksyttiin Alkon hallituk-

sessa elokuussa 2009. Hyväksytyn strategian sisältö ohjaa jokai-

sen alkolaisen toimintaa kehityssuunnitelmien ja henkilökohtais-

ten tavoitteiden kautta. Alkon strategiassa painottuvat toiminnan 

vastuullisuus, korkea asiakastyytyväisyys, henkilöstön sitoutunei-

suuden ja ammattitaidon varmistaminen sekä toiminnallinen ja 

taloudellinen tehokkuus. Alkolaisten arvolupaukset päivitettiin 

keväällä 2009 henkilöstöltä kerätyn palautteen pohjalta. Arvolu-

paukset ja toimiminen niiden mukaisesti tukevat yhtiön strategis-

ten tavoitteiden saavuttamista.

Alko tekee aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Yhtiön 

toiminta on kaikilta osiltaan vastuullista. Asiakaslähtöistä palve-

lukonseptia kehitetään jatkuvasti. Alko on toimiva ja tavoitteelli-

nen työyhteisö, jota tuetaan kehittämällä mm. johtamisjärjestel-

mää, myymälähenkilöstön työskentelyoloja, sisäistä viestintää ja 

sähköistä oppimisverkkoa. Toiminnallista tehokkuutta paranne-

taan kehittämällä prosessien sisältöä, niiden keskinäistä vuorovai-

kutusta sekä niitä tukevia tietojärjestelmiä. Alko toteuttaa vuonna 

2010 kuluttajatutkimuksen, jonka antamien tulosten perusteella 

kehitetään myymälöiden tuotevalikoimaa ja palvelua vastaamaan 

asiakkaiden odotuksia entistä paremmin.

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

kaan Alkon yleisiin velvollisuuksiin kuuluu harjoittaa alkoholijuo-

mien vähittäismyyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuk-

sen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. Alko Oy edistää toimin-

nallaan vastuullista alkoholikulttuuria sekä sosiaalisten ja tervey-

dellisten haittojen ehkäisemistä.

Alko julkisti maaliskuussa 2009 sosiaali- ja terveysministeriön 

Alkoholiohjelmaa 2008–2011 tukevan pitkäkestoisen ”Viisas van-

hemmuus – millaisen mallin annat lapselle?” -ohjelman. Ohjel-

man tavoitteena on vaikuttaa vanhempien ja aikuisten alkoholin 

käyttöön siten, että alkoholin aiheuttamat lapsiin ja nuoriin koh-

distuvat haitat vähenevät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, A-

klinikkasäätiön ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa yh-

teistyössä toteutettava ohjelma on saanut myönteistä palautetta. 

Alko osallistui vuonna 2009 myös erilaisiin yhteistyöhankkei-

siin, joiden tarkoituksena on vähentää alkoholin aiheuttamia hait-

toja.

Näkyvä osa Alkon alkoholipoliittisen vastuun käytännön työtä 

on myynninvalvonta, joka käsittää ikäraja-, päihtymisepäily- sekä 

välittämisepäilytarkistukset. Ikärajakontrolleista viidestä kymme-

neen prosenttia johtaa myynnistä kieltäytymiseen. 

Suomessa tehdään vuosittain ns. alkoholipoliittinen tutkimus, 

jossa kansalaisilta kysytään mielipidettä muun muassa alkoholi-

juomien hinnoista, myyntiä säätelevistä ikärajoista ja nykyisestä 

myyntijärjestelmästä. Tammikuussa 2010 kerätyn aineiston mu-

kaan lähes 90 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että nykyi-

set alkoholipoliittiset rajoitukset ovat sopivia tai että niitä pitäisi 

kiristää. Vieläkin suurempi osa väestöstä, 93 prosenttia, oli sitä 

mieltä, että väkeviä alkoholijuomia tulee saada ostaa vain Alkosta. 

Enemmistö väestöstä haluaa pitää vahvan viinin ja oluen Alkos-

sa ja hyväksyy keskioluen nykyisen myyntijärjestelmän. Väestös-

tä 65 prosenttia on sitä mieltä, että valtion alkoholimonopoli Alko 

ja sille annettu yksinoikeus alkoholijuomien myyntiin on hyvä ta-

pa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta.



Ympäristövastuu ja vastuullinen hankinta
Asetuksessa alkoholiyhtiön toiminnasta (243/2000, 1 §) sää-

detään, että alkoholiyhtiön tulee ottaa toimissaan huomioon 

myös luonnonvarojen järkevän käytön ja ympäristönsuojelun 

vaatimukset. Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jonka keskeisiä 

osa-alueita ovat muun muassa energian tehokas käyttö, pääl-

lysteiden ja muiden materiaalien kierrätys, tehokas kuljetuslo-

gistiikka, tuoteturvallisuus sekä ympäristönäkökulman ottami-

nen huomioon tuotevalikoimassa (mm. luomutuotteet).

Alko on mukana talvella 2008 käynnistetyssä pohjoismais-

ten alkoholimonopolien yhteistyöprojektissa, jonka tavoittee-

na on vaikuttaa alkoholijuomatoimittajien eettisiin toimintata-

poihin ja ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Tuotteet 
Alkon valikoimassa on tuotteita 60 (59) maasta, 90 (85) koti-

maiselta maahantuojalta tai valmistajalta sekä 220 (224) ulko-

maiselta tavarantoimittajalta. 

Vuoden viimeisessä hinnastossa oli 2 119 juomanimikettä 

(2 086). Kuluttajat voivat ostaa tuotteita vakiovalikoiman lisäk-

si tilausvalikoimasta, jossa oli vuoden 2009 joulukuussa 1 586 

(1 412 joulukuussa 2008) nimikettä. Alkon lippulaivamyymä-

lässä Helsingissä on näiden lisäksi erikoisvalikoima, jossa on 

lähes 220 tuotetta. Alko ottaa uusia tuotteita myyntiin viikoit-

tain. Myynnissä on alkoholittomia juomia ja tarvikkeita. 

Palvelut ja asiakkaat 
Alkossa kävi noin 65 miljoonaa asiakasta eli edellisvuotta vas-

taava määrä. Palvelun jatkuvaksi parantamiseksi henkilös-

töä koulutetaan muun muassa säännöllisin tuote- ja palvelu-

valmennuksin. Vuonna 2009 saadun asiakaspalautteen ja si-

säisen auditoinnin lisäksi Alkon palveluprosessin laatua sekä 

asiakastyytyväisyyttä seurattiin kolmella tutkimuksella. 

Henkilöstö 
Henkilöstön lukumäärä oli 2 641 ja säilyi edellisvuoden tasol-

la. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä henkilötyövuosiksi 

muutettuna oli tilikauden aikana 1 991 (2 015) eli 1,2 prosent-

tia pienempi kuin edellisvuonna. Henkilötyövuosia laskettaes-

sa osa-aikatyö on muutettu laskennalliseksi kokoaikatyötä vas-

taavaksi työpanokseksi. 

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

Erityisesti panostettiin myymälätiimien asiakaspalveluvalmen-

nukseen. Myymäläpäälliköitä koulutettiin valmentavaan esi-

Hallituksen toimintakertomus

miestyöhön. Yhä suurempaa osaa henkilöstön perehdytystä ja 

koulutusta tuetaan verkko-oppimismateriaalilla.

Koko henkilökunta on kannustinjärjestelmän piirissä. Uu-

distettu järjestelmä perustuu ryhmäpalkitsemiseen lukuun ot-

tamatta esimiehiä, joiden palkitsemisesta osa perustuu esi-

miestyössä onnistumiseen. Onnistumista mitataan mittarein, 

jotka kattavat strategian kaikki osa-alueet. 

Palkat ja palkkiot henkilökunnalle olivat yhteensä 66,5 

milj. € (65,6 milj. €). Työehtosopimusten yleiskorotuksen mu-

kaisesti palkkoja korotettiin toukokuun alussa 3,3 prosenttia. 

Henkilökunnalle vuodelta 2009 maksettavaa kannustinpalkki-

ota henkilösivukuluineen kirjattiin 2,5 milj. € (3,1 milj. €), mikä 

on 3,0 prosenttia (3,8 prosenttia) henkilöstökuluista. 

Alkon Eläkesäätiö 
Alko Oy:n työeläkkeet hoidetaan omassa eläkesäätiössä. Alkon 

Eläkesäätiö koostuu A-osastosta ja B-osastosta. Alkon Eläke-

säätiön jo aiemmin korkealla tasolla ollut vakavaraisuus kehit-

tyi myönteisesti hyvän sijoitusvuoden vuoksi. Alko Oy on kir-

jannut tilikaudella kannatusmaksuja eläkesäätiölle lakisääteis-

ten eläkkeiden ja vapaaehtoisten eläkkeiden osalta 11 milj. € 

(11,6 milj. €). 

Osakkeet ja osakkeenomistaja
Valtio omistaa koko osakekannan (10 000 000 osaketta). 

Yhtiön hallinnointi
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10. maaliskuuta 2009. Yhtiö-

kokouksen päätöksellä osinkoa jaettiin 55 000 000 euroa. Yh-

tiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajaksi Soili Suonojan, 

varapuheenjohtajaksi Pekka Puskan ja jäseniksi Arto Honka-

niemen, Liisa Leinon, Helena Walldénin sekä Reijo Väärälän. 

Hallituksen sihteerinä toimii varatuomari Soile Rautio. Halli-

tuksen kokouksissa henkilöstön edustajilla Juri Helmiöllä ja 

Saku Salosella on puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

Alkon hallitus nimitti kokouksessaan 18.3.2009 neljä valio-

kuntaa. Työvaliokuntaan kuuluvat Soili Suonoja ja Pekka Pus-

ka jäseninä sekä toimitusjohtaja Jaakko Uotila esittelijänä ja 

sihteerinä. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Helena Walldén 

puheenjohtajana, Arto Honkaniemi ja Soili Suonoja jäseninä, 

Jaakko Uotila ja talousjohtaja Minna Alitalo esittelijöinä sekä 

tarkastusjohtaja Heli Riivari sihteerinä. Palkitsemisvaliokun-

taan kuuluvat Liisa Leino puheenjohtajana, Soili Suonoja ja 

Reijo Väärälä jäseninä sekä Jaakko Uotila esittelijänä ja hen-
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kilöstöjohtaja Erkki Tommila sihteerinä. Alkoholipoliittiseen va-

liokuntaan kuuluvat Pekka Puska puheenjohtajana, jäseninä Rei-

jo Väärälä, Kari Paaso (STM), Ismo Tuominen (STM) ja Jaakko Uo-

tila sekä yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Maritta Iso-Aho sih-

teerinä.

Hallintoneuvoston jäsenet kaudella 2008–2011 ovat Petri Salo 

(puheenjohtaja), Markku Rossi (varapuheenjohtaja) sekä jäseni-

nä Janina Andersson, Christina Gestrin, Hanna-Leena Hemming, 

Reijo Kallio, Saara Karhu, Mikko Kuoppa, Jari Larikka, Heli Paasio, 

Klaus Pentti ja Pekka Vilkuna. Sosiaali- ja terveysministeriön edus-

tajana hallintoneuvostossa on johtaja Kari Paaso. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön edustuksesta yhtiön hallintoneuvostossa määrä-

tään alkoholilain 38 pykälässä. 

Alkon hallitus hyväksyi 11.6. päivitetyt hallinnointiperiaatteet. 

Alko Oy noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys 

ry:n 20.10.2008 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointi-

koodia. 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. Riskit 

on jaoteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoris-

keihin. 

Yhtiö on määritellyt potentiaalisia riskejä, joilla voi olla vaiku-

tusta yhtiön tulevaisuuden kehitykseen ja kannattavuuteen:

• Alkoholilain muutokset saattavat vaikuttaa merkittävästi 

yhtiön toimintaan.

• Yhteiskunnassa vallitseva taloudellinen lama saattaa 

vaikuttaa tuotteiden kysyntään ja sitä kautta kannattavuuteen.

• Alkoholijuomaveron 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
Talouden lähiajan näkymiin liittyy epävarmuustekijöitä. Työttö-

myyden kasvun Suomessa ennustetaan jatkuvan, mistä johtuen 

kaupan alan kulutuskysyntä pysyy ennallaan tai jopa supistuu. Al-

koholin kokonaiskulutuksen ennakoidaan jatkavan laskua vuonna 

2010. Kulutuksen lasku painottuu Alkon kautta myytäviin väkeviin 

alkoholijuomiin enemmän kuin muihin alkoholijuomiin. Näin ol-

len Alkon tuloksen odotetaan hieman heikkenevän vuonna 2010 

kertomusvuoteen verrattuna. Hyvä palvelu, vastuullinen myynti ja 

taloudellisesti tehokas toiminta yhdessä ovat edelleen Alkon toi-

minnan keskeiset painopistealueet.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 71,0 milj. € (68,3  milj. €), 

josta tilikauden voitto on 57,7 milj. € (56,6 milj. €). 

Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraa-

vasti: 

   milj. euroa

• osinkona jaetaan 55,0

• jätetään omaan pääomaan 16,0

   71,0

Helsingissä, 4. maaliskuuta 2010

Hallitus
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Tuloslaskelma, FAS

Milj. euroa 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

LIIKEVAIHTO 1 170,2 1 133,4

Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 1,0

Materiaalit ja palvelut –942,2 –902,7

Henkilöstökulut –83,7 –81,8

Poistot ja arvonalentumiset –9,1 –9,9

Liiketoiminnan muut kulut –61,6 –68,5

LIIKEVOITTO 74,6 71,5

Rahoitustuotot ja -kulut 2,1 3,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 76,7 74,5

VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 76,7 74,5

Tilinpäätössiirrot 1,4 2,4

Tuloverot –20,3 –20,3

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 57,7 56,6

Milj. euroa 31.12.2009 31.12.2008

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 3,4 5,5

Aineelliset hyödykkeet 18,0 22,3

Sijoitukset 8,4 9,6

PYSYVÄT VASTAAVAT 29,8 37,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 71,3 64,6

Pitkäaikaiset saamiset 6,5 6,5

Lyhytaikaiset saamiset 32,0 20,3

Rahat ja pankkisaamiset 132,7 124,1

VAIHTUVAT VASTAAVAT 242,5 215,5

VASTAAVAA 272,4 252,9

Tase, FAS

Milj. euroa 31.12.2009 31.12.2008

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 16,8 16,8

Edellisten tilikausien voitto 13,3 11,7

Tilikauden voitto/tappio 57,7 56,6

OMA PÄÄOMA 87,8 85,1

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0,0 1,4

PAKOLLISET VARAUKSET 0,0 1,0

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 184,6 165,4

VIERAS PÄÄOMA 184,6 165,4

VASTATTAVAA 272,4 252,9

FAS = Finnish Accounting Standards    
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Milj. euroa 2009 2008

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tilikauden voitto/tappio 57,7 56,6

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 9,1 9,9

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (–) ja -tappiot (+) 0,7 1,3

Rahoitustuotot ja -kulut –2,1 –3,0

Tuloverot 20,3 20,3

Muut oikaisut –1,4 –1,4

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 84,4 83,7

Käyttöpääoman muutos:

Vaihto-omaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) –6,7 –3,4

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (–) / vähennys (+) –12,1 –5,7

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (–) 19,3 11,0

Varausten muutos –1,0 –1,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 83,9 84,7

Maksetut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0

Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 0,1

Saadut korot liiketoiminnasta 2,4 3,0

Muut rahoituserät liiketoiminnasta 0,0 0,0

Maksetut verot liiketoiminnasta –20,6 –22,5

Rahavirta ennen satunnaisia eriä 65,8 65,1

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 65,8 65,1

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –3,8 –12,3

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 3,4

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 1,1 0,2

Investoinnit muihin sijoituksiin –0,5

Luovutustulot muista sijoituksista 0,8 0,8

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA –2,2 –8,0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksetut osingot –55,0 –53,3

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA –55,0 –53,3

RAHAVAROJEN MUUTOS 8,6 3,8

Rahavarat tilikauden alussa 124,1 120,3

Rahavarat tilikauden lopussa 132,7 124,1

Rahavirtalaskelma, FAS
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen  laskentaperiaatteet
Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryhtiöillä ei ole 

merkitystä oikean ja riittävän kuvan antamiseen tuloksesta ja talo-

udellisesta asemasta. Konserniin kuuluvat kiinteistöyhtiöt: Hanko 

Vuorikatu 9, Nastonharjun Liiketalo, Puolangan Keskus, Raahen 

asemakatu 12 ja Vuoksenniskan Harjulanrinne.

Mikäli konsernitilinpäätös olisi laadittu, vaikutus tilikauden 

voittoon ja taseen loppusummaan olisi ollut vähäinen.  

   

Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Tilinpäätös on vertailukelpoinen.    

 

Arvostusperiaatteet
Liikevaihto     

Liikevaihto sisältää myynnin valmisteveroineen.   

  

Käyttöomaisuuden arvostus   

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon, 

joka sisältää hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot, 

vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla 

poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu 

tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. 

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 arvostus

Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvin menoin keskihinta-pe-

riaatteen mukaisesti.

Myymälöiden varastot sisältävät valmisteveron. Vantaan Vii-

nikkalassa sijaitseva keskusvarasto on veroton, joten siellä olevi-

en alkoholijuomien arvo on valmisteveroton.   

  

Rahoitusomaisuuden arvostus

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

Milj. euroa
1.1.–31.12. 

2009
1.1.–31.12.

2008

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä

Vuokratuotot 0,5 0,5

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,4

Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 0,2 0,1

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 1,0 1,0

Materiaalit ja palvelut

Ostot tilikauden aikana –944,7 –901,7

Varastojen lisäys tai vähennys 6,6 3,4

Aineet, tavarat, tarvikkeet –938,1 –898,3

Ulkopuoliset palvelut –4,1 –4,4

Materiaalit ja palvelut yhteensä –942,2 –902,7

Henkilöstö keskimäärin tilikaudella, hlö 1 991 2 015

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot –66,5 –65,6

Eläkekulut –11,2 –11,9

Muut henkilösivukulut –6,0 –4,3

Henkilöstökulut –83,7 –81,8

Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 0,4 0,4

Hallituksen jäsenet 0,2 0,2

Hallintoneuvoston palkat ja palkkiot 0,1 0,1

Yhteensä 0,7 0,7

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot –9,5 –9,8

Suunnitelman mukaiset poistot pysyvistä 
vastaavista ja liikearvosta –9,5 –9,8

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 
hyödykkeistä –0,3

Pysyvien vastaavien poikkeukselliset 
arvonalentumiset ja palautukset 0,4 –0,1

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä –9,1 –9,9

Tilintarkastajan palkkiot

KPMG Oy Ab

Tilintarkastus 0,0 0,0

Muut palkkiot 0,0 0,1

0,1 0,1

Milj. euroa
1.1.–31.12. 

2009
1.1.–31.12.

2008

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat –19,8 –20,0

Vapaaehtoiset henkilösivukulut –4,7 –3,9

Luovutustappiot pysyvistä vastaavista –0,9 –1,4

Annetut avustukset –0,2 –0,1

Energia –1,5 –1,5

Työvaatteet ja tarvikkeet –3,4 –4,6

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

IT-palvelut –6,1 –6,4

Kuljetukset –6,8 –6,8

Muut ostetut palvelut –6,7 –8,9

Viestintä ja markkinointi –1,7 –3,6

Puhelin- ja tietoliikenne –2,2 –2,7

Luottokorttiprovisiot ja rahankäsittely –2,4 –2,4

Muut kulut –2,8 –2,8

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –61,6 –68,5

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot
Osinkotuotot 0,0 0,1

Tuotot osuuksista 0,0 0,1

Muut korko- ja rahoitustuotot muilta 2,1 3,0

Muut rahoitustuotot 2,1 3,0

Rahoitustuotot yhteensä 2,1 3,1

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

Muut rahoituskulut 0,0 0,0

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

Rahoituskulut yhteensä 0,0 –0,1

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2,1 3,0

Valuuttakurssivoitot 0,0 0,0

Valuuttakurssitappiot –0,1

Valuttakurssivoitot ja -tappiot yhteensä 0,0 0,0

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron lisäys (–) tai vähennys (+) 1,4 2,4
Tilinpäätössiirrot yhteensä 1,4 2,4

Välittömät verot

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta –20,2 –20,3

Aikaisempien tilikausien verot –0,2 0,0

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta –20,3 –20,3
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Taseen liitetiedot

Milj. euroa 31.12.2009 31.12.2008

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 3,4 5,4
Ennakkomaksut aineettomista 
hyödykkeistä 0,0 0,1

Aineettomat hyödykkeet 3,4 5,5

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 0,0 0,0

Rakennukset ja rakennelmat 0,0 0,0

Koneet ja kalusto 17,7 22,0

Muut aineelliset hyödykkeet 0,3 0,3

Aineelliset hyödykkeet 18,0 22,3

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,8 0,8

Osuudet osakkuusyhtiöissä 2,5 3,5

Muut osakkeet ja osuudet 5,0 5,3

Sijoitukset 8,4 9,6

Pysyvät vastaavat yhteensä 29,8 37,4

Aineettomat hyödykkeet  2009

Milj. euroa Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1. 10,2 0,1 10,3

Lisäykset 0,1 0,0 0,1

Vähennykset –0,7 –0,1 –0,8

Hankintameno 31.12. 9,6 0,0 9,6

 

Kertyneet poistot 1.1. –4,8 –4,8

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,7 0,7

Tilikauden poisto –2,1 –2,1

Kertyneet poistot 31.12. –6,2 –6,2

Kirjanpitoarvo 31.12. 3,4 0,0 3,4

Aineelliset hyödykkeet 2009

Milj. euroa Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat
Koneet ja  

kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1. 0,0 0,1 58,2 0,3 58,7

Lisäykset 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7

Vähennykset 0,0 0,0 –5,8 0,0 –5,8

Siirrot erien välillä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hankintameno 31.12. 0,0 0,1 56,1 0,3 56,6

Kertyneet poistot 1.1. 0,0 –0,1 –36,3 0,0 –36,3

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,0 5,2 0,0 5,2

Tilikauden poisto 0,0 0,0 –7,4 0,0 –7,4

Kertyneet poistot 31.12. 0,0 –0,1 –38,5 0,0 –38,5

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,0 0,0 17,7 0,3 18,0

Hankintamenoon ei sisälly arvonkorotuksia.
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Taseen liitetiedot

Sijoitukset

Milj. euroa

Osuudet saman 
konsernin 
yrityksissä

Osuudet osak-
kuusyhtiöissä

Muut osakkeet ja 
osuudet Yhteensä

Hankintameno 1.1. 1,4 4,7 5,9 12,0

Lisäykset 0,0 0,0 0,5 0,5

Vähennykset 0,0 –1,1 –1,0 –2,1

Siirrot erien välillä 0,0 0,0 0,0 0,0

Hankintameno 31.12. 1,4 3,6 5,4 10,4

Kertyneet arvonalennukset ja pääomaosuusoikaisut 1.1. –0,5 –1,2 –0,7 –2,4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset 0,0 0,2 0,2 0,4

Arvonalennukset kaudelta 0,0 0,0 0,0 0,0

Kertyneet arvonalennukset 31.12. –0,5 –1,0 –0,4 8,4

 

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,8 2,5 5,0 8,4

  
Hankintamenoon ei sisälly arvonkorotuksia.

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Emoyhtiön
omistus-
osuus %

Osuus omasta
pääomasta

1 000 € Oma pääoma
Määrä

kpl

Nimellis-
arvo

€/yks.

Osakkeiden/osuuksien Viimeksi laaditun
tilinpäätöksen

mukainen 
voitto/tappio

1 000 €

Nimellisarvo
31.12.2009

1 000 € yht.

Kirjanpitoarvo
31.12.2009

1 000 €

Kiinteistö Oy Hanko Vuorikatu 9, Hanko 58,26 183 313 387,51 882 168,00 148 188 2,6
Kiinteistö Oy Nastonharjun Liiketalo, Nastola 75,60 172 227 355,96 7 560 1,70 13 100 0,8
Kiinteistö Oy Puolangan Keskus, Puolanka 50,48 187 371 344,65 275 56,00 15 118 2,0
Kiinteistö Oy Raahen Asemakatu 12, Raahe 57,90 248 427 945,41 14 476 17,00 246 140 2,1
Kiinteistö Oy Vuoksenniskan Harjulanrinne, Imatra 73,08 699 956 440,59 7 308 0,30 2 300 0,0
OSUUDET SAMAN KONSERNIN  
YRITYKSISSÄ YHTEENSÄ 1 489 845 7,5

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

Asunto- ja kiinteistöyhtiöt 4 353 2 538

OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ YHTEENSÄ 4 353 2 538

Muut osakkeet ja osuudet

Asunto- ja kiinteistöyhtiöt 4 850

Liiketoimintayhtiöt 83

Erittelemättömät muut osakkeet ja osuudet (Puhelinosakkeet) 46

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ 4 978

KAIKKI OSAKKEET YHTEENSÄ 8 362
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Oman pääoman muutos 2008

Milj. euroa
Sidottu oma pääoma 

Osakepääoma
Vapaa oma

pääoma Yhteensä

OMA PÄÄOMA  1.1. 16,8 65,0 81,8

Osingonjako –53,3 –53,3

Tilikauden voitto 56,6 56,6

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2008 16,8 68,3 85,1

Oman pääoman muutos 2009

Milj. euroa
Sidottu oma pääoma 

Osakepääoma
Vapaa oma  

pääoma Yhteensä

OMA PÄÄOMA  1.1. 16,8 68,3 85,1

Osingonjako –55,0 –55,0

Tilikauden voitto 57,7 57,7

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

Milj. euroa 31.12.2009 31.12.2008

Voitonjakokelpoiset varat 

Edellisten tilikausien voitto 13,3 11,7

Tilikauden voitto/tappio 57,7 56,6

Voitonjakokelpoiset varat 71,0 68,3

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Poistoero 0,0 1,4

Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,0 1,4

Pakolliset varaukset

Muut lyhytaikaiset varaukset 0,0 1,0

Lyhytaikaiset varaukset 0,0 1,0

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 147,1 134,3

Siirtovelat 19,3 18,0

Muut velat 18,2 13,1

Yhteensä 184,6 165,4

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 184,6 165,4

Siirtovelkojen olennaiset erät (pitkä- ja lyhytaikaiset)

Palkkajaksotukset sosiaalikuluineen 17,0 16,6

Työnantajavakuutusten jaksotus 0,8 0,2

Tuloverojaksotus 0,7 9,0

Matkalla oleva vaihto-omaisuus 0,4 0,2

Muut lyhytaikaiset siirtovelat 0,4 0,1

Yhteensä 19,3 26,0

Milj. euroa 31.12.2009 31.12.2008

Rahat ja pankkisaamiset

Myymälöiden kassa 15,4 18,1

Lyhytaikaiset talletukset 14,0 8,7

Yritystodistukset 9,9 92,1

Pankkitilit 93,4 5,3

Yhteensä 132,7 124,1

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet ja tavarat 70,9 64,3

Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,4 0,3

Vaihto-omaisuus yhteensä 71,3 64,6

Pitkäaikaiset saamiset

Vakuustalletukset 6,5 6,5

Yhteensä 6,5 6,5

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 27,3 14,7

Lyhytaikaiset siirtosaamiset (muilta) 4,6 5,5

Muut 0,0 0,0

Yhteensä 32,0 20,3

Siirtosaamisten olennaiset erät

Lounasseteleitä 0,5 1,0

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 0,5 0,5

Talteenottojärjestelmän maksut 0,5 0,5

Korkosaamiset 0,1 0,5

Matkalla olevat vaihtorahat 0,2 0,3
Laskutettu 2009,  
tavara vastaanotettu 2010 2,6 2,5

Muut siirtosaamiset 0,2 0,3

Yhteensä 4,6 5,5

Taseen liitetiedot
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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

Milj. euroa 2009 2008 2007 2006 2005

Liikevaihto 1 170,2 1 133,4 1 067,5 1 026,5 984,5

Liikevoitto 74,6 71,5 70,9 60,1 50,9

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

Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 76,7 74,5 73,7 61,9 52,0

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

Voitto ennen varauksia ja veroja 76,7 74,5 73,7 61,9 52,0

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

Oman pääoman tuotto, % 65,2 64,3 67,5 62,4 57,8

Sijoitetun pääoman tuotto, % 88,2 87,4 91,7 84,7 78,3

Omavaraisuusaste, % 32,2 33,7 35,3 33,1 31,6

Current ratio 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2

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

% liikevaihdosta 0,4 0,8 1,2 0,6 0,7

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 2 641 2 640 2 609 2 535 2 456

Muut liitetiedot

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

Muut annetut vakuudet

Leasingvastuut

Milj. euroa 2009 2008

Tilikautta seuraavana vuonna maksettavat 0,3 0,3

Myöhemmin maksettavat 0,3 0,2

Yhteensä 0,6 0,4

Milj. euroa 2009 2008

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

Vuokravastuut

Tilikautta seuraavana vuonna maksettavat 17,0 17,8

Myöhemmin maksettavat 85,0 98,2

Yhteensä 102,0 116,0

Tunnusluvut

*) Keskimääräiset luvut on laskettu kuukausittaisten päätössaldojen keskiarvona. 
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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tä-

nään annettu kertomus.

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2010

KPMG Oy Ab

Reino Tikkanen

KHT

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Hallintoneuvoston lausunto 

Alko Oy:n hallintoneuvosto on käsitellyt yhtiön vuoden 2009 

tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja esittää lau-

suntonaan vuoden 2010 varsinaiselle yhtiökokoukselle, et-

tä yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2009 vahvistetaan. 

Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen voittovarojen käyttöä kos-

kevaan ehdotukseen.

Helsingissä 4. maaliskuuta 2010 

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

Emoyhtiön  voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 ovat 70 986 195,25 euroa, 

josta tilikauden voitto on 57 709 640,98 euroa.  

  

Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
  

• osinkona jetaan 55 000 000,00 euroa

• jätetään omaan pääomaan 15 986 195,25 euroa

 70 986 195,25 euroa  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtu-

nut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako 

vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.  

  

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2010  

  
Soili Suonoja  Pekka Puska 
puheenjohtaja  
  
Arto Honkaniemi  Liisa Leino 
  
Helena Walldèn  Reijo Väärälä 
  
Jaakko Uotila  
toimitusjohtaja  
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Vertailu GRI-ohjeiston suosituksiin

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

1. Strategia ja analyysi

1.1 Toimitusjohtajan katsaus kyllä 2

1.2 Vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus osittain
2, 4–5, 12–14,  

38–39, 42–43

2. Organisaation taustakuvaus

2.1–2.9 Perustiedot Alkosta kyllä

kansisivu, 12–14, 
16–18, 26–29, 

42–43

3. Raportin muuttujat

3.1–3.4 Raportin kuvaus ja raportointijakso kyllä kansisivu

3.5–3.11 Raportin sisällönmäärittely ja rajaukset osittain kansisivu

3.12 Vertailu GRI-raportointisuosituksiin kyllä 55–56

3.13 Raportin ulkopuolinen varmennus ei

Kolmas osapuoli ei ole varmentanut 
yhteiskuntavastuuraportin tietoja 
lukuunottamatta tilintarkastettuja 
tilinpäätöstietoja.

4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö

4.1–4.10  Hallinto kyllä kansisivu, 26, 36–39

4.11–4.13 Sitoutuminen ulkoisiin yhteiskuntavastuualoitteisiin osittain  8–9, 18,  26, 32, 45

4.14–4.17 Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa kyllä 4–7, 8–9, 22–23 

5. Johtamistapa ja organisaation taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset toimintaindikaattorit

EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen hyöty kyllä
26, 28, 34–35, 

42–43

EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja 
mahdollisuudet organisaation toiminnalle ei

EC3 Tulospalkkioiden ja eläkesitoumusten kattavuus kyllä
24, 34–35, 38, 

42–43

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

EC6–EC7 Paikalliset hankinnat ja rekrytointi osittain 25

Alkoholihankinnoissa 
tasapuolisuuden ja syrjimät-
tömyyden periaate.

EC8 Infrastruktuuri-investointien kehittyminen ja vaikutukset 
sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut osittain 8–9

EC9 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus ei

Ympäristöindikaattorit

EN1–EN2 Käytetyt ja kierrätetyt materiaalit osittain 30–32

EN3 Päälähteiden suora energiankulutus osittain 33
Raportoitu niistä myymälöistä joihin 
ostetaan itse sähkö.

EN4 Päälähteiden epäsuora energiankulutus ei

EN5 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista syntynyt energiansäästö osittain 32–33

EN8–EN10 Veden käyttö ei

EN11–EN15 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ei Ei olennainen Alkon toiminnassa.

EN16–EN17 Kasvihuonekaasupäästöt osittain 30-31

EN19–EN20 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden sekä NO- ja SO-päästöt ei Ei olennainen Alkon toiminnassa.

EN21 Päästöt veteen ei Ei olennainen Alkon toiminnassa.

EN22 Jätteiden kokonaispaino tyypin ja  
loppusijoitusmenetelmän mukaan osittain 30–32

EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutuksen laajuus osittain 4, 30–33

EN27 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä 
tuotteista osittain 31–32

EN28 Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä 
määrätyt rangaistukset ei

Alkolle ei langetettu ympäristö-
perusteisia sakkoja tai sanktioita.

EN29 Organisaation toiminnassa käytettyjen tuotteiden, materiaalien 
ja muiden tavaroiden kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet 
merkittävät ympäristövaikutukset osittain 30–31
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Sisältyy Sivulla Huomiot

Henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin liittyvät indikaattorit
LA1 Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja 
toiminta-alueen mukaan kyllä 26–28

LA2 Henkilöstön vaihtuvuus kyllä 29

LA4–LA5 Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden suhteel-
linen osuus ja vähimmäisirtisanomisaika muutostilanteissa kyllä 26–28

LA7 Tapaturmien ja ammattitautien, menetettyjen työpäivien ja 
poissaolojen määrät kyllä 28
LA8 Työntekijöille, heidän perheilleen ja muille toimintayhteisön 
jäsenille suunnattu, vakavia tartuntasairuksia käsittelevä 
koulutus ja neuvonta ei

LA9 Ammattiliittojen kanssa solmittujen sopimusten käsittämät 
terveys- ja turvallisuusteemat osittain 24

LA10 Koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohden 
henkilöstöryhmittäin kyllä 26 Koskee kaikkia toimen mukaisesti.

LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja 
elinikäisen oppimisen toimintaohjelmat kyllä 26

LA12 Niiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä, joiden kanssa 
käydään säännöllisiä kehitys- ja urakeskusteluja. kyllä 25
LA13 Hallintoelinten kokoonpano ja niihin kuuluvien työntekijöiden 
osuus sukupuolen, iän, vähemmistöryhmien ja muiden 
monimuotoisuuteen liittyvien indikaattoreiden mukaisesti osittain 26

LA14 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin kyllä 24 Tasa-arvosuunnitelma

Ihmisoikeusindikaattorit

HR1–2, 4–7 Ihmisoikeusindikaattorit osittain 29

HR 3, 8–9 Ihmisoikeudet ei

Yhteiskuntaan liittyvät toimintaindikaattorit
SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ja
hallintaan liittyvät ohjelmat ja käytännöt osittain 8–9, 29 

SO2 Lahjontariskin suhteen arvioitujen liiketoimintayksiköiden 
suhteellinen osuus ja kokonaislukumäärä osittain

Eettiset periaatteet olemassa, 
sisäinen tarkastus valvoo periaat-
teiden käytännön toteutusta. 

SO3 Korruptionvastaisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden 
suhteellinen osuus osittain 26

SO4 Lahjontatapauksiin liittyvät toimenpiteet ei
Alkossa ei ole ilmennyt lahjonta-
tapauksia. 

SO5 Osallistuminen julkishallinnon kehittämiseen ja lobbaukseen kyllä 4, 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 liitty-
vien oikeudenkäyntien kokonaismäärä sekä niihin liittyvät toimenpiteet ei

Alkolle ei 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 8–11, 12, 16, 18 

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

PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt, mukaan luettuna 
asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset kyllä 2, 6, 22, 11, 43

PR6 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, normien ja 
vapaaehtoisten sääntöjen noudattamista tukevat käytännöt kyllä 4, 9–12, 22

PR9 Tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja käyttämiseen liittyvien 
lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrätyt merkittävät 
sakot ja muut rangaistukset kyllä

Alkolle ei ole langetettu sakkoja tai 
sanktioita liittyen tuote-, turval-
lisuus- tai markkinointisäännösten 
rikkomuksiin.
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lkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuu-

raportti 2009 on yhtenä julkaisuna. Yhtiön 

ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti il-

mestyi vuonna 2002.

Raportti noudattaa kansainvälisiä    Global 

Reporting Iniativen (GRI, G3) raportointisuosituksia. 

Alkon yhteiskuntavastuuraportin vertailu GRI-suosituk-

seen on sivulla 55. Raporttia ei ole varmennettu. Raportis-

sa esitetyt tiedot ovat peräisin yhtiön operatiivisen toimin-

nan tueksi tehdyistä selvityksistä ja luvut tarkastetusta kir-

janpidosta sekä tilinpäätöksestä.

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 2009 

on painettu sekä suomen- että englanninkielisenä. Raportit 

voi ladata myös pdf-tiedostoina internetsivuiltamme osoit-

teessa www.alko.fi. Kysymyksiä tai palautetta voi lähettää 

sähköpostiosoitteeseen yhteiskuntavastuu@alko.fi.

Lukijalle Alko lyhyesti

2007 2008 2009 

Liikevaihto 1 067,5 1 133,4 1 170,2

Liikevaihto ilman valmisteveroa 582,3 605,5 600,6 

Investoinnit käyttöomaisuuteen 12,6 9,0  4,2

 

Toiminnan avainluvut, milj. euroa

 
lkolla on Suomessa yksinoikeus alkoho-

lia sisältävien juomien vähittäismyyntiin. 

Poikkeuksena ovat enintään 4,7 tilavuuspro-

senttia sisältävät käymisteitse valmistetut 

juomat sekä enintään 13 tilavuusprosenttia si-

sältävät tilaviinit. Alkon toiminnasta määrätään alkoholilaissa 

ja -asetuksessa. Alkoholilain päämääränä on alkoholin kulu-

tusta ohjaamalla ehkäistä alkoholijuomista aiheutuvia yhteis-

kunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Alkon myyn-

nin osuus kaikesta Suomessa tilastoidusta alkoholinkulutuk-

sesta on 42 prosenttia.

Alkon toiminnan ja hyväksyttävyyden perustana ovat hyvä 

asiakaspalvelu ja korkea asiakastyytyväisyys. Alkon toiminnan 

tulee olla myös vastuullista, taloudellisesti tehokasta ja ta-

sapuolista. Tasapuolinen valikoiman muodostaminen ja hin-

noittelu varmistetaan julkisella valikoimaanotto-ohjeella, jo-

hon on koottu Alkon ja tavarantoimittajien väliset toimintape-

riaatteet. Alkon kattava myymäläverkosto tilauspalvelupistei-

neen turvaa laillisen alkoholin saamisen maan eri osissa. Al-

kolla oli vuoden 2009 lopussa 346 myymälää ja 121 tilaus-

palvelupistettä. Alko avasi vuoden aikana kolme uutta myy-

mälää: Limingan, Helsingin Ristikon ja Vantaan Koivukylän 

myymälät. Lisäksi 18 myymälää muutti vuoden 2009 aikana 

uusiin tiloihin. Alkon henkilöstön lukumäärä vuoden lopus-

sa oli 2 741. 

Alko on valtion kokonaan omistama  

osake yhtiö, joka kuuluu sosiaali- ja terveys-

ministeriön hallinnonalaan ja valvontaan.

441              748
Painotuote 
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Alko Oy

Pääkonttori

Salmisaarenaukio 1 (PL 33)

00180 Helsinki

Puhelin: 020 711 11

Faksi: 020 711 5386

Sähköposti: etunimi.sukunimi@alko.fi

www.alko.fi

Asiakasneuvonta (ma–pe klo 9–16)

Puhelin: 020 711 711 (ark. 9–16)

Faksi: 020 711 5231

Sähköposti: palaute@alko.fi

 

Tiedot myymälöiden aukioloajoista ja sijainnista 

020 711 712 (ma–la 8–21)

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti 
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