
Möcluummön balaelua
huön ötselrataättn

Itsepalveluun siirtymistä Alkon myymälöissä on
julkisuudessa käydyssä keskustelussa usein pidetty
asiakkaiden tarpeita ja toivomuksia vastaavana ke-
hityksenä. Niin keskustelussa kuin Alkon nykyisessä
myymäläpolitiikassakin on perinteisen palvelumyy-
mälän kehittäminen jäänyt taka-alalle. Keinoja pe-
rinteisen myymälätyypin kehittämiseen paremmin
asiakkaiden tarpeita vastaavaksi on kuitenkin Iöy-
dettävissä. Myymälöiden näyttelytiloja voidaan li-
sätä ja niiden käyttöä tehostaa. Myymälöiden toi-
mintamuotoja voidaan kehittää, vaikkapa perusta-
malla elintarvikekaupan mallin mukaan palvelupis-
teitä, joissa asiakkailla on mahdollisuus rauhassa
tutustua valmennetun myyjän opastuksella tuottei-
siin, asiakaspalveluun ja alkoholijuomien käyttöä
koskevien tietoj en j akamiseen.

Itsepalvelumyymälöiden soveltuvuudesta alko-
holikauppaan on Alkon piirissä tehty vain yksi
selvitys, Eero Laurilanja Mikko Päivärinnan muis-
tio "Valintamyymälä alkoholikaupassa" vuodelta
1981. Muistiossa on itsepalveluun liittyviä negatiivi-
sia puolia vähätelty jajätetty sen, sinänsä kiistatto-
man, tosiseikan varjoon, että pienempien palkka-
kustannusten takia itsepalvelu on työnantajan kan-
nalta edullinen ratkaisu. Muistiossa on esitetty itse-
palvelumyymälätyypin toimivuudesta väittämiä,
jotka rakentuvat hyvin löyhälle pohjalle. Tästä huo-
limatta muistion pääkohtia on toistuvasti käsitelty,
mm. lehtikirjoittelussa, ikään kuin ne perustuisivat
kattaviin selvityksiin. Lailla säädeltyjä tehtäviä hoi-
tavalta monopoliyhtiöltä voidaan odottaa sen omaa
toimialaa koskevien seikkojen perusteellisempaa
tutkimistaja asiallisiin tietoihin pohjautuvaa tarkas-
telua.

Tämä artikkeli on muokattu itsepalvelua käsitel-
leen Alkon Liikeväen Liitto ry:n työryhmän rapor-
tista. Työryhmän jäseninä olivat ilkka Eskola (pää-
luottamusmies), Jouko Selenius (työsuojeluvaltuu-
tettu), Pekka Ruotsalainen ja Marjatta Montonen.
Työryhmä tarkasteli itsepalvelua asiakkaiden, mo-
nopoliyhtiön ja työntekijöiden kannalta.

Asiakaspaluelu

Alkon myymälät ja tuotenäyttelyt muodostavat
yhtiön oman kanavan, jonka kautta jaetaan alkoho-
livalistusta - haittoja, juomatavaraoppia ja yhtiötä
koskevaa informaatiota. Tuotenäyttelyt palvelevat
vain sellaisia kohderyhmiä, joiden perustietojen taso
on yleensä jo varsin korkea. Myymälät puolestaan

muodostavat koko maan kattavan verkoston, jonka
asiakaskuntana on koko alkoholia käyttävä väestöja
jonka kautta erityisesti alkoholijuomien käyttötapo-
ja koskevan tiedon levittäminen on mahdollista.
"Alkon tehtävä ja toimintalinja" -asiakirjassa tode-
taan, että vähittäismyynnin yhteydessä alkoholipo-
liittisia pyrkimyksiä toteutetaan mm. harjoittamalla
ohjaavaa asiakaspalvelua, jota tukee tuotenäyttely-,
julkaisu- ja muu vastaava toiminta. Eri myymälä-
tyyppien tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava
myös siltä kannalta, millaisia edellytyksiä ne tarjo-
avat asiakaspalvelun alkoholipoliittisen, ohjaavan
tehtävän toteutumiselle.

Itsepalvelumyymälässä asiakas tutustuu itse
myymälän lajivalikoimaan, etsii ja keräilee halua-
mansa tuotteet itse. Rahastuksen suorittaa kassalla
työskentelevä myyjä. Myyj än mahdollisuudet opas-
taa asiakkaita ja vastata tuotteita koskeviin kysy-
myksiin rahastuksen yhteydessä ovat olemattomat.
Kassatyöskentelyn tehokkuuden kannalta asiakkai-
den kanssa keskustelemista pidetäänjopa epätarkoi-
tuksenmukaisena ja häiritsevänä. Käytännössä
asiakaspalvelu kassalla rajoittuu, rahastuksen lisäk-
si, sosiaalisen myynninvalvonnan edellyttämään
asiakkaan ostokelpoisuuden ja kertaostoksen mää-
rän kontrollointiin.

Itsepalvelumyymälässä tuotteitaja niiden käyttö-
tapoja koskevaa tietoa jaetaan itsepalveluperiaat-
teella: asiakkaiden kysymyksiin varaudutaan sijoit-
tamalla myymälään opasteita, esitteitä ym. tiedot-
teita. Painettu materiaali on samaa kuin palvelu-
myymälöissäkin. Kummassakin myymälätyypissä
mahdollisuudet tämän materiaalin tehokkaaseen si-
joitteluun ovat yhtä hyvät. Painettuun materiaaliin
tutustuminenja sen hyväksikäyttö riippuu kuitenkin
asiakkaan aktiivisuudesta.

Tukimateriaali ei voi korvata asiakkaanja myyjän
välisen henkilökohtaisen kontaktin taqjoamaa mah-
dollisuutta harjoittaa ohjaavaa asiakaspalvelua.
Palvelumyymälässä asiointiin liittyy aina henkilö-
kohtainen kontakti. Itsepalvelumyymälässä asiakas
voi saada henkilökohtaista neuvontaa vain, mikäli
myymälässä on riittävästi henkilökuntaa työskente-
lemässä myös myymäläsalissa, asiakkaiden parissa.
Niin itsepalvelu- kuin palvelumyymälöissäkin pyri-
tään kuitenkin tehostamaan työvoiman käyttöä. Te-
hokkuuteen päästään asiakaspalvelun kustannuk-
sella. Käytännössä varsinaisesta myyntityösrä ja
myymälän muista työtehtävistä huolehtiminen on
tärkeysjärjestyksessä aina aikaa vievän asiakaspal-
velun edellä.

Monopoliasemassa toimivan yrityksen odotetaan
ottavan erityisen hyvin huomioon asiakkaiden tar-
peetja odotukset. Palvelun ylitarjontakin on paikal-
laan, kuten on laita myynnissä pidettävänjuomava-
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likoiman suhteen. Asiakaspalvelun tekninen laatu
on Alkossa muutenkin hyvä. Tehokas laadunval-
vonta takaa tuotteiden korkean tason, atk-kassapää-
tej ärj estelmään siirtyminen helpottaa myymälöiden
varastotilanteen sopeuttamista kysyntään, hinnat
ovat joka myymälässä samat.

Palvelun toiminnallinen laatu - myymälöiden
toiminnallinen rakenne ja asiakaspalvelussa nouda-
tettavat menettely- ja suhtautumistavat 

- sen si-
jaan ei tunnu täysin vastaavan asiakkaiden tarpeita
ja odotuksia. Tämä heijastuu mm. asiakkaiden
myönteisessä suhtautumisessa itsepalvelumyymä-
löihin. Asiakkaan kannalta itsepalvelumyymälän
paras puoli lienee se, että kaikki lajivalikoimaan
kuuluvat tuotteet ovat esillä, niitä on hetppo tarkas-
tella ja vertailla. Myös uusien tuotteiden näkyvä
sijoittelu on helppoa; uusia tuotteitahan kehitetään
ja tuodaan markkinoille myytäviksi, ei salassa pidet-
täviksi.

Myymälätyypin muuttaminen itsepalvelumyy-
mäläksi ei kuitenkaan ole ainoa tapa parantaa asia-
kaspalvelun toiminnallista laatua. Kevyillä muutok-
silla voidaan tiskimyymälöiden toimintaedetlytyksiä
para\taa siten, että asiakas voi tutustua rauhassa
lajivalikoimaan, vertailla tuotteita ja saada henk-
ilökohtaista palvelua. Palvelun tasoon.ia määrään
vaikuttavat ratkaisevasti se, minkä aseman yhtiö ja
työnjohto asiakaspalvelulle myymälän toiminnassa
antavat, ja se, millaisia menettelytapoja suositaan.

Alkon yrityskuva vaikuttaa siihen, millaiseksi
asiakkaat kokevat palvelun laadun. Myymälöiden
toimintatavalla on puolestaan keskeinen osuus yri-
tyskuvan luomisessa. Holhoavan kontrollin vastai-
sella ilmapiirillä lienee vaikutuksensa itsepalvelu-
myymälätyypin suosimiseen yhtiön myymäläpolitii-
kassa. Tiskimyymälöiden asiointiympäristöä on
usein luonnehdittu vanhanaikaiseksi ja jäykäksi.
Tiskimyymälöissä elää sitkeästi viinakorttikauden
perinne. Itsepalvelumyymälät on sitä vastoin nähty
nykyaikaisena, vapaamielisempää alkoholipoliittis-
ta ilmapiiriä paremmin vastaavana asiointiympäris-
tönä. Ravintola-alan kehitys tuntuu olleen tässä
suhteessa nopeampaa kuin alkoholin vähittäiskau-
pan: itsepalvelusta ollaanjo luopumassaja suosiossa
ovat omaleimaista ja monipuolista palvelua tab
joavat ravintolat.

Alkon asemaan monopoliyrityksenä sopisi hy-
vin asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ennakointi,
tiskimyymälöiden kehittäminen todellisiksi palvelu-
myymälöiksi. Mikäpä estäisi kokeilemasta "palvelu-
myymälätyypin" toimivuutta ja asiakkaiden reakti-
oita siihen. Itsepalvelumyymälätyyppiä on jo ko-
keiltu.

Mytnninualuonta

Alkoholilain 34. § velvoittaa myyjän varmistu-
maan asiakkaan ostokelpoisuudesta. Ennen ostosta
myyjän tulee varmistua nuoren asiakkaan iästä sekä
siitä, ettei asiakas ole alkoholin vaikutuksen alainen
tai sellaisessa tilassa olevan seurassa.

Perinteisessä tiskimyymälässä lain tämän velvoit-
teen täyttäminen ei yleensä ole vaikeaa. Tiskimyy-
mälässä myyjällä on jokaiseen asiakkaaseen heti
suora katse- ja keskustelukontakti. Asiakkaan iän
toteaminen on helppoa ja rutiinimaista. Myös sen
arvioimiseen, onko asiakas alkoholin tai muun huu-
maavan aineen vaikutuksen alainen, on hyvät mah-
dollisuudet. Epäselvissä tapauksissa on helppo pit-
kittää keskustelua. Hajuaistikin voi auttaa asian
ratkaisemisessa.

Mielipiteet, joiden mukaan sosiaalinen myynnin-
valvonta olisi jopa tehokkaampaa itsepalvelu- kuin
tiskimyymälöissä, eivät perustu ainakaan valvontaa
suorittavien myyjien tai myymälöiden ulkopuolista
menoa tarkkailevien poliisien havaintoihin eivätkä
systemaattiseen seuiantaan.

Itsepalvelumyymälän kassalla istuvan myyjän
mahdollisuudet valvoa asiakkaan ostokelpoisuutta
ovat lähes olemattomat. Tiskimyymälän tärkein
kontrollikeino, keskustelu, puuttuu täysin. Nopea-
tahtisessa ruuhkamyynnissä myyjän koko huomio
kiinnittyy ostokseen ja rahastukseen. Myyjä ei vält-
tämättä edes näe asiakkaan kasvoja. Asiakkaan iän
toteaminen on vaikeaa, ja päihtyneistä asiakaseh-
dokkaista myyjä ehtii havaita vain räikeimmät ta-
paukset.

Itsepalvelumyymälässä asiakkaiden ostokelpoi-
suuden valvominen jää kokonaan salivalvojien teh-
täväksi, sikäli kuin salivalvontaan on varattu henki-
lökuntaa. Salivalvojienkin mahdollisuudet tarkkail-
la asiakkaita rajoittuvat vain näköhavaintoihin, joi-
den tekeminen on sitä vaikeampaa, mitä ruuhkai-
sempi myymälä on. Väitteet, joiden mukaan valvon-
ta itsepalvelumyymälöissä toimii yhtä hyvin kuin
tiskimyymälöissä, sisältävät uuden tulkinnan alko-
holilain sanonnasta: "alkoholin vaikutuksen alai-
nen" lieventyy "silmin nähden päihtyneeksi".

Niin tiski- kuin itsepalvelumyymälässäkin myyjä
voi huomiota herättämättä torjua päihtyneen asiak-
kaan ostoyrityksen. Meluisa ohjelmanumero kiellos-
ta syntyy yleensä asiakkaan aloitteesta. Itsepalvelu-
myymälän kassa-aitioon loukutettu myyjä on kui-
tenkin varsin avuton silloin, kun päihtyneen kiukun-
purkaus kehittyy huitomiseksi tai väkivallalla uh-
kaamiseksi.

Alkoholilain 34. § kieltää alkoholin myymisen
myös, mikäli on aihetta epäillä alkoholin väärin-
käyttöä. Tämän lain kohdan kirjaimellisessa nou-
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dattamisessa ei myymälätyyppien välillä ole eroja:
se on yhtä mahdotonta kummassakin.

Taloudellisuus

Itsepalvelumyymälän kokonaistaloudellisuutta
Oy Alko Ab:n kannalta ei käytössä olevan aineiston
avulla ole mahdollista selvittää. Henkilökustannus-
säästöt ovat kuitenkin selvästi nähtävissä. Alkon
myymälöissä mitataan tuottavuuden kehitystä ver-
taamalla myytyjen pullojen määrää tehtyjen työpäi-
vien määrään. Tuottavuuden kehitystä tarkastel-
taessa voidaan todeta, että tältä osin Laurilan ja
Päivärinnan muistiossa esitetyt arviot pitävät paik-
kansa: "Taloudelliselta kannalta tarkasteltuna va-
lintamyymälä on edullinen. Edullisuus muodostuu
ennen kaikkea henkilökustannusten säästöistä. Va-
lintamyymälöiden henkilökäyttö on pääsääntöisesti
l5-25 7o tehokkaampaa kuin vastaavan kokoisissa
tiskimyymälöissä. Myös vuosittainen tuottavuuden
kohoaminen on vähintäänkin riittävä nykyisillä me-
netelmillä mitattuna. Henkilökäytön edullisuus vä-
henee valintamyymälässä sitä mukaa, kun myymä-
län kokokin pienenee."

Häaikki

Alkon myymälöiden hävikkiä tarkasteltaessa on

huomattava muihin vähittäisliikkeisiin verrattuna
erilaiset laskentatavat. Muiden kauppaliikkeiden
hävikkiin lasketaan mukaan pilaantuneet, myynti-
kelvottomat yms. tuotteet, joita ei voida asiakkaille
myydä tai jotka myydään alennettuun hintaan, sekä

asiakkaiden luvatta omaan käyttöönsä ottamat tuot-
teet. Alkon myymälöiden hävikkiin luetaan vain
myymälän varastosta ilman tositetta poistuneet
tuotteet sekä kassatyöskentelyn yhteydessä synty-
neet rahastusvirheet.

Itsepalvelumyymälöissä hävikki on yleensä suu-
rempi kuin palvelumyymälöissä. Laurilan ja Päivä-
rinnan muistiossa vähätellään hävikin merkitystä:
"Toisaalta tilieroa ei tuottavuuden kannalta pitäisi
kritisoida, jos sen aiheuttama tappio ei ylitä muuta
kautta saatuja säästöjä. Tilierokysymys lienee lähin-
nä sekä henkilö- että asiakaskunnan puolelta moraa-
linen."

Hävikin vähentämiseksi on Alkon itsepalvelu-
myymälöissä lähdetty, erilaisten myymäläteknisten
ratkaisujen lisäksi, asiakkaiden erityistarkkailun Iin-
jalle. Korostuneen myymälätarkkailun lisäksi on
ryhdytty tarkastamaan asiakkaiden kasseja ja lauk-
kuja, jopa käsilaukkuja. Henkilökunnan yliaktiivi-
suuteen on ollut vaikuttimena työnjohdon asenne:

Myyjiäja asiakkaita tarkkaillaan samalla tavalla; on
myyjien vika, jos asiakkaat varastavat. Tämä on

aiheuttanut nurinkurisen tilanteen, kun henkilökun-
ta on omaksunut hävikin suuruuden yhdeksi am-
mattitaitonsa mittariksi unohtaen varsinaisen asia-
kaspalvelun merkityksen; asiakaspalveluahan ei voi-
da selvillä Iuvuilla mitata. Laurila ja Päivärinta
toteavatkin muistiossaan: "Valvonnan tehokkuus
korostuu siinä, että henkilökunta nimenomaan tark-
kailee asiakkaita eikä keskity pelkästään palveluteh-
tävään."

Useimpien ihmisten mielestä toisten vahtiminen
ja vahdittuna oleminen on epämiellyttävää. Koneis-
tettu, persoonaton valvonta saattaa tehdä asian
hieman siedettävämmäksi. Videokameroilla on
helppo huomaamatta valvoa sekä asiakkaiden puu-
hia että myyjien työskentelyä.

M2ynnin määrän muuto ks et

Itsepalveluperiaatteella toimivien myymälöiden
vaikutuksia myynnin määrään ja rakenteeseen on
käytettävissä olevan aineiston pohjalta voitu tarkas-
tella ainoastaan Varkauden ja Saarijärven myymä-
löiden osalta. Tämän totesivat myös Petri Fiilin ja
Matti Virtanen artikkelissaan "Soveltuuko valinta-
myymälä alkoholikauppaan": "Toiminnassa olevis-
ta valintamyymälöistä Varkauden ja Saarijärven
myymälät ovat sellaisia, että niiden avulla on mah-
dollista jokseenkin luotettavasti arvioida myymälä-
tyypin vaikutusta myynnin määrään ja rakentee-
seen. Kummatkin ovat yksimyymäläisiä paikkakun-
tia, joiden ainoa myymälä on muutettu tiskimyymä-
lästä valintamyymäläksi." Erotuksena Fiilinin ja
Virtasen esittämiin tietoihin on tässä eritelty eri
vähittäismyyntilaadut omiksi ryhmikseen. Myös
tarkastelun perusvuodet poikkesivat Fiilinin ja Vir-
tasen käyttämistä: Varkauden perusvuodeksi on
otettu vuosi 1977, joka oli Varkauden viimeinen
kokonainen palvelumyymälävuosi, Saarijärven pe-
rusvuotena on samoin perustein pidetty edelleen
vuotta 1978.

Taulukoissa I ja 2 on tarkasteltu eri vähittäis-
myyntilaatujen litramääräisen myynnin muutoksia
kaksivuotiskausittain sekä yhteensä vuoteen 1983

saakka.
Katetuotoltaan parhaimman juomaryhmän eli

viinojen kohdalla voidaan ensimmäisen kaksivuotis-
kauden aikana nähdä selvää myynnin kasvua itse-
palvelumyymälöissä. Myynnin nousun korkeampi
taso onjäänyt kuitenkin lyhytaikaiseksi, toinen tar-
kastelujakso on selvästi taantumaa. Varkauden kol-
mas kaksivuotiskausi osoittaa kuitenkin, että taan-
tuma voi olla väliaikainen. Muiden väkevien juo-
mien kohdalla tilanne on Varkauden osalta päinvas-
tainen. Asiakkaiden omakohtainen hintavertailu on
ehkä lisännyt viinojen ja väkevien viinien suosiota.
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Taulukko 1. Vähittäismyynnin (ilman ravintola- ja erityis-
myyntiä) kehitys juomaryhmittäin Varkauden myymä-
lässä verrattuna läänin ja koko maan vähittäismyynnin
kehitykseen kaksivuotiskausittain sekä yhteensä vuosina
1977-t983, %

litramääräisen myynnin muutokset + 7o

Varkaus Kuopion koko maa
lääni

Taulukko 2. Vähittäismyynnin (ilman ravintola- ja erityis-
myyntiä) kehitys juomaryhmittäin Saarijärven myymä-
lässä verrattuna läänin ja koko maan vähittäismyynnin
kehitykseen kaksivuotiskausittain sekä yhteensä vuosina
t97&--t983, o/o

litramääräisen myynnin muutokset * 7o

Saarijärvi Keski-Suo- koko maa
men lääni

viinat
r977 /79
I 979/8 l
r981/83

1977 /83

muut väkevät
1977 /79
r979/81
l98r/83

t977 /83

väkevät viinit
1977 /79
t979/8t
l98l/83

1977 /83

miedot viinit
t977 /79
1979/8r
l98l/83

t977 /83

long drink
-juomat
1977 /79
1979/B I
l98l/83

t977 /83

olut
1977 /79
l 979/B l
l98l/83

r977 /83

+ 1,3

+ 0,9
+ 7,3

- 0,s
+ 2,1

+ 6,9

viinat
l97Bl80
l9B0/82

t97B/83

muut väkevät
1978/80
1980/82

1978/83

väkevät viinit
l97Bl80
l9B0/82

1978/83

miedot viinit
1978/80
1980/82

t97B/83

long drink
-juomat
l97B/80
1980/82

t97B/83

olut
1978/80
r980/82

r97B/83

- 2,8
+ 2,5

+ 1,3

+ 3,2
- 0,1

+ 4,3
+ 0,1

+ 3,1

2,4
0,6

4,6+

+ 9,8 +8,6 + 4,3

-17,6 -15,7 - 14,5

+ 2,2 - 2,7 - 0,9

+25,0 +0,8 -2,3

+ 6,3 + 5,0 + 6,8

+33,7 + 14,3 +20,3

- 0,4
+ 1,4

- 2,5
+ 1,8

+28,1
+ 2,4

+ 5,5
+ l0,l

-23,5
- 4,0
+12,2

+t4,4
+ 1,7

+ lg,0

+38,4

+22,4
+12,5
+21,5

- 20,8

- 6,7
+ 14,1

-20,8
- 2,1

+ 10,3

+ 14,6
+17,4

+ 2,4
+ 7,7

+ 0,2
+ 7,6

+37,6
+35,9

-20,9

+ 13,9
+34,2

-26,2

+ l0,B
+28,7

-23,0

+47,9 +12,9 + 9,7 +
+

4,4
5,3

+ 2,6
+ 4,5
+ 7,0

+
+

7,3

3,4
8,0

- 5,6
+ 8,9
+ 10,1

- 1,5

+ 1,3

+21,0

+ 14,6 + 3,3 + l3,l +22,0
+23,4

+ 6,8
+ 16,5

+ 13,9
+ 9,5

+49,3 +25,5 +28,4
+ 4,1

+ 5,1

+25,8

+37,7

+24,6
+ 5,2

+ 13,9
+ 5,4

+ 19,6
+ 1,3

+ 13,6
+42,4 +30,5 +29,4

+19,7
+ 14,9
+17,5

+ 8,2
+ 7,4
+14,0

Väkevien viinien myyntilitrat ovat lisääntyneet niin
Varkaudessa kuin Saarijärvelläkin moninkertaisesti
verrattuna väkevien viinien myyntiin vastaavissa
lääneissä ja koko maassa. Tämän juomaryhmän
myynnin kasvu onjatkunut tarkastelujaksolta toisel-

+67,3 +6t,7 +32,5
le. Väkevien viinien litramääräinen myynti on Var-
kaudessa kasvanut 47,9 o/" vuodesta 1977 vuoteen
1983, vastaavana kautena kasvu koko maassa on
ollut 9,7 7". Saarijärvellä väkevien viinien myynti on
kasvanut vuodesta l97B vuoteen 1983 25 7o, koko
maassa se on vastaavana kautena vähentynyt 2,3 o/o.

Mietojen viinien osalta ei reippaasta alusta huoli-
matta olla vastaavanlaisessa myötätuulessa. Liekö
vaikutusta Laurilan ja Päivärinnan muistion tote-
amuksella: "...valintamyymälälle tyypillinen juo-
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mavalikoiman laajeneminen mietoihin Alkolle tuot-
tamattomiinjuomiin saattaajossakin määrin vähen-
tää katetuottoja. Mutta tämä voidaan tarvittaessa
välttää sopivin myynninohjaustoimin."

Itsepalveluperiaatteella toimivien myymälöiden
yhtenä tavallisena toimintamuotona on heräteosto-
jen kehittely. Alkon kohdalla näin ei liene tehty
ainakaan tietoisesti. Kuitenkin Varkauden ja Saari-
järven myymälöiden väkevien viinien myynnin suu-
ri kasvu viittaa "otanpa tuosta vielä viiniä" -mah-
dollisuuteen. Varsin tavallista lienee lisäksi muuta-
man olut- tai long drink -pullon ostaminen "vara-
pulloksi". Ainoastaan heräteostoilla lienee selitettä-
vissä se, että Varkauden väkevien viinien litramää-
räisen vähittäismyynnin osuus koko maan väkevien
viinien litramääräisestä vähittäismyynnistä on
noussut vuoden 1977 0,72 7o:sta 0,98 7o:iin vuonna
1983. Vastaavat Saarijärven lukemat olivat vuonna
l97B 0,21 7o ja vuonna l9B3 0,27 7". Näiden myy-
mälöiden oluen vähittäismyynnin osuus koko maan
oluen vähittäismyynnistä on kasvanut lähes yhtä
paljon. Vertailun vuoksi mainittakoon, että kum-
mankaan myymälän viinojen ja muiden väkevien
juomien vähittäismyynnin suhteellinen osuus koko
maan myynnistä ei ole kasvanut vastaavalla tavalla.

Tarkasteltaessa vähittäismyyntiä sataprosenttise-
na alkoholina voidaan todeta, että Varkauden vähit-
täismyynti on vuosina 1977-1983 kasvanut noin
kaksi kertaa niin paljon kuin Kuopion läänin vähit-
täismyynti. Vastaava kehitys on tapahtunut Saari-
järven myymälän kohdalla vuosina 197&-1983 ver-
rattuna Keski-Suomen läänin vähittäismyyntiin.

T2ösuojelu

Myyntityön fyysisen rasituksen vähentämistä siir-
tämällä tavaran kerääminen ja kuljettaminen myy-
mälässä asiakkaalle on pidetty itsestään selvänä
ratkaisuna Alkon myymälöiden työolosuhteiden pa-
rantamiseksi. Vaikka edellä mainitut työvaiheetjää-
vätkin pois, myyjillä säilyvät edelleen raskaimmat
työtehtävät: kuormien vastaanotto, tavaran sijoitte-
lu varastoon ja myymälään sekä tyhjien pullojen
käsittely. Näissä työtehtävissä ilmenevät suurimmat
rasitushuiput.

Varaston järjestely ja tavaran myyntikärryihin
asettelu eivät millään tavoin poikkea eri myymälä-
tyypeissä. Joissakin itsepalvelumyymälöissä tava-
ran hyllyttämistä tosin helpottaa hyllyjen matala,
"asiakasystävällinen" rakenne.

Itsepalvelun ongelmista kaikkein vaikein on ollut
ja tulee olemaan kassatyön ja kassatyöpaikanjärjes-
tely ja ergonomia kokonaisuudessaan. Myyntita-
pahtumat ovat erittäin nopeita, ja sen vuoksi pullo-
massan käsittely asettaa myyntipöydälle ja kassako-

neen sijoittelulle erityisiä vaatimuksia. Ostoksen
rekisteröinti ja tarkistus on vaikea työvaihe. Myyjä
joutuu epäterveellisessä eteen kumartuneessa asen-
nossa nostamaan käsivartensa korkealle, jopa harti-
atason korkeudelle, ostoskorin reunan yli. Kassako-
ne on sijoitettu myyjän oikealle puolelle siten, että
hän joutuu jatkuvasti kiertymään vasemmalle käsi-
tellessään ostosta sekä ottaessaan ja antaessaan
rahaa. Alaraajoja yksipuolinen istumatyö rasittaa
yhtä paljon kuin yksipuolinen seisomatyö.

Asiakkaiden nopea vaihtuvuus ja ostoksen pieni
tilastollinen keskikoko (noin kolme pulloa asiakasta
kohden) ovat antaneet kassatyölle liukuhihnatyön
luonteen. Tämä edellyttää psyykkisen kuormituk-
senkin vuoksi säännöllistä ja tiheää työtehtävien
vuorottelua. Myyntityön lisäksi asiakkaiden valvon-
ta edellyttää työskentelyä huomiokyvyn ylärajallaja
lisää osaltaan stressiä. Voimakas psyykkinen rasi-
tustekijä on mm. yksinäisyysja turvattomuus kassa-
aitiossa.

Itsepalvelumyymälässä työn kierron tarve koros-
tuu. Henkilökunnan määrä pitäisi mitoittaa siten,
että kassatyön fyysistä ja psyykkistä rasittavuutta
voidaan jakaa vuorottelemalla. Käytännössä ei hen-
kilökunnan määrä anna vuorotteluun riittäviä mah-
dollisuuksia.

Ergonomian kannalta itsepalvelu soveltuu par-
haiten oluen myyntiin, jossa myyntimäärät myyjää
kohden ovat erittäin suuria. Suurten pullo- ja kori-
määrien käsittely rasittaa erityisesti käden Iihaksia,
niveliä ja jänteitä, muusta tuki- ja liikuntaelimistön
kuormituksesta puhumattakaan.

Pullon- ja korinpalautusautomaatit ovat aiheutta-
neet myös melkoisia ergonomisia ongelmia. Suurim-
mat pulmat ovat laitteen ja käsin tapahtuvan pullo-
jen lajittelun aiheuttama melu, epämukavat ja yksi-
puoliset työasennot sekä täydellinen eristyneisyys.
Korinpalautusautomaatin "palvelijana" joudutaan
korit usein nostamaan hankalasti lattian tasolta
varastopinoihin. On hyvin nurinkurista, että nyky-
aikaisella työpaikalla ihminen sidotaan koneen jat-
keeksi tekemään sellaista yksipuolista lajittelu- ja
melutyötä, kuin pullojen keräilypöydän ääressä ta-
pahtuu.

Työmotiaaatio

Työn kierron merkitys työsuojelun, työtyytyväi-
syyden ja -motivaation kannalta on keskeinen niin
palvelu- kuin itsepalvelumyymälässäkin. Työn kier-
ron tehokas hoitaminen on edullista myös koko
myymälän toiminnan kannalta. Epätarkoituksen-
mukainen työskentely vähenee, kun työntekijällä on
kokonaiskuva myymälän toiminnasta.

Kun työtehtäviä ei kierrätetä, työnteküätjakautu-
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vat kahteen ryhmään: itsepalvelumyymälässä nii-
hin, joiden työtehtävät koostuvat ravintolamyynnin,
varaston ja toimistorutiinien hoitamisesta, sekä nii-
hin, joiden pääasiallinen työtehtävä on rahastus ja
sen ohella mahdollisesti asiakkaiden valvonta ja
opastus. Työntekijät valikoituvat eri tehtäviin sa-
malla tavoin kuin tiskimyymälässäkin: yksipuoli-
simmat ja kuluttavimmat tehtävät jäävät naisille ja
osa-aikatyöntekijöille. Työntekijöiden jakautumi-
nen vaihtelevia tehtäviä suorittavien etuoikeutettu-
jen ryhmään ja tylsää, yksinkertaista kassatyötä
tekevien ryhmään ei ole omiaan parantamaan työ-
motivaatiota tai yhteistoimintasuhteita myymä-
lässä.

Palvelumyymälässä työskentely edellyttää kassa-
työn hallitsemisen lisäksi myymälän ja juomatava-
raopin tuntemusta. Itsepalvelumyymälässä ostok-
sen rekisteröinnistäja rahastuksesta suoriutumiseen
riittää pikakurssi ja parin tunnin harjoittelu. Itse-
palvelumyymälässä myyntityön sisällön typistymi-
nen voimistaa tendenssiä työtehtävien eriytymiseen.
Pahimmillaan tällainen kehitys johtaa siihen, että
"rahastajina" käytetään entistä enemmän lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevia, ammattitaidottomia
osa-aikatyöntekijöitä. Tätä kautta itsepalvelumyy-
mälöiden huomattava lisääntyminen johtaa koko
myyjäkunnan ammattikuvan muuttumiseen.

Kassatyöskentely itsepalvelumyymälässä ei edel-
lytä työntekijältä muita kykyjä kuin nopeutta ja
tarkkuutta. Onnistumisen elämystä ei tässä työssä
synny, sen sijaan tilieron ja valvonnassa epäonnistu-
misen pelko on aina läsnä. Kontaktit asiakkaiden tai
muiden työntekijöiden kanssa jäävät olemattomiksi.
Kassapäätteen käyttökoneistona toimiminen on
epämielekästä ja turhauttavaa.

Palvelumyymälässä myyntitapahtuma on useasta
työvaiheesta muodostuva kokonaisuus, johon liittyy
olennaisena osana henkilökohtainen kontakti asiak-
kaaseen. Myymälätyössä yleensä on todertu asiakas-
kontaktien jopa kompensoivan muuten yksitoikkoi-
sen työn aiheuttamaa viihtymättömyyträ. Ammatti-
taitonsa keskeistä osaa, juomatavaraopin tuntemus-
ta, Alkon myyjä voi käyttää hyväksi vain asiakaspal-
velutilanteessa. Asiakaspalvelussa osaamisen, on-
nistumisen elämys syntyy helposti. Koulutetulle ja
kokeneelle myyjälle yksipuolinen työskentely itse-
palvelumyymälän kassalla merkitsee sen sijaan am-
mattitaidon taantumista.

Kaikkien edellä esitettyjen näkökohtien pohjalta
Alkon Liikeväen Liitto ry:n työryhmä päätyi suosit-
tamaan, ettei itsepalvelumyymälöiden lukumäärää
nykyisestä lisättäisi. Jo toimivien itsepalvelumyy-
mälöiden tarpeellisuus ja mahdollinen palauttami-
nen palvelumyymälöiksi tulisi ottaa harkinnan alai-
seksi.
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Marjatta Montonen

Säölöänotot maalla ia
,naalais t en s ööIöönöt ot

Yksi silmiinpistävimpiä seikkoja päihtyneiden
säilöönotoista tehdyissä tilastoissa 

- heti sen jäl-
keen, että Suomen luvut ovat kansainvälistä huip-
pua - on valtava ero kaupunkien ja maaseudun
lukujen välillä. Vain vähäinen osa pidätyksistä teh-
dään maaseudulla. Missään vakavassa tutkimukses-
sa ei liene väitetty, että tämä heijastaisi täsmällisesti
juomisen määrällisiä eroja maalla ja kaupungeissa.

Juominen jakautuu kyllä tasaisemmin. Selitystä on
haettu eroista alkoholin saatavuudessa, juomispai-
koista ja poliisivalvonnan luonteesta. Näissä kaikis-
sa lienee osa totuudesta.

Yhtä asiaa on harvoin nähty ongelmaksi, nimit-
täin sitä, että pidätyspaikka ei välttämättä kerro,
missä pidätetty asuu. Taaskaan tuskin missään on
suoranaisesti väitetty, että kaupungissa pidätetään
vain kaupunkilaisia. Tämä kuitenkin saattaa tulla

213




