
VINMONOPOLET SAILYY POLIITTISEN TUEN JA AKTIIVISEN
SOPEUTUKSEN AVULLA

Kjell Frgyslid nirnitettän
79.3.1993 norjalaisen
Vinmonopoletin toimitus-
johtajaksi ja astui oirkaan-
sa heti sen jälkeen. Frgyslid
oli hankittu yhtiöön joita-
kin ouosia aikaisemm.in yh-
tiön itäisen alueen johta-
jaksi Vinmonopoletin ha-
j auttaessa toilnintoj aan.

Norjalaisten kanta rno-
nopolikysymyftsessä ot. se)
että heid,än monopolijär-
j estelmän sä aoi.daan säilyt-
tää kaikiha osiltaa,n
ETA:ssc- ja mahdollisen
EU-jäsenyyden oloissa; ei
p elhöstään aähittäismyy n-
ti,monopoli naan myös
tuonnin (lulcuun ottan,atta
olutta, jonka osalta ,nono-
poli on jo purettu), aiennin,
t: almis tuks e n j a tukkumy y n-
nin monopolit. Mutta, m.yös

Vinmonopoletin ja sen joh-
don kannalta elämm.e kui-
tenkin hartsinaisen haasta-
aaa aikaa.

Nordisk alkoholtidskrift
(NAT) tapasi Kjell Frsysli-
d.in kesäkuussa ICM:n
lonferenssissa Prahassa ja
srl,i haastattelun tältö mo-
nopolij ohtaj aha, j olea kän-
nostuneena seurasi rtütt.
Cabriel Romanuksen ja yk-
sityisen ulkoholiteollßuu-
den edustajien aälisiä täys-
ßtuntokeskusteluj a j a j oka
lounaalla asiantunteoasti
ja lmntaaottan:asti keskus-
t eli mn ott oripy öröily st ä.

Millainen on taustttsi ja,
miksi tulit Vimnonopole-
tän?

- Muodollisesti koulutukse-
ni liittyy tekniikkaan ja talou-
teen. Ennen Vinmonopoletiin
tuloani olin 23 vuotta yksityi-
sen teollisuuden palvelukses-
sa. Kyseessä oli huipputekno-
logiaan erikoistuneesta da-
tayhtitista, jollaiselle on tun-
nusomaista pysyvästi suu ri ris-
kinotto. Tüotannostamme 95
prosenttia meni vientiin. Jokai-
sen kuukauden tulos oli ratkai-
seva eloon jäämisemme kan-
nalta ja tuloksen mittana oli
tietenkin ensisijaisesti hankki-
mamme rahamäärä. Kun Vin-
monopoletin johto kysyi, oli-
sinko kiinnostunut johtajan-
paikasta, kieltaydyin ensin eh-
dottomasti. Valtionmonopoli
oli minulle täysin vieras maail-
ma. Mutta sitten minut suostu-
teltiin tutustumiskäynnille
tuotantolaitoksiin nähdäkseni,
mitä monopolin muurien sisä-

puolella oli. Olin [ietenkin vä-

hän utelias; olen aina ollut
kiinnostunut tuotannosta, uu-
sien arvojen luomisesta.

- Kohtasin tuotantomiljöön,
joka poikkesi taysin siita. mi-
hin olin tottunut. Datayhtiöissä
tuotanto tapahtuu suurissa,
avoimissa, valoisissa halleissa,
niissä onjotakin science fictio-
nia muistuttavaa. Taalla sita
vastoin jouduin kellareihin,
valtaviin varastoihin. yritys-
museoon. Seinät eivät olleet
vain hajujen vaan myös histori-
an ja kulttuurin kyllastamia.

- Minua kiehtoivat myös

kaikki ne voimat, jotka liittyvät
monopolijarjestelmään. Mono-
poli on samanaikaisesti sekä

alkoholipolitiikan väline että

yhtiö, jossa tehdaan tulosta.
Naiden kahden eri puolen väli-
nen jännite on haastava.

- Ja niin päätin ottaa paikan.
Mit e n opit a,an j oht amaan

yrttystö, jonka tulosta mita-
taan m.yös polüttßen ter-
mcin?

- Jotakin olen jo oppinut.
mutta vielä on paljon opittavaa.
Kyse on poliittisten voimien
ymmärtämisestä, signaalien
tulkitsemisesta oikealla taval-
la. Sellaista ei opita koulun-
penkilla. On osattava kuunnel-
la. mutta on myös elettävä po-
Iiittisessa miljotissa voidak-
seen tehdä oikeat, maltilliset
johtopäätökset.

- On tärkeää oppia ymmärtä-
mään poliittisia voimia, eikä
vähiten työntekijöiden moti-
voimiseksi. Esimerkiksi
ETA:n vaaliessa diskriminoi-
mattomuutta työntekijät ihmet-
televät, avaammeko nyt ovet
muille tuottajille emmekä ota

huomioon omaa valmistustam-
me. On esimerkiksi kyettävä
selittämään, että sellaisessa
yrityksessä kuin meidan yri-
tyksemme on monta kertaa
hyva ryhtya tulosta parantaviin
toimenpiteisiin, mutta joskus
sitä ei voida tehda. Yhtion joh-
don on toimittava siten, että
ty öntekijät todella ymmärtäisi-
vät. milkä voimat ja tekijät vai-
kuttavat monopolijärjestel-
mään. Tämä on erityisen tär-
keätäjuuri nyt, kun lehdet ovat

täynnä negatiivisia kirjoituksia
Vinmonopoletista.

0 s allis tuuk o Vinm o n op o -
letin johto ahtüoisesti julld-
seen keskusteluun?
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- Ei, niin ei voi sanoa. Mei-
dän ja sosiaaliministeriön vä-

lilla vallitsee hyva yhteistyo ja
selkeä työnjako. Poliitikot vas-

taavat politiikasta, me sovel-
lamme sitä käytäntöön. Mutta
meille on erittäin tärkeää saada

osallistua neuvolleluihin ja
kertoa monopolin intresseistä.

- Mutta johdon vastuulla on

pitää yhteyttä tyi;ntekijöihin ja
heidän edustajiinsa. On tär-
keätä, että työntekijät osallis-
tuvat keskusteluihin Vinmono-

poletin tulevaisuudesta. Tämä

tapahtuu vartavasten järjeste-

tyissä kokouksissa ja muutoin
hallituksessa olevien työnteki-
jöiden edustajien kautta. Li-

saksi meilla on tiedotustilai-
suuksia ja yhtitin henkiltisto-
lehti, joiden avulla pyrimme
informoi maan I yöntekijöitä sii-
tä. mitä yhtiössa tapahtuu. ja

kaikesta, mikä vaikuttaa tilan-
teeseemme.

- Vinmonopoletin palveluk-
sessa on I 800 tyontekijäa. jot-
ka paivittain antavat panok-

sensa työpaikalla. Tavallisessa

yhtiossa tämä energia käyte-

tään yhtion taloudelliseen
eloon jäämiseen. Monopolissa

energiaa käytetäan myös muu-
hun. Nyt monopoliin kohdistuu
todellinen uhka la on tärkeää.
että käytämme energiaa oikeal-
la tavalla.

Millaßena näet tulersai-
suuden Vinmonopoletin,
ETÄ- j a E U -p er sp ektüoßt ü?
Onko teillä hüytettäoßsä
rinnakhais strate gioita, j o s

EU hylköä Norjan nä|rc-
myksen?

- Nykyinen hallitus on tuke-
nut meitä fantastisella tavalla.

Silla on ollut selvä näkemys

monopolikysymyksessä ja se

on osoittanut tahtoa puolustaa
nykyistä järjestystä. Tietenkin
yhdentymisprosessissa on mo-

nia epävarmuustekijöitä, mutta

meidän ei ainakaan larvilse
olla epätietoisia hallituksen tu-
esta.

- Vinmonopolet ei ole har-
rastanut omaa lobbausta Brys-

selissä, sen hoitavat poliitikot.
Me toimitamme tarvittavat do-
kumentit ministeriolle, jolla
vuorostaan on ollut yhteyksia
ESA:n kanssa.

- Tulevaisuudesta voidaan
sanoa, että ETA-sopimuksella
ja mahdollisella tulevalla EU-
jasenyydella on suurin piirrein
sama vaikutus Vinmonopoletin
kilpailutilanteeseen. Kaksi li-
sämuutosta EU-jäsenyydestä
seuraa: muutokset turistialko-
holin kiintioissä ja teknisen al-
koholin valmistuksessa.

- Meilla ei ole rinnakkais-
strategiaa siltä varalta, että

tuomioistuin sanoo monopolin

tai joidenkin sen osien olevan
ristiriidassa EU:n määräysten
kanssa.

- Sitä vastoin olemme ryhty-
neet sopeutlamistoimiin torju-
aksemme kaikki syytökset sii-
tä, että diskriminoimme ulko-
puolisia, jotka haluavat myydä

meille tuotteitaan.

- Ensinnäkin on annettu laki
viinojen, viinien ja vahvan olu-
en ostosta ja tuotevalikoimasta.

- Toiseksi olemme uudel-
leen organisoineet koko Vin-
monopoletin kahdeksi itsenäi-
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seksi osastoksi. Toinen on

myyntiosasto, johon sisiiltyy
myymalöiden tuotteiden valin-
ta. Toinen on tuotanto-osasto,
joka kasittaa tuotannon, jake-

lun, tuonnin ja viennin. Uudel-
leenorganisointi erottaa myyn-
nin tuotannosta. On tietenkin
äänmmärsen tärkeää osorttaa,

ellä emme suosi omia tuottei-
tamme.

Eikö ole aa.ilrcaa torjua
diskrhninointüep öilyj ö, kun
s anturs s a kotls ernis s q, hoid,e -
taan sekä tuotanto että
myynti? ETÄ-sopimukses-
sahan sanota,ano että pelk-
kä d,ßkriminoinnin epüile-
minen rättää kieheiseen
pöötökseen.

- Tasta on EU:n sisällä eri-
laisia kasityksia. Toiset väittä-
vät, että diskriminointi taytyy
voida osoittaa, ja haluamme

osoittaa, että me emme sitä tee.

- Kolmas toimenpide, johon

olemme ryhtyneet, on se, että

ESA:n kollegion jäsen Heinz
Zorrek on Suomen edustustol-
le Brysselissä 20.7.1994 jättä-

otamme kayttoon objektrrvr-
sen laskentajärjestelmän, jota

kuka tahansa voi valvoa. Jokai-
nen meille tavaraa toimittava
voi tarkalleen nahda, mita kus-
tannuksia jollekin tuotteelle
määrätään. Järjestelmä on siis
taysin lapinakyvä sekä ainoa-
laatuinen ja Vinmonopoletille
ominainen.

- On suunnattoman tärkeää,

että siihen, mitä Vinmonopole-
tissa teemme, Iuotetaan ehdot-
tomasti. Voidaksemme säilyä,
meidän täytyy osoittaa toimi-
vamme oikein.

- EU:n uusi ehdotus (Stor-

tingsmelding nr. 40), joka jul-
kistettiin kesäkuun alussa, si-
sältää useita Vinmonopoletia
käsitteleviä sivuja. Ehdotuk-
seen sisältyy vielä kolme so-

peuttamistoimenpidettä.

- Nailla toimenpireillä on

tarkoitus taata, että kotimaiset
tuotteet eivät saa osakseen eri-
tyiskohtelua, samalla kun so-

mässään virallisessa kirjeessä
(letter of formal notice) p1rytä-

nyt Suomea EFTA-valtioiden

peuttamiset eivät saa uhata al-
koholipoliittisia tavoitteita.
Ensiksikin perustetaan virka-
porras, johon voi valittaa mark-
kinoille pääsystä tehdystä pää-

töksestä. Edelleen on tarkistet-
tava agenttien toiminnalle ase-

tettuja sääntöjä, samoin kuin
teknistä alkoholia koskevia
saantoJa.

- Yhteenvetona voidaan sa-

noa. että yhdentymisprosessi

on aiheuttanut ja aiheuttaa
suuria sopeutustoimia etenkin
meidän laskenla- ja sisäänos-

tojärjestelmissämme. ETA-
keskustelu on tuonut muka-
naan sen, että Norja on ilmoit-
tanut meidän ryhtyvän sopeu-
tustoimiin. Mutta niihin olem-
me ryhtyneet juuri osoittaak-
semme lujan tahtomme säilyt-
tää Vinmonopolet sellaisena
kuin se nyt on.

HAASTATTELU: KERSTIN STENIUS
xÄÄNI..IÖS: ARJA AARNIO

valvontaviranomaisen ja tuo-
mioistuimen perustamista kos-

kevan sopimuksen 31. artiklan

ESA:N KIzuE JA SUOMEN HALLITUKSEN VASTAUS

ETA-sopimuksen toteutumista EFTA:n puolelta valvova elin (ESA) lähetti heinäkuussa Suomelle alkoholi-
monopolin sopeuttamista koskevan muistutuskirjeen. Tähän Suomen hallitus vastasi syyskuun lopulla.

Seuraavassa julkaisemme sellaisenaan kolme dokumenttia. Ensimmäisenä on sosiaali- ja terveysministe-

rion laatima yhteenveto ESA:n kirjeestä, toisena hallituksen asiaa koskeva lahetekirje eduskunnan sosiaali-
ja terveysvaliokunnalle ja kolmantena hallituksen ESA:lle lähettämä varsinainen vastaus.

ESA:N KOLLEGION JASENEN HEINZ ZOUREKIN KIzuE
SUOMEN ALKOHOLIMONOPOLISTA
(STM/Muistio 8.9.1994)
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