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Esittelimme tämän lehden numerossa 3/1985
Indianan osavaltion alkoholijärjestelmää esi-
merkkinä lisenssivaltiosta eli avoimesta valtios-
ta. Tässä artikkelissa käsittelemme kontrolli- eli
monopolivaltiota ja erityisesti näiden kahden
eri järjestelmän välisiä eroja. Yhdysvalloissa on
kontrollivaltioita I I ja lisenssiv altioita 32.

Kirjoituksemme tiedot perustuvat syksyllä
l9B4 suoritettuun matkaan, neuvotteluihin al-
koholikomission edustajien kanssa ja Michiga-
nin alkoholilakiin (The Michigan Liquor Con-
trol Act, Rules, and Related Laws Governing
the Sale and Manufacture of Alcoholic Bever-
ages 1983. Department of Commerce. Liquor
Control Commission. Lansing, Michigan).

Yhdysvalloissa käydään jatkuvasti keskuste-
lua lisenssi- ja kontrollij ärjestelmien hyvistä ja
huonoista puolista. Edellisessä artikkelissamme
esittelimme järjestelmien eroista tehdyn tutki-
muksen. Yhdysvaltain kontrollivaltioiden yh-
teiselimen NABCA:n puheenjohtaja puolusteli
kontrollivaltiojärjestelmää vuonna l98l seu-
raavasti (State Ways, April l98l): Alkoholijuo-
mat ovat erityishyödyke, ja niitä tulee kohdella
siten eri tavalla kuin esimerkiksi maitoa tai
hammastahnaa. Kontrollivaltioissa on keski-
määrin pienempi kulutus henkeä kohden kuin
lisenssivaltioissa. Kontrollivaltioissa on muuta-
ma sata valtion alkoholimyymälää, mutta li-
senssivaltioissa on tuhansia yksityisiä myymä-
löitä. Kontrollivaltioissa nuorten on vaikeampi
saada alkoholijuomia, ja kontrollijärjestelmä
eliminoi yksityisten myymälöiden keskinäisen
kilpailun.

NABCA:n puheenjohtajan mukaan kontrol-
livaltiojärjestelmässä kaikki voitot alkoholijuo-
mien myynnistä tulevat valtion käyttöön ja
käytetään yleiseksi hyväksi. Alkoholijuomista
tulevia veroja ei siten tarvitse korvata muilla
veroilla. Lisenssijärjestelmässä yksityisten
kauppiaiden voitto vähentää valtiolle tulevia
verovaroja.

Mic higanin al ko ho lij ärj e s te lmän p äöpür tee t

Michiganin alkoholilakiin ei sisälly periaat-
teellisia alkoholipoliittisia tavoitteita. Kontrol-
livaltiojärjestelmän valitseminen on kuitenkin
osoitus väestön pidättyvistä alkoholiasenteista.

Osavaltion alkoholioloj a hoitaa alkoholiko-
missio. Komissio itse toteaa tehtäväkseen alko-
holijuomien tuomisen asukkaiden saataville sa-
malla, kun niiden myyntiäjajakelua säädellään
Michiganin kansalaisten oikeuksien ja etujen
suojelemiseksi. Komissio uskoo, että lakia to-
teutetaan tehokkaimmin valikoivalla lupien
myöntämisellä ja tiukalla lain toteuttamisella.

Alkoholikomissiossa on viisijäsentäja heidän
toimikautensa on neljä vuotta. Enintään kolme
komissionääriä saa edustaa samaa poliittista
puoluetta. Kahta komissionääriä kutsutaan
kuulustelukomissionääreiksi, ja he ohjaavat
lain ja komission määräysten rikkomista koske-
via kuulusteluja. Jäljelle jäävät kolme ovat hal-
lintokomissionäärejä, ja heidän velvollisuute-
naan ovat lisenssiointiin, alkoholijuomien osta-
miseen, lain toimeenpanoon, kauppaan ja jake-
luun liittyvät hallinnolliset asiat. Komission
tehtäviin kuuluu myös alkoholiverojen perintä.
Hallinnolliset komissionäärit toimivat myös va-
lituselimenä, johon voi vedota kuulusteluko-
missionäärien ratkaisuista. Komissionäärejä
avustaa lähes 800 työntekijää, jotka toimivat eri
puolilla osavaltiota. Näistä tarkastajia on 70.

Komissiolla on neljä sivutoimistoa Michiga-
nissa.

Kontrollijärjestelmä on samantapainen kuin
Indianan lisenssijärjestelmä. Michiganissa ei
kuitenkaan ole paikalllsen tason lautakuntaa,
joka käsittelee pelkästään alkoholiasioitaja suo-
rittaa toimialaansa liittyviä kuulusteluj a) vaan
lausunnot pyydetään kunnallishallinnollisilta
elimiltä. Kummassakin osavaltiossa voidaan
lisenssiointiin vaikuttaa paikallisella tasolla:
Indianassa yksittäisiin hankkeisiin ja Michiga-
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nissa yleensä mietojen ja väkevien juomien
vähittäismyyntiin tai anniskeluun. Esimerkiksi
Michiganissa on kansanäänestyksellä aikaan-
saatuja "kuivia alueita".

Näkyvin ero esimerkkivaltioidemme järjes-
telmissä on se, että Michiganissa on yksityisten
liikkeiden lisäksi 74 valtion omistamaa alkoho-
limyymälää.

A I ko ho lij uomie n j ak e lua e r ko s t o

Kaikki alkoholiin liittyvä toiminta on luvan-
varaista. Väkeviä alkoholijuomia toimittavat
pelkästään komission alaiset varastot ju *yy-
mälät; viinejä ja olutta voivat vähittäismyymä-
lät ja ravintolat tilata suoraan valmistajilta ja
välittäjiltä.

Alkoholilaissa on hyvin monimutkaiset ja
yksityiskohtaiset määräykset alkoholin jake-
luun liittyvistä paikallisista äänestyksistä. Aä-
nestykset suoritetaan valtakunnallisten vaalien
yhteydessä, ja samasta asiasta saa olla äänestys
enintään kerran neljässä vuodessa. Piirikunta-
tasolla (vastaavat meidän läänejämme) voi-
daan suorittaa äänestys (mikäli 20 % äänestä-
jistä tätä vaatii) alkoholijuomien valmistukses-
ta jaltai myynnin kieltämisestä piirikunnan
alueella eli ns. yleissuostumuksesta. Kuntata-
solla voidaan äänestää väkevien alkoholijuo-
mien anniskelun kieltämisestä kaikkina viikon-
päivinä (vähittäismyyntiä ei siten voi paikalli-
sella tasolla kieltää). Muut paikallisen tason
äänestykset koskevat väkevien ja mietojen juo-
mien anniskelua ja vähittäismyyntiä sunnun-
taisin paikkakunnalla siten, että kaikki näiden
kombinaatiot ovat mahdollisia. Aänestykset
edellyttävät, että 35 % äänestäjistä tätä vaa-
tii (väkevien juomien sunnuntaianniskelusta
äänestämiseen riittää 8 %).

Luvat ovat voimassa vuoden, ja niitä uusit-
taessajoutuu maksamaan lupamaksun. Kallein
eli l0 000 dollaria (dollari:6,20 mk) oli vuonna
1983 väkevien juomien anniskelulupa. Mietoja
juomia anniskelemaan oikeuttava ravintolalu-
pa maksaa 250 dollariaja kaikkiajuomia koske-
va lupa 600 dollaria. Mietojajuomia anniskele-
maan oikeuttava hotellilupa maksaa 250 dolla-
ria. Sitä nostetaan dollarilla kutakin huonetta
kohti, joka ylittää 20 huoneen määrän. Hotelli-
lupa, joka oikeuttaa anniskelemaan kaikkia al-
koholijuomia, maksaa 600 dollaria, ja maksua
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korotetaan kolme dollaria jokaiselta huoneelta,
joita hotellissa on yli 20:n. Baarilupa maksaa
350 dollaria.

Anniskelulupia saadaan myöntää enintään
yksi I 500:aa asukasta kohti. Tästä on poik-
keuksia, jotka koskevat kansallisia urheiluta-
pahtumia, kulttuurikeskuksia, kongressikes-
kuksia, yliopistoalueita ja sotaveteeraaneja.
Haettava huoneisto ei saa sijaita 500:aa jalkaa
(152 m) lähempänä koulua tai kirkkoa.

Komissiolla on oikeus myöntää - kiintiöi-
den sitä rajoittamatta - 20 lisälupaa koko
osavaltiossa sellaisille yrityksille , joiden liiketoi-
minta houkuttelee turisteja loma-alueille ja joi-
den pääasiallinen toiminta ei ole alkoholijuo-
mien myynti. Lupaa myönnettäessä komission
tulee ottaa huomioon alueen taloudelliset olo-
suhteet, esim. matkailun edistäminen. Tämäon
ainoa kohta, jonka mukaan ravintolaverkostoa
pyritään kehittämään myös laadullisesti.

Tanssi ja ohjelma vaativat myös komission
luvan. Näihin tarvitaan paikallisen viranomai-
sen lausunto.

Vuoden l9B3 syyskuussa erilaisia alkoholi-
juomien myyntilupia oli seuraavasti: kaikkia
juomia oikeuttavia anniskelulupia 6 453, mieto-
ja juomia koskevia anniskelulupia 187, klubeja
I 122, mietoja juomia anniskelevia hotelleja
yksi ja kaikkia juomia anniskelevia hotelleja
2BB, loma-alueita koskevia anniskelulupia 7 53,
väkevien juomien vähittäismyyntilupia 3 772,
mietoja juomia koskevia vähittäismyyntilupia
l5 004 eli lupia yhteensä 27 580. Väkevienjuo-
mien valmistajia oli kaksi ja viinitiloja 27.

Hakijaa koskevat edellytykset laissa ovat hy-
vin yksityiskohtaiset. Vähittäismyyntiluvan
haltij at j outuvat antamaan jopa sormenj älken-
sä komissiolle. Myös se, mistä anniskeluluvan
haltijat voivat hankkia investointipääomansa,
on laissa määrätty. Bensiinin jakeluaseman yh-
teyteen ei yleensä myönnetä vähittäismyynti-ja
anniskelulupia

Komissio voi perustaa yhden valtion alkoho-
limyymälän kutakin piirikunnan 40 000:ta asu-
kasta kohti. Komissio voi poiketa tästä, mutta
minimiasukasmäärä on kuitenkin 3 000. Muita
vähittäismyyntilupia saadaan myöntää yksi
3 000:ta asukasta kohti. Tästäkin komissio voi
poiketa edellyttäen, että myymälät eivät sijaitse
kahta mailia (3,2 km) lähempänä toisiaan.

Vähittäismyynnissä monopoliperiaate mää-



räytyy siten, että lain mukaan yksityisen myy-
mälän perusvalikoimassa tulee olla vähintään
50:tä eri lajia. Lain yksityiskohtaisuutta kuvaa
se, että lain mukaan erijuomalaadut saavat olla
esillä enintään kahdessa jonossa siten, että juo-
maa näkyy kerrallaan vain kaksi pulloa.

A I ko ho lij uomie n kulu tus

Michiganista ei ole käytössämme henkeä
kohti laskettuja kulutustietoja, joita voisi verra-
ta Suomen lukuihin. Yhdysvalloissa asukasta
kohti laskettu absoluuttisen alkoholin kulutus
oli 8,1 litraa vuonna 1983, Suomessa 6,4litraa.
Yhdysvaltain kulutusta on käsitelty lähemmin
Indianaa koskevassa artikkelissamme. Michi-
ganissa on oluen kulutus henkeä kohti laskien
kasvanut vuodesta 1973 vuoteen l9B3 1,7 o/o,

mietojen viinien kulutus on kasvanut selvästi
enemmän eli 28 o/", kun taas väkevien viinien
kulutus on vähentynyt 40 % (viinien osalta
vertailuvuotena on 1982) ja väkevien juo-
mien kulutus on kasvanut kymmenessä vuodes-
sa 0,5 7o.

Valaonta

Alkoholij uomien j akelupisteitä valvovat sekä
komission tarkastajat että poliisi. Rikkomus-
tapausten selvittelyssä komissiolla on alkoholi-
asioissa sama valta kuin oikeuslaitoksella.

Kaikki kuulustelut ovat avoimia yleisölle.
Mikäli kyseessä on anniskelurikkomus, on lu-
vanhaltijalla oikeus vaatia kopiota rikkomusra-
portista. Luvanhaltija voi pyytää asianajajaa
edustajakseen. Hän voi myös luopua kuuluste-
lusta tunnustamalla väitetyt rikkeet. Komissi-
onääreillä on tämän jälkeen oikeus ryhtyä oike-
aksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Haasteessa on
oma kohtansa rikkeiden tunnustamista varten
ja yrittäjä voi tässä yhteydessä esittää näkökoh-
tia, jotka mahdollisesti lieventävät rikkeen laa-
tua. Kuten normaalissa oikeudessakin luvan-
haltijalla on oikeus esittää todisteitaja ristikuu-
lustella komission todistajia. Luvanhaltija voi
pyytää myös asian siirtämistä seuraavaan käsit-
telyyn, mikäli hän aikoo tuoda uusia todisteita.
Luvanhaltija maksaa kaikki kuulustelukustan-
nukset, mikäli epäkohta näytetään toteen.

Mikäli luvanhaltija on tyytymätön kuuluste-
lukomissionäärien päätökseen, hän voi valittaa

vetoamislautakuntaan, jossa on kolme muuta
hallintokomissionääriä. Vetoamiskuulustelu
rajoittuu vain siihen viralliseen aineistoon, jota
käytettiin alkuperäisessä kuulustelussa. Vetoa-
miskuulustelussa luvanhaltijalla on velvolli-
suus osoittaa väitteensä tosiksi.

Kuulustelu voidaan yrittäjän vaatimuksesta
toteuttaa myös silloin, kun anniskelulupaa ei
myönnetä. Komissio voi j ärj estää kuulusteluj a
muistakin asioista kuin lain rikkomisista. Esi-
merkiksi julkisia kuulusteluja pidetään kaksi
kertaa vuodessa, jolloin vastaanotetaan valituk-
sia ja yleisön näkemyksiä lain toteuttamisesta.

Komissiolla on oikeus kuulustelun jälkeen
peruuttaa luvat lakia tai komission määräyksiä
vastaan tehtyjen rikkomusten perusteella. Lu'
van peruuttamisen lisäksi voidaan asettaa enin-
tään 300 dollarin sakko. Komission päätökset
ovat lopullisia.

Vuonna 1983 komissio piti kaikkiaan I 644
kuulustelua havaituista epäkohdista, joista
I 359:stä seurasi tuomio. Eniten rauenneitajut-
tuja oli alaikäisiä koskeviksi väitetyissä rikkeis-
sä (201). Yleisin epäkohta (l 099 tapausta),
mistä seurasi tuomio, oli alaikäisille myynti,
heille anniskelu ja alkoholijuomien nauttimisen
salliminen. Seuraavina olivat myynti- ja annis-
keluaikamääräysten rikkominen (2lB) ja luot-
tomyyntimääräysten rikkominen ( l89).

Anniskclumööröykset

Anniskelun toimittamista koskevat määräyk-
set eivät kovin suuresti poikkea lisenssivaltion
(Indianan) määräyksistä. Tärkeimmät niistä
ovat seuraavat.

Anniskelu on sallittu kello 7.0G--2.00 maa-
nantaista lauantaihin (eli sunnuntaiaamuun
kello kahteen, uudenvuodenpäivänä kello nel-
jään saakka). Sunnuntaisin on viinien ja oluen
anniskelu sallittu kello 12.0f2.00, mutta vä-
kevien juomien anniskelu vain erityisellä sun-
nuntailuvalla kello 12.00-24.00. Lupa edellyt-
tää, että ruoka- ja muu alkoholiton myynti on
yli 50 7o kokonaismyynnistä. Anniskelu on
kiellettyjouluaattona kello 21.00 lähtien, joulu-
päivänä ja tapaninpäivänä kello 7.00 saakka.

Asiakkailla on anniskelun päättymisen jäl-
keen puoli tuntia aikaa tyhjentää lasinsa. Kello
2.3O-7.00 ei anniskeluhuoneistossa saa nauttia
alkoholijuomia eikä siellä saa oleskella muita
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kuin henkilökuntaan kuuluvia. Anniskelukielto
ei koske hotellihuoneisiin anniskelua.

Anniskeluikäraja on 2l vuotta (v. 1972-79
lB vuotta) eli sama kuin vähittäismyynnissä.
Tähän ikärajaan pyritään kaikissa osavaltioissa
rattÜuopumuksen vähentämiseksi. Henkilö-
korttina käy esim. ajokortti, jossa alle 2l-vuo-
tiaiden kuva on profiilista ja 2l vuotta täyttä-
neiden suoraan edestä. Mikäli alaikäisen tode-
taan rikkoneen ikärajasäännöstä, hänet tuomi-
taan sakkoihin, joiden suuruus kasvaa rikko-
muksen toistuessa. Henkilö, joka tietoisesti an-
niskelee alaikäiselle tai ei tarkista nuoren henki-
lön ikää, tuomitaan myös rangaistukseen. An-
niskelupaikassa tulee olla esillä tiedote näistä
seuraamuksista.

Päihtyneille anniskelu on kielletty. Luvan-
haltija ei saa sallia päihtyneen henkilön nauttia
alkoholij uomia eikä oleskella anniskeluhuoneis-
tossa. Ei myöskään luvanhaltija tai henkilökun-
ta saa olla päihtyneenä anniskelupaikassa. Al-
koholijuomia anniskelemassa ei saa käyttää alle
lB-vuotiasta henkilöä. Määräykset ovat hyvin
samankaltaisia kuin Suomessa.

Jos anniskelupaikassa anniskellaan alaikäi-
selle tai päihtyneelle, luvanhaltija voidaan tuo-
mita korvaamaan kaikki anniskelusta asiak-
kaalle aiheutuneet vahingot ja myös ne vahin-
got, jotka tämä aiheuttaa kolmannelle henkilöl-
le. Tämä on todella ankara seuraamus!Vahin-
kojen varalta luvanhaltijan on hankittava va-
kuutus ja toimitettava siitä todistus komissiolle

Alkoholijuomien anniskeluhinnoittelu on va-
paa. Ravintolassa tulee kuitenkin olla alkoholi-
juomien hinnasto nähtävänä. Alennustunnit
(Hrppy Hours) ovat sallittuja, mutta niiden
kieltäminen oli vierailumme aikana komissiossa
käsiteltävänä. Anniskelun tulee tapahtua kätei-
sellä. Luottokortteja pidetään käteisen veroisi-
na ja hotellivieraille ja yrityksille saadaan
myöntää maksuaikaa enintään 30 päivää.

Anniskelua suoritettaessa tulee olla saatava-
na ainakin "pikku purtavaa". Ruoan nauttimis-
ta ei saa asettaa anniskelun ehdoksi eikä ruokaa
toisaalta saa luovuttaa pois vietäväksi. Pelkkiä
alkoholibaareja voi olla toiminnassa.

Paikalla nautittavaksi tarkoitettuja alkoholi-
juomia ei saa viedä pois anniskelupaikasta eikä
omiajuomia saa tuoda ravintolaan nautittavak-
si. Baariosastot ovat luvallisia, itsepalvelu ei.
Kaikkia juomia saadaan anniskella laimenta-

mattomina. Automaatit ovat sallittuja henkilö-
kunnan käytössä. Asiakkaita ei saa houkutella
alkoholijuomien käyttöön.

Ravintolat saavat itse valita eri juomien an-
nossuuruuden. Väkeviä juomia anniskellaan
yleensä I,25-1,5 unssin (:3,7-4,4 cl:n) an-
noksinaja mietoja viinejä 6 unssin (=n. lB cl:n)
annoksina.

Alle I 7-vuotiaiden oleskelu anniskelupaikois-
sa on kielletty, elleivät he ole vanhempiensa tai
holhoojan seurassa. Kaupungit voivat poiketa
tästä kiellosta; tällöin on kyse esim. teattereista,
elokuvateattereista, keilailu- ja biljardihalleista
ja tanssipaikoista. Tanssin ja ohjelmanjärjestä-
minen anniskelupaikkaan (musiikkia, laulua ja
televisio-ohjelmia lukuun ottamatta) edellyttää
komission erityislupaa.

Anniskeluhinnoittelu

Alkoholij uomien tarjoiluhinnat määräy tyvät
kilpailutilanteen mukaan (väkevien juomien
vähittäismyyntihinnat määrää komissio). Alen-
nustunnit (Hrppy Hours) ovat yleisessä käytös-
sä. Luvanhaltijat saavat 17 prosentin tukku-
alennuksen, jonka saavat myös vähittäismyyn-
tiluvan haltijat koko maassa ostaessaan komis-
siolta väkeviä alkoholijuomia asiakkaille myy-
täväksi. Palvelurahaa ei merkitä laskuun; tar-
joilusta on tapana maksaa tarjoilijalle keski-
määrin l5 %. Michiganin valtion liikevaihtove-
ro on 4 7o. Hintavertailu on syyskuulta l9B4
(dollarin kurssi noin 6,20 mk).

Keskitasoisessa hotelliravintolassa lasillinen
(n. lB cl) mietoa viiniä maksoi 7,75 mk (meillä
I1,00 mk)ja lasillinen väkevää viiniä 10,85 mk
(meillä 11,20 mk). Eurooppalaiset puna- ja
valkoviinit maksoivat 46,50-50,00 mk pullo
(meillä 56,0H0,00 mk). Liha-annoksen hinta
oli 43,00 mk (meillä suunnilleen sama).

Korkeatasoisessa ruokaravintolassa lasilli-
nen mietoa viiniä maksoi 14,00 mk (meillä
19,00 mk) ja pullo amerikkalaista viiniä keski-
määrin 87,00 mk ja eurooppalaista viiniä
75,00-135,00 mk (meillä 95,00-165,00 mk).
Irish Coffee j a vastaavat muut kahvisekoitukset
maksoivat 22,00 mk (meillä 25,00-26,00 mk).
Alkuruoat olivat hinnaltaan 20,0H2,00 mk,
kala- ja äyriäisannokset 80,00-123,00 mk sekä
grilliannokset 73,5G-l 23,00 mk.

Väkevien juomien hinnat vaihtelivat 23,00
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mk:nja 28,00 mk:n välillä (meillä I1,00-20,00
mk). Kaikki juomat huomioon ottaen alkoholi-
juomien hintataso on Michiganissa hiukan ma-
talampi kuin Suomessa.

Lopuksi

Michiganin alkoholibyrokratia on tiukka ja
yksityiskohtainen, mutta toisaalta jakeluver-
kosto on laaja. Laki ja komission määräykset
liittyvät enemmänkin järjestelmän täydellisyy-
den takaamiseen kuin alkoholipoliittisten pää-
määrien saavuttamiseen. Päämääriähän ei lais-
sa ole lausuttu julki. Toisaalta pykälät sisältä-
vät runsaasti poikkeamismahdollisuuksia.
Usein alkoholiasioissa poikkeukset muodostu-
vat pääsäännöksi. Aikamme ei riittänyt tote-
amaan, onko näin käynyt myös Michiganissa.

Vertailtaessa Indianan ja Michiganin alko-
holijärj estelmiä voidaan todeta, että ainakaan
näiden kahden lisenssi-ja kontrollivaltion välil-
lä ei ole kovin suuria eroja. Olennaisimman
eron muodostavat Michiganin valtion omis-
tamat alkoholimyymälät. Tuntuu siltä, että
Michiganissa mietoja juomia kohdellaan jopa
lievemmin ja että vähittäismyyntiverkosto on
siellä selvästi tiheärnpi kuin Indianassa. Kun
Indianassa oli vuonna l9B4 yhteensä I 705
kaikkia juomia myyvää alkoholimyymälää, oli
Michiganissa näitä 3 772 ja lisäksi vielä l5 004
mietoja juomia myyvää myymälää (Indianassa
on 5,5 miljoonaa asukasta, Michiganissa 9,2
miljoonaa). Ravintoloita Indianassa oli 5 930ja
Michiganissa B 804, eli väkilukuun suhteutettu-
na Indianan ravintolaverkosto on tiheämpi.
Michiganissa väestö ei voi kuulustelussa vai-
kuttaa yksityisiin anniskeluoikeushakemuksiin
kuten Indianassa. Toisaalta kansanäänes-
tyskäytäntö on Michiganissa monipuolisempi
ja myös monimutkaisempi kuin Indianassa.

Jää lopultakin kysymään, mistäjohtuu alhai-
sempi kulutustaso kontrollivaltiossa, varsinkin
kun tässä tapauksessa asukaslukuun suhteutet-

tu vähittäismyyntiverkosto on selvästi tiheämpi
kontrollivaltiossa. Amerikkalaiset tutkijat itse
väittävät, että järjestelmät heijastavat ihmisten
asenteita alkoholiin ja että kontrollivaltioissa
ollaan pidättyvämpiä kuin lisenssivaltioissa.

Amerikkalaista yhteiskuntajärjestelmää hei-
jastaa mm. se, että osavaltiotasolla ei ole julki
lausuttuja alkoholipoliittisia päämääriä. Toi-
saalta kansanäänestyskäytäntö takaa sen, että
yksityisten kansalaisten mielipiteet ja vaikutus-
mahdollisuudet alkoholipolitiikkaan ja erityi-
sesti lupapolitiikkaan on otettu huomioon. Tä-
mä puolestaan aiheuttaa sen, että ilman keski-
tettyä alkoholipoliittista linjaa eivät myöskään
kansanterveydelliset, järjestyksenpitoon yms.
liittyvät ongelmat tule huomioon otetuiksi. Esi-
merkiksi rattüuoppoutta Yhdysvalloissa on yri-
tetty ehkäistä lähinnä kansalaisjärjestöjen toi-
mesta, jotka ovat pyrkineet nostamaan anniske-
luikärajan kaikissa osavaltioissa 2l vuoteen.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on saatu liit-
tovaltiolta painostuskeino: Osavaltioille tulevia
tiemäärärahoja supistetaan lähivuosina, ellei-
vät ne suostu nostamaan anniskeluikärajaa 2l
vuoteen.

Eurooppalaisen monopolimaan näkökulmas-
ta kontrollivaltio Michigania voidaan pitää lä-
hinnä vapaan alkoholipolitiikan valtiona. Suo-
meen verrattuna alkoholikomissiot ovat pikem-
minkin hallinnollisia lupaviranomaisia kuin al-
koholipolitiikan otrjaajia. Sen lisäksi, että alko-
holipoliittiset tavoitteet puuttuvat laista, suo-
malaisen alkoholipolitiikan tärkeimpiä välinei-
tä - hintapolitiikkaa, tarjonnan säätelyä ja
valistusta - käytetään Michiganissa kulutuk-
sen hillitsemiseen varsin varovaisesti. Hintojen,
jakeluverkoston ja rajoitusten vertailun perus-
teella alkoholipoliittisten keinojen käyttöä voi-
daan pitää Michiganissa jokseenkin samanta-
soisena kuin Indianassa. Ulkopuolisen tarkas-
telijan on vaikea nähdä olennaisia eroja lisenssi-
valtion ja kontrollivaltion välillä.

Englislt Summary

Tauno A. Tuominen-Juhani Hakala: Michiganin
o s aualtion annis ke lutoiminnas ta ( Licensing Practice s

in the State of Michigan)
An article in issue 3/1985 of this journal outlined
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the alcohol system in the State of Indiana as an exam-
ple of a 'free' state. The present article deals with a
state with liquor control, that is, a monopoly system,
and highlights the dilferences between the two sys-
tems. The information in the article is derived from
a trip made in autumn 1984, discussions with senior
olficials of the Liquor Control Commission, and the
alcohol legislation of the State of Michigan.

Compared with a European-style alcohol monop-
oly, the so-called control state of Michigan can be

considered to pursue a relatively free alcohol policy.
Set again Finland, the liquor commissions seem to
be administrative permit-granting authorities
rather than prescribers of alcohol policy. Not only
does the law fail to lay down goals for alcohol
policy, but also the most important instruments of
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Finnish alcohol policy-pricing, regulation of sup-
ply and consumer education-are only employed
very cautiously to restrain consumption in Michi-
gan. A comparison of prices, distribution netrvork
and restrictions shows that alcohol policy methods
are exercised about as widely in Michigan as in
Indiana. It is di{ficult for an outside observer to see

any real differences between a 'free' and a 'control'
state.

One ends up asking how it is that the control
state consumes less even though in this case the
retailer to population ratio is much higher. Ameri-
can research workers themselves claim that the
systems reflect people's attitudes to alcohol, and
that people in control states are more restrained in
their drinking habits than those in free states.
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