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Jos alkoholimonopoli yksityistetään, se nos-
taa alkoholin kulutusta, koska jakeluverkosto
laajenee, ja lisää samalla valtion alkoholitulo-
ja, koska tavaran käsittelykustannukset siirre-
tään yksityisten harteille. Näin sanoo arkijärki.
Iowassapa kävikin täysin päinvastoin.

Vielä vuoden l9B5 alussa Iowassa myytiin
väkeviä alkoholijuomia ja viinejä ainoastaan
valtion alkoholimyymälöissä. Kun vuosi l9B7
oli päässyt puoleenväliin, niin pelkästään väke-
vien alkoholijuomien tukkumyynti oli enää
monopolisoitu, kaikki muu alkoholin kauppa
oli annettu luvanvaraisesti yksityisille. Muista
kontrollivaltioista näin oli käynyt jo aikaisem-
min Mississippissä ja Wyomingissa. Tosin tuk-
kumyyntiäkin havitellaan Iowassa yksityistet-
täväksi. Tällöin vanhalle monopolille jäisi pel-
kästään lupien antaminen kaikkeen alkoholiin
liittyvään toimintaan.

Tämän artikkelin tiedot perustuvat vuoden
l9BB elokuun lopussa tekemäni matkan aikana
käytyihin neuvotteluihin ja saamaani aineis-
toon. Keskityn itse muutokseen ja sen kuvaa-
miseen enkä järjestelmän kuvailuun, koska ky-
seessä on tyypillinen kontrollivaltio (Alkoholi-
politiikassa 5/1985 Tuominen & Hakala: Mic-
higanin osavaltion anniskelutoiminnasta; Al-
koholipolitiikassa 6/l9BB Hakala: USA:n kont-
rollivaltiot ja niiden yhteiselin Nabca).

Mitä tapahtui

Viinien tukku- ja vähittäismyynti sallittiin l.
7. 1985 luvanvaraisesti yksityisille. Seuraavana
vuonna valtio luopui kokonaan viinien tukku-
myynnistä (olut oli monopolin ulkopuolella jo
ennen muutoksia) .

Väkevien juomien vähittäismyyntioikeuksia
alettiin myöntää yksityisille l. 3. 1987.

Kaikki valtion alkoholimyymälät oli suljettu
30. 6. 1987.

Itsenäisestä the Beer and Liquor Control
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Departmentista tuli l. 7 . l9B7 Alcoholic Bever-
ages Division, joka on Iowan kauppaministeri-
ön alainen.

Osavaltiolle jäi siten vain lupahallinto ja
väkevien alkoholijuomien tukkumyynti. Muu-
tos aiheutti sen, että myönnettävien lupien
määrä nousi nopeasti. Lupia on tällä hetkellä
noin l0 000, ja ne myönnetään vain vuodeksi
kerrallaan.

Miksi monopoli purettün

Yllättävää kyllä monopolia ei purettu alko-
holipoliittisista syistä, kuten saattaisi olettaa.
Toisaalta alkoholipoliittisia syitäkään ei liene
Iowassa, sillä väkevien juominen kulutuksessa
osavaltio on Yhdysvalloissa 48:s ja alkoholitu-
lojen keruussa osavaltio sijoittuu 22. sijalle.
Vuonna 1986 henkeä kohti laskettu väkevien
juominen kulutus oli Iowassa I gallona; muissa
kontrollivaltioissa se oli keskimäärin 1,4 gallo-
naa ja lisenssivaltioissa 1,7 gallonaa. Järjestys
oli sama viinien myynnissä. Ilmeisesti vapaan
oluen myynnin vuoksi oluen henkeä kohti las-
kettu kulutus oli Iowassa suurempi kuin muis-
sa kontrollivaltioissa, mutta selvästi pienempi
kuin lisenssivaltioissa.

Raittiusliike on Iowassa hyvin heikko, eikä
monopoli voinut odottaa saavansa tukea siltä
suunnalta.

Toisaalta alkoholimonopolit joutuvat Yh-
dysvalloissa jatkuvasti puolustamaan tarpeelli-
suuttaan yksityistäjiä vastaan. Niiden täytyy
osoittaa olevansa tehokkaampia kuin yksityiset
ja seuraavansa paremmin yhteiskunnan muu-
toksia. Nimenomaan kontrollivaltioiden yh-
teisjärjestö Nabca korostaa erityisesti monopo-
lien taloudellista tehokkuutta ja suuren koon
suomia taloudellisia etuja. Mutta tästäkään
syystä Iowassa ei väkevien juomien vähittäis-
myyntiä yksityistetty.

Syyt monopolin purkamiseen olivat poliitti-



set ja erityisesti talouspoliittiset. Iowa on nr-

mittäin maanviljelysvaltio. Useat katovuodet
olivat koetelleet osavaltion taloutta. Sitä yritet-
tiin paikata purkamalla eräitä valtion virastoja

- muun muassa siihen asti itsenäinen alkoho-
likomissio. Nykyisen alkoholiosaston johtajan
Richard Morrellin mukaan muutosta ajoivat
erityisesti kuvernööri, parlamentin puhemies
ja enemmistöpuolueiden puheenjohtajat. Asia
hoidettiin niin, että parlamentissa siitä ei kos-
kaan keskusteltu. Morrellin mukaan muutos ei
välttämättä olisi mennyt lävitse, jos siitä olisi
keskusteltu.

Alkoholimonopolia oli Iowassa yritetty pur-
kaa aikaisemminkin, mutta virkamiehet uskoi-
vat omaan korvaamattomuuteensa ja monopo-
lin tarpeellisuuteen. Tästä syystä monopolin
edustajat eivät paneutuneet vastaviestintään
monopolin tarpeellisuudesta yhteiskunnassa ja
sen purkamisen mahdollisista seurauksista.
Nyt yhteiskuntasuhteiden hoito on noussut ar-
voonsa monopolin johtajan työkentässä.

Tavoiteltu l0 miljoonan dollarin säästö saa-
tiin aikaan, mutta unohdettiin, että alkoholin
myynti tuottaa myös alkoholituloja valtiolle.
Eräiden laskelmien mukaan valtio menetti 42
mi§oonan dollarin alkoholitulot vuositasolla.

Mitä seurasi

Tulokset olivat ennalta arvaamattomat. Ti-
livuonna l9B7 kokonaiskulutus laski 5 % edel-
liseen vuoteen verrattuna. Myös valtion alko-
holitulot pienenivät, vaikka kustannuspuolella
saatiin aikaan säästöjä. Verotukseen palaan
tuonnempana.

Kulutuksen lasku on hämmästyttävää sen-
kin vuoksi, että valtion alkoholimyymälöiden
määrä yli kaksinkertaistui, samoin aukioloajat.
Luottokorttirajoitukset poistettiin, samoin ra-
vintoloiden sunnuntaita koskevat ruokapro-
senttimääräykset (myynnistä vähintään 50
o/o:n on oltava ruoan myyntiä) .

Kulutuksen lasku ei kuitenkaan ole iowalai-
nen ilmiö, vaan kaikissa Yhdysvaltojen osaval-
tioissa kulutus on laskenut l98O-luvulla. Syyksi
on esitetty elämäntapojen muuttumista ter-
veellisemmiksi ja rattijuoppouden vastustus-
kampanjoita.

Hyvän kuvan vääristä ennakkoarvioista an-
taa se, että etukäteen oletettiin viinilupien li-

säykseksi 4 000 lupaa ja kulutuksen nousuksi
100 %. Tulikin I 000 lupaa ja kulutus nousi
vain 34 7o. Tosin nämäkin luvut ovat melko
suuria, kun Iowan väestö on vain 2,4 miljoo-
naa.

Vahingosta viisastuneena alkoholiosaston
johto pyrkii nykyään hoitamaan aktiivisesti
suhteita poliitikkoihin ja virkamiehiin. Mono-
polin tarpeellisuutta ja tehokkuutta pyritään
osoittamaan myös tehostetuilla toiminnoilla
tavaran jakelussa, jotta entistäkin paremmin
palveltaisiin alkoholin vähittäismyyjiä.

Luvanhaltijoille j ärj estettiin semin aareja ja
uusille annettiin yksittäistä neuvontaa. Edel-
leen perustettiin eri osapuolia edustava asian-
tuntijaryhmä, jonka avulla pyritään kehittä-
mään toimintoja niin vähittäismyyjiin kuin asi-
akkaisiinkin päin. Samoin alkoholiosasto on
lisännyt yhteydenpitoa muihin alan järjestöi-
hin ja pyrkinyt nostamaan imagoaan myös
suuren yleisön silmissä.

Kaikki väkevät juomat toimitetaan Des
Moinesissa sijaitsevasta keskusvarastosta. To-
sin vilkkaina aikoina on muutama välivarasto
eri puolilla maata. Yllättävää kyllä valtio ei
omista varastossa olevaa alkoholij uo maa ) v aan
se on tuottajan omistuksessa ja tuottajan on
pidettävä huoltoa siitä, että varastossa on ky-
syntään nähden riittävästi tuotteita. Tuottajil-
la on oikeus myös tarkastaa varastoja tuottei-
densa osalta.

Toimituksissa ryhdyttiin käyttämään muu-
toksen yhteydessä tietokoneita Mississippistä
saadun mallin mukaan. Myymälät ja ravinto-
lat saavat juomia l-2kertaa viikossa 48 tun-
nin toimitusajalla. Edelleen vähittäismyyjät
voivat myös käydä noutamassa juomia varas-
tolta kiireisissä tapauksissa. Varasto kerää
myös 2-3 pullon eriä. Laskutus tapahtuu au-
tomaattisesti ja elektronisesti suoraan ostajan
tililtä.

Yhtenä syynä näihin toimenpiteisiin on se,

että yksityisiä vähittäismyyjiä täytyy todella
palvella, kun taas omia alkoholikauppoja sai
pelkästään määräillä.

Mielenkiintoista on myös seurata, miten
muutos vaikutti väkevien alkoholijuomien hin-
tatasoon. Vuoden l9B7 marraskuussa hinnat
olivat 2,7 o/o korkeammat kuin vuoden alussa,
jolloin alkoholia myytiin alkoholimyymälöissä.
Kilpailun vaikutuksesta hinnat eivät nousseet
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yhtä paljon kaupunkialueella kuin maaseudul-
la. Näinkin vähäinen hinnannousu perustuu
siihen, että monopolin kate laski 60 7o:sta 50

"/o:än.

J os loputkin yksötyistettäösün ...

Vuoden l9BB heinäkuussa osavaltion viran-
omaiset pyysivät alkoholiosastolta lausuntoa
siitä, mitä tapahtuisi, jos myös tukkumyynti
annettaisiin yksityisille. Selvitys valmistui elo-
kuun lopussa.

Valtion alkoholitulot viineistä ja väkevistä
juomista ovat laskeneet Iowassa 45 7o vuodes-
ta l9B2 vuoteen l9BB. Työryhmä on löytänyt
tulojen vähenemiseen seuraavat syyt:

l. Viinien vähittäis- ja tukkukaupan yksi-
tyistäminen vähensi valtion alkoholituloja hei-
näkuusta l9B5 heinäkuuhun l9BB 23 miljoonaa
dollaria. Ennen muutoksia viinien myynti al-
koholimyymälöissä tuotti 2l 7o valtion alkoho-
lituloista. (Kate väkevistä juomista laski vuo-
den l9B5 jälkeen asteittain 76 o/o:sta 60 %:iin
ja on nyt keskimäärin 50 %.)

2. Kaikkialla Yhdysvalloissa on alkoholin
kulutus jatkuvasti laskenut (keskimäärin
5 7o vuodessa) asenteiden muuttuessa terveel-
lisempään suuntaan.

3. Yhdysvalloissa ollaan myös enenevässä
määrin huolestuneita rattijuoppoudesta ja rat-
tijuoppousrangaistuksia on kiristetty. Näiden
katsotaan olevan syynä siihen, että kun ravin-
tolamyynti oli vielä 1985 kolmannes kokonais-
myynnistä, niin se nykyään on vain 2l %.

4. Vuonna l986 päätettiin, että coolerit, joi-
den alkoholipitoisuus on pieni, luetaan oluiden

ryhmään ja verotetaan myös oluena. Coolerit
siis siirrettiin viinakaupoista maitokauppoihin
ja valtion tulonmenetys kahdessa vuodessa
matalamman verotuksen ja alkoholitulojen
menetyksen vuoksi oli 1,2 miljoonaa dollaria.

5. Iowan väestö väheni B0 000:lla vuosina
1980-87.

6. Alin ostoikäraja nostettiin, kuten muissa-
kin Yhdysvaltojen osavaltioissa, l9:stä 2l vuo-
teen.

7. Alkoholin kulutus on työryhmän suoritta-
man tutkimuksen mukaan rajan lähellä olevis-
sa kunnissa 42 "/" pienempi kuin muissa kun-
nissa. Työryhmän mukaan tämä antaa aiheen
olettaa, että maahan tuodaan alkoholia myös
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laittomasti rajan yli ja näin valtio menettää
myyntituloja 7 miljoonaa dollaria vuodessa.
Iowan ja naapurivaltioiden välillä ei ole kovin
suuria eroja hinnoissa, mutta ainoana kontrol-
livaltiona Iowaa ympäröi kuusi lisenssivalti-
ota.

Työryhmä laskee, että tukkumyynnin luvan-
varainen yksityistäminen lisää lupahallinto- ja
valvontakustannuksia 172 000 dollaria vuodes-
sa (luvat myönnetään vain vuodeksi ja mono-
poli perii tällä hetkellä alkoholiveroa). Esimer-
kiksi verojen keräämisen valvonta vaatisi lisä-
henkilöstöä.

Työryhmä arvioi, että väkevienjuomien tuk-
kumlynnin yksityistäminen maksaisi valtiolle
vuosittain 22 miljoonaa dollaria (laskelmissa
on otettu huomioon säästöinä muun muassa
kiinteistöjen ja autojen myynti sekä alentuneet
henkilöstökustannukset). Puhdas alkoholitulo-
jen menetys olisi 26 milioonaa. Valitettavasti
tilivuoden l. 7 . 87 - 30. 6. BB luvut eivät olleet
tätä kirjoitettaessa käytössäni, joten väkevien
juomien vähittäismyynnin yksityistämisen lo-
pulliset valtiontaloudelliset vaikutukset eivät
ole nähtävissä. Yksityisten tukkumyyjien myy-
mällä viinillä ja oluella on vero ja väkevien
juomien "valtionosuus" hoidetaan siten, että
monopoli perii 50 o/o katteena. Viinien yksityi-
nen tukkumyyjä maksaa veroa 1,75 dollaria
gallonalta (3,8 litraa) ja oluen vero on 5,89
dollaria barrelilta eli runsaat 5 senttiä litralta!

Mielenkiintoinen on laskelma, jossa verra-
taan, kuinka paljon alkoholin hintoja pitäisi
nostaa, jotta valtio ei menettäisi alkoholituloja.
Alkoholin hinnan nousu aiheuttaisi työryhmän
mukaan myynnin laskua erityisesti rajaseudul-
la, ja monille kaupoille tulisi toimeentulo-on-
gelmia lisääntyvien varastointikustannusten
yms. vuoksi. Tämä taas laskisi valtion tulove-
roa ja alkoholituloja. Ensimmäisenä vuotena
hintaa olisi nostettava 35 7o ja seuraavina
vuosina 24 % joka vuosi, jos valtio haluaisi
pysyä omillaan!

Tästä syystä monet luvanhaltijoiden järjes-
töistä toivovat, että valtio pysyisi väkevien juo-
mien tukkukaupassa. Jotta valtion verotulot
säilyisivät ennallaan, on alkoholiveroa yksityis-
tämisen seurauksena nostettava, mikä puoles-
taan nostaa hintaa ja laskee kulutusta.

Iowassa on tällä hetkellä ll8 viinin ja/tai
oluen tukkumyyjää. "Primary source" -lain



mukaan jokaiselle oluen ja viinin vähittäismyy-
jälle on osoitettu oma alueellinen toimittajan-
sa. Tämä on aiheuttanut hintadiskriminointia,
eivätkä vähittäismyyjät voi ostaa siltä tukku-
myyjältä, joka myy halvemmalla. Valtiollinen
ja valtakunnallinen monopoli korvattaisiin si-
ten yksityisellä ja alueellisella monopolilla vä-
kevien juomien myynnin yksityistämisen jäl-
keen.

Monopolin työryhmä päätyy melko ennalta
odotettuun johtopäätökseen, että suurimmat
häviäjät tukkumyynnin yksityistämisessä ovat
kuluttajat, jotka joutuvat maksamaan alkoho-
lista korkeampaa hintaa, ja vähittäismyyjät,
joille tarjolla oleva tuotevalikoima heikkenee ja
palvelu huononee. Niin, kannattaako yksityis-
tiä?

Johtaja Morrell pelkää, että jos väkevienkin
juomien tukkukauppa yksityistettäisiin, Iowas-
sa olisi pian 3-4 suurta tukkumyyjää osavalti-
on ulkopuolelta. Viinien tukkumyynnissä näitä
jo on, joten jakelukanavat ovat valmiina ja ne

edustavat naapurivaltioissa monia erilaisia vä-
keviä juomia. Ne olisivat ylivoimaisia kilpaili-
joita pienille osavaltion omille tukkumyyjille.

Yhdysvalloissa ei kovinkaan usein kosketella
haittojen kehitystä puhuttapssa alkoholin kulu-
tuksesta. Niinpä tämäkään työryhmä ei puut-
tunut tähän asiaan millään tavalla, vaikka hin-
tojen nousu vähentää kulutusta ja siten myös
haittoja. Ainoastaan rattijuoppoutta pidetään
todella vakavana ongelmana, johon pyritään
vaikuttamaan eri toimenpitein. Nimenomaan
rattijuoppoudella on perusteltu alkoholin os-

toikärajojen nostamistakin.

Luuista jamaksuista

Alkoholiosasto myöntää kaikki luvat koski-
vatpa ne alkoholin valmistusta, tukku- tai vä-
hittäiskauppaa. Luvat myönnetään vuosittain
ja niistä myös maksetaan lupamaksu vuosit-
tain. Alkoholiosaston päätöksestä saa valittaa
kolmihenkiselle kuulustelulautakunnalle. Lu-
ettelen esimerkkejä erilaisista lupamaksuista:

- väkevien juomien anniskelulupa 195-
2 190 dollaria

- väkevien juomien vähittäismyyntilupa
750-7 500 dollaria

- olutlupa (vähittäismyynti + anniskelu)
75-300 dollaria

- viinilupa (vähittäismyynti * anniskelu)
500 dollaria

- oluen tukkumyyntilupa 250 dollaria

- viinien tukkumyyntilupa 750 dollaria

- oluen ja viinien tukkumyyntilupa I 000
dollaria.

Paikallisen viranomaisen tulee hyväksyä lu-
pahakemus, ennen kuin osasto voi myöntää
sen. Lupamaksuihin vaikuttavat lähinnä lähi-
alueen väestön määräja myymälän koko. Lu-
vat myönnetään kaikille edellytykset täyttäville
hakijoille. Yksityiset vähittäismyyjät voivat va-
paasti määrätä alkoholin hinnan. Tukkuhin-
taan eivät vaikuta kuljetuskustannukset tai os-

tettujen alkoholijuomien määrä. Eli vapaista
vapaimmalla mantereella ei ainakaan tässä

osavaltiossa ole tukkualennusta käytössä.
Tulosvuonna 30. 6. 86 - l. 7. 87 tuottivat

lupamaksut valtiolle yli B miljoonaa dollaria.
Lupia oli voimassa 10 000, joista 4 000 lupaa
koski kaikkien alkoholijuomien anniskelua.
Seuraavaksi eniten oli oluen vähittäismyyntilu-
pia (2 000) sekä viinin ja oluen vähittäismyyn-
tilupia (l 000). Alkoholijuomien myynti toi
tuloja 103 miljoonaa ja erilaiset verot alkoho-
lista l4B miljoonaa. Tulot jaetaan sääntöjen
mukaan niin osavaltion kuin paikallisenkin ta-
son viranomaisille eri käyttötarkoituksiin.

Lopuksi

Johtaja Morrellin mukaan monet uudistusta
ujarreett,rat muuttaneet kantaansa valtion ve-
rotulojen vähenemisen vuoksi. Toisaalta yksi-
tyistämispaineitakin ilmeisesti on, koska mo-
nopoli on joutunut selvittämään osavaltion
parlamentille tukkumyynnin yksityistämisen
vaikutuksia.

Mitä tästä kaikesta voisi oppia? Ensinnäkin
sen, että alkoholimonopolin olemassaolo ei ole
selviö. Sen toimintoja tulee jatkuvasti kehittää
ja olemassaoloa perustella. Me monopolistit
tuijotamme liian usein pelkästään omaan na-
paamme emmekä huomaa, mitä ympärillä ta-
pahtuu, ennen kuin se on liian myöhäistä.
Näinhän käsittääkseni kävi Iowassa.

Suuri osa johtaja Morrellin työajasta menee

suhteiden hoitoon viranomaisten ja poliitikko-
jen suuntaan. Olisikohan toiminnoissa tapah-
tunut kehitys ollut mahdollista yksityistämisen
jälkeen, ellei monopoli edelleen olisi tuntenut
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asemaansa uhatuksi? Yksi syy lienee kuitenkin
se, että yksityisiä kauppiaita ei määräillä kuten
omia myymälöitä ja että palvelun tulee todella
toimia, jos tukkumyynti halutaan säilyttää.

Jos monopoli ei saa tukijoita ja ymmärtäjiä

yhteiskunnasta ja eturyhmistä, ei monopolia
pian enää ole. Toisaalta Suomessa haittaläh-
töinen lähestymistapa jajärjestelmämme kan-
sainvälinen arvostus tukevat Alkon asemaa.

Englösh Summary

Juhani Hahala: Monopolöa purettiön lowassa (Mo-
nopoly abolished in lowa)

Up to 1985 Iowa was a typical state with respect to
alcoholic beverage control. Since then the alcohol mo-
nopoly has been dismantled gradually and by mid-1987
only the wholesale trade in spirits remained a monopoly.
All other alcohol trade operated privately, under licence.

Deregulation substantially increased the availability of

alcohol in Iowa: the number of retail outlets doubled and

opening hours lengthened considerably. Conüary to all
expectations, the consumption of alcohol declined and

state alcohol revenue decreased.
The article considers the reasons for privatization and

its consequences, both for Iowa and for monopoly in
more general terms. The information is based on the
writer's trip in August 1988 and on published sources.
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