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Alkoholi aviosuhteessa on lähde sekä ehty-
mättömille nauruille että katkerille kyynelille.
Monet meistä opimme jo nuorella iällä naura-
maan miehen juomista kontrolloivalle vaimolle
tavaillessamme Uuden Suomen sarjakuvasi-
vuilta Vihtoria ja Klaaraa tai katsellessamme
vanhoja suomalaisia elokuvia. Tämän päivän
lapset oppivat saman vähän modernimmin sä-
vyin mm. Helsingin Sanomien Haraldista. Ha-
rald ja Vihtori ovat hassuja hekin, mutta he
ovat kuitenkin moniulotteisia sankareita toisin
kuin heidän stereotyyppiset vaimonsa, jotka
nostetaan sivuhuoneesta tapahtumaneliöön ai-
na, kun tilanne sitä vaatii.

Miksi tämä surullinen ja toisaalta niin joka-
päiväinen asia on niin hupaisa? Miksi alkoho-
linkäytön informaalista kontrollia ei yleensä
käsitellä ilman huvittaviksi tarkoitettuja sana-
käänteitä ja mielikuvia? Todellisuudessa alko-
holin vaikutukset perhe-elämään eivät aina ole
ollenkaan hassuja. Vielä nykyäänkin tuhraan-
tuvat lukemattomien naisten voimat toivotto-
massa taistelussa miehen ja pullon mahtavaa
liittoa vastaan.

Seppo Knuuttila erittelee eräässä esitelmäs-
sään huumorin olemusta. Alkoholinkäytön in-
formaalinen kontrolli näin pikaisesti tarkastel-
tuna todella sisältää lukuisia huumorin perus-
elementtejä. Nauruhan on, kuten Knuuttila on
todennut, muun muassa keino manipuloida
liian suuriksi, vaikeiksi ja vaarallisiksi koettu.ja
asioita. Alkoholin väärinkäyttö on perheelle
vaarallinen ja vaikea asia, nykyisen sosiaalisen
turvallisuuden aikana yksi niitä kaikkein vai-
keimmin hoidettavia ja hallittavia. Komiikan
perustaksi on myös esitetty vastakkaisten odo-
tusten tuottamien elämysten yhdistyminen
odottamattomalla tavalla. Humalaista mies-
tään kurittavan vaimon kuvaan liittyy kovin
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vastakkaisia odotuksia: hänessä yhtyvät muka-
vasti juhlivaan mieheen valtaa käyttävä pirtti-
hirmu ja julman juopon avuton uhri. Myös
sosiaalisten suhteitten tilapäinen nurin kääntä-
minen on kaskuille ominaista. Kaulin kädessä
hennollakin naisella on selvästi yliote juuri ja
juuri pystyssä pysyvän miehen yli; tilanne siis
kääntää perheen sisäisten valtasuhteiden pe-
rinteisen mallin päälaelleen. Juopottelevien
miesten vaimot ovat yhteiskunnallisesti voi-
mattomia, kykenemättömiä puolustautumaan
jo siksi, että heidän on suojattava alkoholisoi-
tuvan lähimmäisensä kulisseja. Heikkoja, jotka
eivät kykene kostamaan, jos heitä pilkataan,
voi huoleti sanoa naurettaviksi.

On siis oikeastaan hyvin loogista, että per-
heen sisäisestä alkoholinkäytön kontrollista
riittää niin paljon vitsailtavaa, sukupolvesta
toiseen. Huvittavana näkemisen edellytys on
kuitenkin, että samastutaan enemmänjuovaan
mieheen kuin häntä rajoittelevaan vaimoon.

Olen tässä halunnut käsitellä huumorin liit-
tymistä aiheeseen tehdäkseni selväksi, että väi-
töskirjani tarkastelee perheen sisällä tapahtu-
vaa alkoholinkäyttöön vaikuttamista hyvin va-
kavassa mielessä, suorastaan tosikkomaisesti.
Olen tutkimuksessani pyrkinyt tekemään nä-
kyväksi myös kontrolloivan naisen tilanteen ja
tarkastelemaan lähiympäristön vaikutusta ih-
misten juomiseen yhteiskunnallisesti määräy-
tyvänä ja ilmeisen välttämättömänä ilmiönä.
Kulttuurisesti kiinnostavaa on, miksi lähiym-
päristön vaikutuksesta toisten juomiseen ei
yleensä haluta puhua vakavasti ja miksi sen
status on niin matala. Tutkimukseni osoittaa,
että tämän seikan täytyy olla kollektiivinen
harhakuva, yritys peittää jotakin hyvin välttä-
mätöntä ja yhteiskunnalle arvokasta, mutta
samalla vallitseville ajatustavoille ristiriitaista
ja kiusallista.

Meillä asetetaan usein ihanteeksi Välimeren
maiden hillitty alkoholikulttuuri ja uskotaan,
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että kontrollia höllentämällä voitaisiin siihen
kasvaa. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan yleen-
sä huomata, että viinimaiden salaisuus ei ole
kontrollin vähyys vaan päinvastoin niiden ar-
kielämään sisään kudottu sosiaalisen kontrol-
lin tiiviys ja rikkaus.

Juomisen informaalisen kontrollin tärkeys
on meillä viime aikoina kyllä tullut esille, mut-
ta epäsuorasti. Alkoholia käyttävistä yksinäi-
sistä miehistä on tullut vaikea sosiaalipoliitti-
nen ongelma. Kun lähiympäristö lakkaa autta-
masta heitä eteenpäin, on sosiaalipoliittisin toi-
min kovin mutkallista korjata tilannetta. Työ-
elämän vaatimusten nousu ja kaupunkimainen
asuminen ovat pääasiallisia syitä ns. jätkä-
miesten elämän vaikeutumiseen. Oma osansa

on kuitenkin myös naisten kasvaneella itsenäi-
syydellä: heidän ei ole enää pakko suostua
mihin tahansa.

Perheenjäsenten yrityksissä vaikuttaa yksi-
lön juomiseen yhdistyvät kaksi usein vastak-
kaisiksi ymmärrettyä elementtiä: sosiaalinen
kontrolli ja sosiaalinen tuki. Tuki ja kontrolli
sekoittuvat ja liittyvät toisiinsa arkielämän pie-
nissä tapahtumissa. Perheessä on myös paine
tuen ja kontrollin jonkinlaatuiseen vastavuo-
roisuuteen. Riittämätön tasapaino vastavuo-
roisuudessa ja tuen ja kontrollin lomittumises-
sa aiheuttaa perheessä ristiriitoja ja tyytymät-
tömyyttä.

Tutkimuksessa ei ole tarkasteltu erityisesti
perheitä, joissa alkoholista on tullut ongelma,
vaan aivan tavallisia suomalaisia perheitä.
Kohteena on siis ollut vallitsevien käyttäyty-
mismallien selvittäminen. Tärkeimmäksi kysy-
mykseksi nousee tällöin, miksi juomisen infor-
maalinen kontrolli on niin sukupuolisidonnai-
nen ilmiö. Ei ole oikein sanoa, että perhe sään-
telee juomista, vaan pitää sanoa, että äidit ja
vaimot sääntelevät poikiensa ja miestensä juo-
mista.

Tutkimuksessa haastateltiin 300:aa pääkau-
punkiseudulla asuvaa nuorta avioparia. Tä-
män lisäksi työssä on käytetty eräitä laadullisia
aineistoja. Tutkimuksen erityinen kiinnostuk-
sen kohde on naisten ja miesten alkolimaailmo-
jen ero. Eroa tarkastellaan perhekontekstissa,
mutta koska kummankin osapuolen erillinen
todellisuus on saatava itsenäisesti ja yhtä vah-
vasti esiin, on perheyksiköt erittelyä varten
halkaistu kahteen puoliskoon. Kumpaakin ko-

likon puolta - sekä vaimon että miehen suh-
detta perheessä tapahtuvaan alkoholinkäyt-
töön - on tarkasteltu erikseen. Sukupuolten
juomiskäyttäytymisen erilaisuuden perusta ei
ole perheen sisällä, vaan yleisessä yhteiskun-
nallisessa työnjaossa, jossa naisten ja miesten
työt ja sosiaaliset vastuualueet ovat toisistaan
pitkälle erkaantuneet. Hoivatyö on miltei yk-
sinomaisesti naisten työkenttää.

Naisten ja miesten välinen työnjako ilmenee
perheissä ensinnäkin vaimon ja miehen juomi-
sen määrässä ja perheen sisäisessä juomisen
kontrollissa. Vaimot, jotka juovat enemmän
kuin heidän aviopuolisonsa, ovat harvinaisia.
Miehet juovatkin kulutustutkimusten mukaan
neljä jokaisesta Suomessa kulutetusta viidestä
alkoholilitrasta. Perheessä toisten juomisen hil-
litsijä on lähes aina nainen. Haastatelluista
miehistä noin puolet sanoi vaimon pyrkineen
rajoittamaan hänen juomistaan, ja naisista
vain 12 prosenttia oli ollut miehensä rajoitus-
pyrkimysten kohteena. Valtaosa miehistä tul-
kitsi vaimonsa pyrkimyksiä myönteisesti, arve-
li syynä olevan rakkauden ja huolenpidon, ja
enemmistö oli myös pyrkinyt noudattamaan
vaimon neuvoja. Noin kolmasosa piti kontrol-
lia tarpeettomana eikä yrittänyt muuttaa tapo-
jaan. Mitä enemmän mies joi, sitä varmemmin
puoliso oli koettanut rajoittaa hänen juomis-
taan. Vaimon pyrkimykset rajoittaa miehen
juomista ovat voimia kuluttavaa hoivatyötä:
yrityksiä huolehtia perheen arkielämän suju-
misesta ja toisen terveydestä.

Toiseksi sukupuolten välinen työnjako ilme-
nee niissä symbolimerkityksissä, joita alkoho-
linkäytöllä on perheen sisäisessä kommunikaa-
tiossa. Jokainen perhe on yksilöllinen, mutta
aviopuolisoiden käyttäytymistä säätelevät pit-
kälti yleiset yhteiskunnalliset mallit. Yhteis-
kunnan sukupuolisidonnaisen työnjaon vuoksi
muodostavat naiset ja miehet jossakin määrin
kaksi erillistä yhteiskunnan ryhmää omine int-
resseineen. Niiden välisen suhteen luonnetta
perhe-elämän alueella sääntelee perheideolo-
gia. Yksittäisen perheen yksittäiset jäsenet ovat
sisäistäneet vallitsevan perheideologian, ja
vaikka he suhtautuisivat siihen kriittisestikin,
on heidän oma elämänsä aina jollain tavalla
suhteutettu vallitsevan perheideologian tarjoa-
miin malleihin.

Alkoholi voi toimia, ja Suomen historiassa
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onkin toiminut, symbolisena välineenä ilmaise-
massa sukupuolten välisiä intressieroja. Var-
hainen raittiusliike argumentoi vahvasti nais-
ten, lasten ja perheitten edun puolesta. Myös
nykyään yhdistetään ideologisessa keskustelus-
sa säännöllinenja turvallinen arkielämä enem-
män naisten kuin miesten intresseihin. Jatku-
vuutta lupaava arkielämä onkin ollut erityises-
ti naisille kuuluvien ponnistusten tulosta ja
heidän vastuullaan. Miehille taas mahdolli-
suus etäisyyden ottoon naisten maailmasta ja
arjen "pikkumaisuuksista" on perinteisesti ol-
lut reilun ja miehekkään miehen mitta.

Perheen ristiriitojen olemukseksi muodostuu
suomalaisessa perheessä hyvin usein puolisoi-
den vetäytyminen yhdessä jaetusta todellisuu-
desta kohti sukupuolittain eriytyne.itä alkoholi-
maailmoja. Mies juo ja nainen moittii. Juomi-
nen on tässä yhteydessä samanaikaisesti risti-
riitojen sekä syy että seuraus. Silloin kun per-
heessä menee hyvin, puolisot juhlivat yhdessä
ja vaimokin saa osansa alkoholinkäytön myön-
teisistä puolista.

Tutkimus osoitti, että kun mies koki avioliit-
tonsa melko onnettomaksi, oli kaikkein toden-
näköisintä, että hän joi usein, omastakin mie-
lestään hallitsemattomasti ja usein muussa
kuin vaimon seurassa. Jos avioliitto oli miehen
mielestä hyvin onnellinen, ei tällaisen juomisen
todennäköisyys ollut kovin suuri. Samoin jos
mies koki avioliittonsa hyvin onnettomaksi, oli
vähemmän todennäköistä, että hän joi usein ja
liiallisesti.

Niinpä vaimon kontrollin kohteena olo oli-
kin kaikkein todennäköisintä miehen ollessa
melko tyytymätön liittoonsa. Kaikkein onnet-
tomimmat ja kaikkein onnellisimmat aviomie-
het eivät olleet niin usein rajoitusten kohteena.
Kontrolloijaksi rupeaminen taas liittyi vaimon
aviolliseen tyytymättömyyteen, kunhan se ei
ollut liian suurta, jolloin ryhtyminen tähän
vaivannäköön kävi harvinaisemmaksi.

Miesten hillitön ja vaimosta etäisyyttä otta-
va juominen ja vaimon tehostunut kontrolli
nävttäisivät liittyvän aviolliseen konfliktikau-
teen, vaiheeseen, jolloin puolisoilla on mieles-
sään paljonkin närää, mutta suhde toiseen on
edelleen tärkeä.

Naisten oma alkoholinkäyttö ei sen sijaan
ole mitenkään yhteydessä siihen, millaiseksi he
avioliittonsa kokivat. Naisille juominen ei siis
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ole sen enempää aviollisten konfliktien ilmaus
kuin syykään. Poikkeuksia tietysti löytyy mutta
olennaista on, että se, mikä tässä yhteydessä
muodostaa miehille yleisen kulttuurisen mal-
lin, on naisille hyvin harvinaista.

Alkoholinkäytön ja sen kontrollin välinen
kulttuurinen tasapaino naisen ja miehen suh-
teessa on herkkä. Yhteiskunnalliset muutokset,
jotka kohdistuvat eri perheenjäseniin eri tavoin
ja eri aikaan, saattava helposti horjuttaa tätä
tasapainoa. Tutkimuksen aineisto antoi mm.
viitteitä siitä, että avioliitoissa, joissa puolisot
kuuluvat eri yhteiskuntaluokkiin, syntyy taval-
lista helpommin alkoholinkäyttöön liittyviä
konflikteja. Nykyään on hyvin tavallinen sellai-
nen avioliitto, jossa mies tekee ruumiillista työ-
tä ja vaimo on palvelualan valkokaulusamma-
tissa. Ilmeisesti tällaiset perinteisesti kahta eri
elämäntyyliä edustavat, vaikkakin nykyään
hyvin tavalliset työläisten ja toimihenkilöitten
liitot ovat erityisen alttiita keskusteluille ja
konflikteille siitä, mitkä ovat soveliaita tapoja
käyttää alkoholia. Yhteiskunnallisen aseman
vaikutus juomisen sääntelyyn perheessä oli
muutenkin nähtävissä. Eniten koulutusta saa-
neet ylemmät toimihenkilömiehet olivat juomi-
sessaan kaikkein riippumattomimpia perhepii-
rin valvonnasta. Tämä ei selity sillä, että keski-
luokkaisten miesten juominen olisi vähäisem-
pää tai vähemmän haitallista, vaan ilmeisesti
heidän alkoholinkäyttönsä on sosiaalisesti ar-
vostetumpaa ja tuottaa perheelle vähemmän
taloudellisia ongelmia.

Alkoholistiperheitten kipeitä yksilöllisiä on-
gelmia ei voi pelkistää tässä tutkitun kaltaisek-
si yleisten mallien tarkasteluksi. Tuloksilla voi
kuitenkin olla merkitystä myös alkoholistiper-
heitten kannalta. Ne osoittavat, ettäjuomisen
ja sen kontrollin tunneperäistä draamaa näy-
tellään miesten ja naisten välillä suuressa osas-
sa suomalaisia perheitä. Se ei siis ole vain
alkoholiongelmaisten perheitten erityispiirre.
Alkoholismia ja perhettä koskevassa keskuste-
lussa tulee usein esille vaimon rooli juomisen
mahdollistajana. Aina ei lainkaan huomata,
että tämä ei johdu vaimon yksilöllisistä omi-
naisuuksista, vaan vaimon ja miehen alkoholi-
suhteen perinteisestä mallista. Naiset sukukun-
tana ovat miesten juomisen mahdollistajia, mi-
kä on enemmistölle miehiä etu ja vapauden
tae. Kääntöpuolena sitten on, että osa miehistä



altistuu alkoholismille ja että miesten juoppous
on yleisempää kuin naisten. Lieneekin niin,
että jos alkoholista on tullut ongelma, on yksit-
täisen perheen parantuakseen pystyttävä pi-
kemminkin irrottautumaan vallitsevasta "nor-
maaliudesta" kuin sopeutumaan siihen.

Juomiseen liittyvien ongelmien ennaltaeh-
käisyssä on naisten perheissä tekemä työ ensi-
arvoista. On syytä tunnustaa näiden yleensä
itsestään tulevina pidettyjen ponnistusten ar-
vo. Niiden avulla on yhteiskunnan perusraken-
teet pidetty toimivina, ja ilman niitä olisivat
valtionkin toimenpiteet varmasti aika avutto-

mia. Eivätkä naiset ole ryhtyneet tähän työhön
oma-aloitteisesti. Yhteisön sisäiset lainalaisuu-
det ovat heidät siihen istuttaneet. Mutta ken-
ties aivan yhtä tärkeää on, että samalla, kun
tämän työn arvo tunnustetaan, tehdään mah-
dolliseksi naisten itse päättää, tekevätkö he
tätä työtä ja millaisissa olosuhteissa. Naisten
taloudellisen itsenäisyyden ansiosta näin nyt jo
jossain määrin tapahtuukin. Sen sijaan vasta-
vuoroista tukea ja kontrollia on omien juomis-
ongelmiensa kanssa taisteleville naisille, joita
toki heitäkin on, yhä kovin harvoin tarjolla.

English Summary

Marja Holmila: Vaimot, aaiomiehet ja alkoholi
(Wioes, husbands and alcohol. A study of önformal
d.rinking control within the family)

The article is based on the writer's doctoral thesis,
which examines the consumption of alcohol and its infor-
mal control in the family and its connection with the
husband-wife relationship, the emotional side of their re-
lationship in particular. The study included interviews of
300 young couples living in the Helsinki area and certain
qualitative material.

A common factor among all social groups is the com-
plementary diflerence between men and women in their
approach to drinking. Men drink more than their wives,
who in turn try to control their husbands' drinking. This
model is a consequence of the more common division of
labour between men and women, in which the traditonal

task of the women is to look after people. Drinking also
symbolizes the level of communication between men and
women. Happily married men most often have a drink
together with their wives. Those who are drinking excess-

ively and unconuollably are the objects of their wives'
controlling efforts and rarely totally happy in their mar-
riage. Women's alcohol consumption on the other hand is
in no way connected with the state of their marital
relationship.

The thesis examines the so-called ordinary families.
The husbands and wives in a large number of Finnish
families live an emotional drama between drinking and
its control. This is not only the case in families with
a drinking problem. It would seem that if alcohol has
become a problem, the family ought to break away from
the apparent "normality", rather than adapt to it.
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