
Alhoholia runsa,asti häyttöaöt naiset

Maria Holmila

KYSYMYKSENASETTELU

Aviomiestenja isien juominen on historialli-
sesti ollut, ja edelleen on, naisten suurin alkoho-
liin liittyvä ongelma (Snare 1989, 149). Entä
naisten oma alkoholin käyttö? Eikö se ole koko
ajan lisääntynyt? Reaktiona usein hyvin liioitte-
leviin puheisiin on osoitettu, että naisten alko-
holin käyttö on edelleen melko vähäistä ja että
se on lisääntynyt eniten keskiluokkaisena, hal-
littuna juomisena. On kysytty, pitäisikö mies-
tenkin juomiseen löytää malli naisten juomi-
sesta (Ahlström 1989).

Mutta vaikka naisten juominen ei varmasti-
kaan ole yhteiskunnan suurin alkoholiongelma,
ei voida kieltää, etteikö osalle naisista olisi juo-
misesta haittaa. Ilmeisesti tämä ryhmä on kas-
vamaan päin, mikäli alkoholin kokonaiskulu-
tuksen nousu jatkuu. Esimerkiksi Tanskassa
ovat sairaalahoidossa olevien naisten alkoholiin
liittyvät taudit lisääntyneet vajaassa kahdessa
vuosikymmenessä 300 prosenttia. Naisten
osuus alkoholismin avohoidossa on myös tasai-
sesti kasvanut (Snare 1989, 134). Suomessa nais-
ten osuus päihdetapauksiksi luokitelluista ter-
veydenhuollon ja sosiaalitoimistojen asiak-
kaista oli 13.10.1987 noin 20 prosenttia (Lehto
l9B9). Kun eri hoitopisteissä kävi tuon yhden
päivän aikana 606 naispuolista asiakasta, voi-
daan arkipäivien lukumäärän avulla karkeasti
arvioida, että vuoden aikana naisten asiakas-
käyntejä olisi noin 90 000.

Naisten alkoholinkäyttötapoja on Suomessa
tarkasteltu aiemmin mm. Alkoholipoliittisen
tutkimuslaitoksen juomatapatutkimuksen
(Ahlström l9B5; Simpuru l97B;Ylälähti l98l) ja
pohjoismaisen haastatteluaineiston (Järvinen
ec Öta*aattir l9B4) avulla. Tämä artikkeli
eroaa edellä mainituista tutkimuksista siinä,
että pyrin tarkastelemaan eräiden elämisen laa-
tua kuvaavien tekijöiden ja runsaan juomisen
välistä yhteyttä. Tavoitteena on etsiä hypotee-
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seja naisten alkoholiongelmia tarkastelevalle
perusteellisemmalle tutkimukselle.

Eräissä tutkimuksissa on etsitty analogisilta
aloilta, kuten kriminologiasta, vastausta kysy-
mykseen, miksi naiset juovat niin vähän. On
viitattu erilaisiin estemekanismeihin,jotka pitä-
vät naisten alkoholin kulutuksen (samoin kuin
rikollisuudenkin) alhaisena. Selityksenä ovat
naisten sukupuoliroolitja sukupuolisidonnaiset
kontrollin muodot. Vastaavasti selitystä naisten
lisääntyneelle juomiselle ja rikollisuudelle on
haettu näiden esteiden murtumisesta (Snare
1989,136).

Kulttuurin käsitteestä lähtevät tutkimukset
ovat taas kuvanneet naisten ja miesten erilaista
elämäntodellisuutta,johon kuuluvat myös alko-
holin käyttö ja asenteet. Tällöin ajatuksena ei
niinkään ole se, ettäjotkin tekijät estävät naisia
juomasta samalla lailla kuin miehet vaan että
vähäisempi juominen on elimellinen osa kult-
tuurimme "naiseutta" ja naisten tehtäviä.
Nämä kulttuuriset peruspiirteet muuttuvat hy-
vin hitaasti (Holmila l9BB; Nätkin l9BB).

Tässä artikkelissa tarkastellaan pelkästään
naisia ja pyritään määrittämään naisten keski-
näisiä eroja. Kohteena ovat naisten "märin"
osa: tiheästi juovat ja usein humaltuvat naiset.
Artikkelissa on pyritty paikallistamaan niitä
elinoloihin liittyviä tekijöitä, joilla on merki-
tystä naisten runsaan alkoholin käytön ymmär-
tämisessä.

Elinoloihin liittyvät tekijät, joiden suhteen
naisten juomista tarkastellaan, ovat seuraavan-
laisia:

l. kulutusmahdollisuudet
2. elämäntyyli, harrastukset
3. sosiaaliset verkostot.
Kulutusmahdollisuudet liittyvät ennen kaik-

kea taloudelliseen asemaan. Ne ovat myös suo-
raan yhteydessä juomisen ongelmallisuuteen:
köyhälle tulee ongelmia nopeammin kuin rik-
kaalle.
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Elämäntyyli ja harrastukset viittaavat ajan-
käyttöön. Keskiluokkaiset naiset käyttävät
enemmän alkoholia kuin työväenluokan naiset
(Ahlström 1985,116;Hansen & Andersen l9B5).
Aktiiviset, monia asioita harrastavat ihmiset
käyttävät myös alkoholia enemmän kuin hil-
jaista elämää viettävät. Myös ikä on olennainen
tekijä.

Sosiaaliset verkostot taas kertovat, onko hen-
kilö yksinäinen vaiko muiden ympäröimä, osa
sosiaalista ryhmää. Raittius on joskus liitetty
hiljaiseen, vetäytyvään elämään (Sulkunen
1985, 52). Toisaalta juoppoudenkin on ajateltu
liittyvän yksinäisyyteen; on esimerkiksi puhuttu
yksin päivänsä viettävistä naisista kaappijuop-
poina, vihreinä leskinä. Yksinäiset juopot mie-
het ovat hoitohenkilökunnalle tuttu ryhmä.
Perhe on ehkä tärkein sosiaalinen verkosto; sen
olemassaolo saattaa vaikuttaa eri tavoin naisen
ja miehen juomiseen (Ahlström 1985, 130).
Eräissä tutkimuksissa on tarkasteltu ystäväpii-
rin vaikutusta juomiseen ja huomattu, että in-
tegroituminen ystäväpiiriin ei välttämättä vai-
kuta juomiseen (Seeman & Seeman & Budros
leBB).

AINEISTO

Koska naisten juomisen yleinen taso on al-
hainen ja suurkuluttajien lukumäärä pieni, on

survey-menetelmässä vaikeutena saada riittä-
vän monta tapausta mukaan tarkasteluun.
Luokkarajoj a joudutaan laaj entamaan kohtuu-
käyttäjien suuntaan. TäIlöin juomisen kaksi
ulottuvuutta, sen iloinen ja murheellinen puoli,
esiintyvät päällekkäin, eikä niitä ole helppo
erottaa toisistaan. Alkoholista hallitusti nautti-
vien naisten "varjossa" kehittyvää ongelmaista
juomista on vaikea havaita. On kyllä loogista
päätellä, että ryhmässä, jossa alkoholin käyttö
on runsasta, myös ongelmainen käyttö on ylei-
sempää.

Tilastokeskuksen haastattelutoimiston ke-
räämä elinolosuhdetiedustelun (ELO -86:n) ai-
neisto, jota tässä artikkelissa käytetään, on eri-
tyislaatuinen siinä, että sen otos on erittäin
suuri. Vastanneita oli 12 057 (aineistosta tar-
kemmin ks. Ahola & Sauli & Väisänen l9BB).
Täten usein alkoholia käyttäneitä naisiakin on
tullut tutkimukseen enemmän kuin useimmissa
muissa alkoholin kulutusta mittaavissa tutki-
muksissa.

Alkoholin käyttöä on elinolosuhdetieduste-
Iussa mitattu kahdella kysymyksellä: "Kuinka
usein kaiken kaikkiaan nautit alkoholia?" ja
"Kuinka usein käytät alkoholia niin että se tun-
tuu oikein toden teolla?". Näihin kysymyksiin
annetut naisten vastauksetjakautuvat hyvin sa-

malla lailla kuin vuoden 1984 juomatapatutki-
muksessa (Ahlström 1985, 107- l3l).

Taulukko 1. Naisten juomisen ja humaltumisen tiheys ja käytettävissä olevat tulot, 7o

kaikki
käytettävissä olevat tulot vuodessa, mk

0-20 000 20 001-40 000 40 001-60 000 60 001-80 000 yli B0 000

juomistihelts

(N)
vähintään pari
kertaa viikossa
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

päihtlmistihe2s

(N)
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

(t 276)

7

19

48

(l 73e)

B

IB

45

(5 642)

l1

25

54

(4 i85)

2

11

(l 030)

2

t2

(1 34e)

2

9

(r eso)

ll*

29*

6l*

(s 14)

22*

38*

66*

( 163)

3B',t

58*

77*

(t 774)

1

l0

(473)

2

t0

(lse)

4

I4

I69

* Ero merkitsevä 5 o/":n luotettavuustason mukaan verrattuna pienituloisimpien ryhmään.
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Taulukko 2. Naisten vaikeudet juoksevien menojen hoi-
dossa, juominen ja sosioekonominen asema, 7o

vaikeuksia menojen hoidossa
vhteensä on ei

juomistihei'ts

(N)
vähintään pari
kertaa viikossa
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

päihtltmisliltelts
(N)
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

(5 644)

t1

25

54

(4 73s)

l0

23

52

astaan joka kymmenes, mutta parhaiten ansait-
sevien ryhmässä jo joka kolmas. Tämä tulos
kertoo alkoholin olevan selvästi ylellisyyshyö-
dykc. Sitä käytetään sitä enemmän. mitä pa-
remmat tulot ovat.

Humalatiheys sen sijaan ei vaihtele tulojen
mukaan. Varakkaimpien ryhmässä on hiukan
enemmän sellaisia, jotka juovat alkoholia usein
"niin että se tuntuu oikein toden teolla", mutta
erot eivät ole merkitseviä. Varakkuuden muka-
naan tuoma lisääntynyt alkoholin käyttö näyt-
täisi siis olevan naisilla hyvin pitkälti hillittyä
tapajuomista.

Alkoholin käytönja taloudellisen aseman yh-
teyttä voi tarkastella myös toisin päin: Liitty-
vätkö rahavaikeudetjajuominen yhteen? Haas-
tateltavilta kysyttiin: "Onko sinulla ollut vii-
meisten 12 kuukauden aikana vaikeuksia juok-
sevien menojen hoitamisessa?". Vastaukset on
ristiintaulukoitu juomistiheyden ja humalati-
heyden kanssa (taulukko 2).

Usein toistuva alkoholin käyttö liittyy vai-
keuksiin juoksevien menojen hoitamisessa.
Myös päihtymistiheys on yhteydessä rahavai-
keuksiin.

Juomiseen tietysti kuluu rahaa, ja voi olla,
että usein juovien elämäntyyli on muutenkin
"tuhlailevampi" ja kulutukseen suuntautunut.
Rahavaikeuksia ei kuitenkaan luulisi olevan
kaikkein varakkaimmilla naisilla, joiden kes-
kuudessa tiheä juominen on kaikkein yleisintä.
Katsottaessa tarkemmin rahavaikeuksien esiin-
tymistä ja juomisen tiheyttä eri ammattiryh-
missä nähdäänkin, että ylempien toimihenkilöi-
den keskuudessa ei taulukon 2 mukaista yh-
teyttä ole. Hyvin toimeentulevat keskiluokan
naiset siis voivat käyttää alkoholia tiheästikin,
ilman että käyttövarat loppuisivat.

Toisaalta työttömien .ja eläkeläisten ryh-
mässä ei toimeentulovaikeuksien ja juomisen
tiheyden välillä myöskään ole yhteyttä. Näiden
pienituloisten naisten rahat loppuvat jo muista
syistä. Kaikkein eniten käyttövarojen riittävyys
siis säätelee keskituloisten, työväenluokkaan tai
alempiin toimihenkilöihin kuuluvien naisten
kulutusta.

SOSIAALINEN ASEMA JA IKÄ

Sosiaalinen asema ja ikä vaikuttavat juomr-
sen tiheyteen tässä aineistossa hyvin samanta-
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(4 786)

2

11

(Be4)

15*

33*

65*

(802)

4*

1B'r'

(3 e77)

I

9

* Ero merkitsevä 5 oh:n luotettavuustason mukaan.

Elinoloja mittaavat erittäin monet kysymyk-
set. Monet aineistonkeruun taustalla olleet ky-
symyksenasettelut - objektiivisen ja subjektii-
visen hyvinvoinnin, sosiaalisen tuen ja verkos-
tojen sekä harrastustoiminnan merkitys yksilön
elämälle - ovat mielenkiintoisia lähtökohtia
naisten alkoholin käytön tutkimiselle.

KU LUTU SMAHDOLL ßUU DET JA
JUOMISEN TIHEYS

Haastatteluun vastanneiden käytettävissä
olevat henkilökohtaiset tulot poimittiin rekiste-
ristä. Taulukossa I on esitetty tiheään alkoholia
käyttäneet ja usein humaltuneet naiset käytet-
tävissä olevien henkilökohtaisten tulojen mu-
kaisissa ryhmissä. Juomisen ja humalan tihey-
den mukaiset prosenttiluvut ovat kumulatiivi-
sia prosentteja. Lukujen erojen merkitsevyys on
tarkistettu luotettavuusraj ataulukon avulla.

Taulukosta I ilmenee, että alkoholin käytön
tiheys on selvästi yhteydessä käytettävissä ole-
viin tuloihin. Varakkaimmat naiset käyttävät
alkoholia useammin kuin pienituloiset. Usein
käyttävien osuus kasvaa siirryttäessä pienituloi-
sista (alle 40 000 mk) kohti suurituloisimpia.
Ryhmät eroavat toisistaan jo katsottaessa kaik-
kein tiheimmin (vähintään pari kertaa viikossa)
juovia. Tällaisia naisia on koko aineistossa aino-
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Taulukko 3. Naisten vapaa-ajan harrastukset ja juominen, 7o

2 .1 4
yli 20 kertaa vuodessa

56 7 B 9 kaikki

juomistiheys

(N)
vähintään pari
kertaa viikossa
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

(2 036)

12

27

57

(2 013)

14*

31*

64*

(1 837)

2

t1

(3Bs)

22*

41*

79x

(37e)

2

1B*

(750)

25*

47*

0t'

(73s)

6*.

oo*

(2lB)

ll

29

7l*

( lee)

t2

(384)

2*

7*

21*

(l7B)

0

4*

(3 lB4)

10

23

J.'

(3 2e3)

t3

zo

59

(655)

t3

31*

73*

(617)

4

24*

(s 644)

11

ZJ

54

(4 786)

2

1l

päiht2mßtiheys
(N)
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

(r 778)

2

9

(2 6s7) (2 Bse)

12
912

* Ero merkitsevä 5 7o:n luotettavuustason mukaan verrattuna kaikkiin vastaajiin.

1. liikkunut luonnossa
2. harrastanut liikuntaa
3. käynyt taidenävttelyissä, museoissa,

elokuvissa, teatterissa, oopperassa
4. käynyt ravintoloissa, kahviloissa

paisesti kuin juomatapatutkimuksessa ja
eräissä muissa tutkimuksissa (ks. Ahlström
1985, 107 - 131). Siksi niitä esitellään tässä vain
lyhyesti.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että
ylemmät toimihenkilönaiset juovat tiheämmin
kuin muut (ks. myös Ahola l9B9). Näin on myös
tässä käytetyssä aineistossa. Ylempiä toimihen-
kilöitä seuraavat alemmat toimihenkilöt, opis-
kelijat ja työläiset. Yrittäjänaiset fioista osa on
maanviljelijöitä), pitkäaikaistyöttömät, sosiaa-
liavustusten varassa elävät ja eläkeläiset juovat
harvimmin.

Humalakulutus sen sijaan vaihteli ammatti-
ryhmittäin vain vähän: ainoastaan eläkeläisetja
yrittäjät humaltuvat muita selvästi harvemmin.
Tässä kohden tulos poikkeaa juomatapatutki-
muksesta; siinä todettiin työläisnaisten juovan
itsensä humalaan useammin kuin muiden (Ahl-
ström 1985, 130). Ero saattaa johtua mittaamis-
tavan eroista.

Keski-ikäiset, 30-50-vuotiaat, naiset juovat
kaikkein useimmin. Humalaan .juominen taas
on yleisintä alle 30-vuotiaiden naisten keskuu-
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5. käynyt urheilukilpailuissa
6. käynyt uskonnollisissa tilaisuuksissa
7. käynyt eri harrastuksissa
B. lukenut kirjoja
9. käynyt diskossa, tanssimassa

dessa. Kaikissa ammattiryhmissä nimenomaan
alle 30-vuotiaat juovat tavallista useammin it-
sensä humalaan.

Sosiaalisen aseman ja iän vaikutus voidaan
siis tiivistää seuraavasti: usein toistuva juomi-
nen liittyy keskiluokkaiseen ammattiasemaanja
humalahakuisuus liittyy nuoruuteen.

ELÄMÄNTYYLI

Harrastukset kertovat elämäntyylistä. Tau-
lukossa 3 on esitetty tiedot eri asioita usein har-
rastavien juomisesta.

Teatterissa, museoissa, elokuvissa, taide-
näyttelyissä tai oopperassa usein käyvät käyttä-
vät alkoholia tiheästi. Myös ravintolassa tai
kahvilassa usein istuvat juovat tavallista tihe-
ämmin. I{äissä ryhmissä on humaltuminen
myös keskimääräistä useammin toistuvaa. Dis-
koissa, tanssimassa ja urheilukilpailussa usein
käyvätja liikuntaa harrastavat ovat seuraavaksi
tiheimmin alkoholia käyttäviä ja humaltuvia.

Kulttuurin kuluttamiseen liittyy siis tiheä al-
koholin käyttö. Siihen näyttää myös kuuluvan
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muita useammin toistuva humalakäyttökin.
Aiemmin esitettiin keskiluokkaisen luokka-ase-
manja hyvien tulojen liittyvän usein toistuvaan
juomiseen, mutta ei erityisen tiheään humaltu-
miseen. Kulttuuriharrastuksista ja ravinto-
loissa käymisestä innostunut ryhmä on ilmei-
sesti sillä tavoin valikoitunut keskiluokkaisten
naisten alaryhmä, että se myös harrastaa huma-
lakäyttöä enemmän kuin muut naiset.

Ravintolassa käyminen näyttää liittyvän jol-
Iei yksinäisyyteen niin ainakin perhepakoiseen
ajankäyttöön. Harvemmin ravintoloissa tai
kahviloissa käyneistä 38 prosenttia oli ollut
siellä viimeksi oman kotitalouden jäsenen
kanssa, kun taas usein ravintoloissa tai kahvi-
loissa käyneistä lB prosenttia oli ollut siellä vii-
meksi asuinkumppanin kanssa. Privaatinjajul-
kisenjuomisen ero on olemassaja sekoittuu vain
laimeasti, harvoin tapahtuvina käynteinä. Yk-
sin asuminenja ravintoloissa usein käyminen on
muissakin tutkimuksissa todettu voimakkaasti
korreloiviksi (Simpura l9B9; Kühlhorn l9B9).

Matkustelu on nykyisin koko kansan huvia.
Soile Veijola toteaa)että B0-luvun seuramatkai-
lijoista ei voida piirtää yhtenäistä kuvaa. Mu-
kana on niin perhesuhteita vaalivia kuin vapaita
suhteita etsiviäkin. Lomamatka ulkomailla si-
sältää kuitenkin naisellekin mahdollisuuden vii-
kon mittaiseen "vastuuttomuuden epärationali-
teettiin" (Veijola l9BB, B0 - B2). Juomatapoihin
ulkomaanmatkat saattavat vaikuttaa myös

siksi, että alkoholia on etelässä helpompaa ja
halvempaa ostaa.

Taulukosta 4 voidaan lukea, että naisten vil-
kas ulkomaanmatkailu liittyy sekä "manner-
maiseen" juomiseen että "vastuuttomuuden
epärationaliteettiin". Vähintään kolme kertaa
viiden viime vuoden aikana ulkomailla lomail-
Ieet olivat usein alkoholia käyttäviä ja myös
usein humaltuvia. Tämä tulos on sama kaikissa
sosioekonomisen aseman mukaisissa ryhmissä,
jopa eläkeläistenkin keskuudessa. Usein ulko-
mailla lomailleissa eläkeläisissä on muita enem-
män sellaisia naisia, jotka ainakinjoskus humal-
tuvat.

Tässä kohden saattaa olla paikallaan vil-
kaista miesten vastaavia tuloksia. Miehillä mat-
kailuun liittyy kyllä tiheä juominen, kuten nai-
sillakin, mutta ei tiheämpää humalakäyttöä
kuin kotimaahan jääneillä. Sukupuolten väli-
nen ero saattaa selittyä sillä, että humala on
miehille sallitumpaa kuin naisille. Miesten ei
tarvitse etsiä suurempia ympyröitä; kotinurkis-
sakin saa humaltua.

Liikkuminen luonnossa, lukeminen ja käsi-
työt ym. "hobbyt" ovat yleisiä ajanviettotapoja,
ja näitä usein harrastavien juomistavat eivät
poikkea keskivertojuomisesta. Myöskään kir-
joja usein lukevat eivät juo keskimääräistä
enempää tai vähempää. Uskonnollisiin tilai-
suuksiin usein osallistuvat kävttävät alkoholia
erityisen harvoin.

Taulukko 4. Naisten lomamatkat ulkomaille viiden viime vuoden aikana ja juominen, 7o

vhteensä
lomamatkoilla ulkomaille
ei 1-2 kertaa 3 kertaa tai

useammin

juomistihe2s

(N)
vähintään pari kertaa viikossa
vähintään kerran viikossa
vähintään kerran kuukaudessa

päihtymistihelts

(N)
vähintään kerran viikossa
vähintään kerran kuukaudessa

(5 644)
ll
25

54

(4 786)
2

l1

(1 1e1)

I
t0

(2 77s)
7

1B

M

l 348)
9*

24*
57*

(l 5r7)
20*
39*
71*

(t 4t7)
2

14*

B)

2

9

72

* Ero merkitsevä 5 o/":n luotettavuustason mukaan verrattuna ulkomailla käymättömiin
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Taulukko 5. Naisten juominen ja perheen koostumus, 7o

kaikki yksin
kotitalouden koostumus

avio- tai avopuo- avio- tai avopuo-
liso ja muita liso ja alle 18-

aikuisia vuotiaita lapsia

yksinja alle
lB-vuotiaita

lapsia

muut

juomistihe2s

(N)
vähintään pari
kertaa viikossa
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

päihtymistifu1s
(N)
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

(s 644)

l1

25

54

(4 786)

2

11

(754)

J

14*

( l 556)

I

9

(282)

l5*

(2sB)

J

11

(e r5)

14

oo

59

(l Bs7)

l1

24

52

(33e)

t2

2t

60

(2 220)

10

25

54

(l s36)

I

9

(313)

9

23

57

* Ero merkittävä 5 o/o:n luotettavuustason mukaan verrattuna kaikkiin vastaajiin yhteensä.

SOSIAALISET VERKOSTOT
Perhe

Juomatapatutkimuksen mukaan naisten per-
hesuhteet eivät samalla tavoin vaikuta alkoho-
lin käyttöön kuin on laita miesten kohdalla.
Humalakäyttöön perheellä sen sijaan näyttää
olevan vaikutusta. Sekä naimisissa olo että lap-
set vähentävät juomatapatutkimuksen mukaan
naisten humalakäyttöä (Ahlström 1985, 130).

Tämänkin tutkimuksen aineiston perusteella
näyttäisi siltä, että naisten perhesuhteilla ei ole
vaikutusta siihen, miten usein he käyttävät al-
koholia (taulukko 5).

Humalakäyttöä parisuhteessa eläminen sen
sijaan jonkin verran hillitsee. Aivan yksin tai
sitten yksinhuoltajina elävien naisten on tapana
juoda hieman tavallista useammin humalaan.
Sillä, onko naisella lapsiavai ei, ei olevaikutusta
juomisen tiheyteen eikä humalakäyttöön. Avo-
tai avioliitossa elävien humalatiheydet ovat kes-
kivertotasoa riippumatta siitä, onko perheessä
alle lB-vuotiaita lapsia.

Vakinaisessa parisuhteessa asuva nainen ole-
tettavasti pyrkii hillitsemään miehensä juo-
mista ja juo sen mukaisesti itsekin kerralla vä-
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hemmän. Tällöin ennen kaikkea vaimon rooli
on naisen humalajuomista hillitsevä seikka (vrt.
Holmila l9BB).

Se, että äidin rooli ei olisikaan humalajuo-
mista eniten rajoittava seikka, on mielenkiintoi-
nen tulos. Tässä tarvittaisiin kyllä tarkempaa
tutkimusta, jossa esimerkiksi niin lapsen kuin
naisenkin ikä olisi otettu huomioon.

Nämä tulokset tuntuisivat olevan ristirii-
dassa sen tiedon kanssa, että alkoholin vuoksi
hoidossa olevat naiset ovat useammin kuin mie-
het naimisissa olevia ja vielä usein alkoholisti-
miesten kanssa asuvia (Dahlgren 1979; Kivi-
ranta 1976, 59; Wiman 1983, 38). Nyt saadut
tuloksethan viittaavat siihen, että perheen koos-
tumuksella ei ole yhteyttä naisten juomiseen ja
että, jos yhteyttä on, se on samantapainen kuin
miehillä. Selitys tähän ristiriitaan saattaa olla
alkoholistinaisten ja muitten naisten eroavuu-
dessa. Todennäköisempi selitys on, että edellä
mainituissa alkoholistinaisia koskevissa tutki-
muksissa on naisia verrattu miehiin. Miehillä
perheettömyys ja alkoholiongelmat ovat vah-
vasti yhteydessä toisiinsa. Kun naisilla ei näin
ole ainakaan yhtä selvästi, saatetaan päätellä,
että naisten juominen liittyykin juuri perheelli-
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Taulukko 6. Naisten juominen ja oikein läheisten ystävien tapaaminen, 7o

kaikki päivittäin
tapaa ystäviään

viikoittain kuukausittain harvemmin ei ystäviä

juomistihels

(N)
vähintään pari
kertaa viikossa
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

päihQmistihey
(N)
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

(5 644)

ll

25

54

(4 786)

2

1l

(t 27e)

1l

25

55

(1 0e3)

2

15

(2 203)

1l

26

58

(r e0B)

2

1l*

(1 265)

t0

25

56

(501)

l9*

37*

7l*

(410)

8*

(3e6)

9

lg*

+0*

(282)

2

ll

(l 0e3)

I

7',r

* Ero merkitsevä 5 o/o:n luotettavuustason mukaan verrattuna ystäviään päivittäin tapaaviin

syyteen, esimerkiksi juopon miehen olemassao-
loon. Oikea päätelmä olisi kuitenkin se, että
perheen olemassaolo tai puuttuminen ei kovin
olennaisella tavalla selitä naisten juomista.

Ystäuät

Elinolotutkimuksessa kysyttiin haastatelta-
vilta: "Kuinka usein tapaatoikein läheisiä ystä-
viäsija olet heidän kanssaan?".

Juomisen tiheyden yhteys hyvien ystävien ta-
paamiseen on tämän aineiston mukaan kaksi-
suuntainen (taulukko 6). Ensinnäkin ne, jotka
tapaauat ytäuiään hltuin haruoin) ovat kaikkein
useimmin alkoholia käyttäviä. Tämä tulos on

melko yllättävä. Kenties tässä on kyse kiirei-
sestä ja perheeseen sidotusta tai sitten vain
muuten yksinäisestä naisryhmästä: ystävyys-

suhteet ovat jääneet taustalle. Alkoholia nämä

naiset ilmeisesti käyttävät muussa seurassa

kuin hyvien ystäviensä kanssa. Juominen on

suhteellisen hillittyä ja hallittua, humala ei ole

tavallista yleisempää.
Toiseksi ne, joilla ei ltstäuiä ole lainkaan, ovat

muita useammin raittiita. Sosioekonomisen
aseman mukaan tarkasteltaessa huomataan,
että raittiuden ja yksinäisyyden välinen yhteys
on merkitsevä ainoastaan eläkeläisnaisten kes-

kuudessa (35 % kaikista eläkeläisnaisista on
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raittiita, 24 "/" yksinäisistä). Alempien tormr-
henkilönaisten ryhmässä suhde on päinvastai-
nen: yksinäiset ovat tavallista useammin juovia
(yksinäisistä 23 "/o juo vähintään pari kertaa
viikossa, kaikista 13 %). Muissa sosioekonomi-
sen aseman mukaisissa ryhmissä ystävien ole-

massaolon ja juomisen tiheyden välillä ei ole

merkitsevää yhteyttä.
Naisten j uomatapoj a j a työelämää tarkastele-

vassa tutkimuksessa todettiin, että perinteisissä
naisammateissa työskentelevät naiset käyttävät
alkoholia stressin purkamisen välineenä.
Aloilla, joilla työskentelee yhtä paljon miehiäja
naisia, ei tätä esiinny (Haavio-Mannila &
Kauppinen-Toropainen & Kandolin l98g).
Alemmat toimihenkilöammatit ovat tyypillisiä
naisaloja. Mahdollisesti ystävien puuttuminen
tässä jo työnsä vuoksi stressaantuneessa ryh-
mässä lisää vaikeuksia ja alkoholin käyttöä
stressin laukaisemiseksi.

Humalakulutus on yleisintä niiden joukossa,
jotka tapaavat ystäviään hyvin usein (taulukko
6). Ystäviään päivittäin tapaavat käyttävät al-

koholia keskimääräiseen tahtiin, mutta humal-
tuvat kuitenkin kaikkein useimmin. On oletet-
tavaa) että tässä ryhmässä on paljon nuoria ja
perheettömiä ihmisiä, j otka viettäv ät v apaa-ai-
kaansa ystävien eikä perheen kanssa.
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Taulukko 7. Naisten juominen ja vapaa-ajan viettäminen työtovereiden kanssa, 7o

kaikki ainakin
kerran

viikossa

viettää vapaa-aikaa työtovereiden kanssa
joka muutaman harvemmin

kuukausi kerran
vuodessa

el tyo-
tovererta

juomistihe2s

(N)
vähintään pari
kertaa viikossa
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

päihtymistihe;ys

(N)
vähintään kerran
viikossa
vähintään kerran
kuukaudessa

(s 644)

11

25

54

(324)

2t

45

79

(4 786)

I

1l

(3 l2)

5

tl

(860)

2

1I

(42r)

l5

32*

67*

(402)

2

t3

(1 246)

15

32*

67*

(e67)

1l*

25*

55*

(lre)

7+

21*

54*

(r r77)

I

l0

(101)

2

t2
* Ero merkitsevä 5 o/":n luotettavuustason mukaan verrattuna ainakin kerran viikossa työtovereitaan tapaaviin

Työtouerit

Työtovereitten tapaamisen voidaan ajatella
kertovan kahdesta eri asiasta. Ensinnäkin työ-
toverit ovat osa sosiaalista verkostoa ja heidän
tapaamisensa vapaa-aikana kertoo vilkkaasta
sosiaalisesta elämästä. Toiseksi usein tapah-
tuva työtovereitten tapaaminen kertoo elämän-
tyylistä, jossa työlläja työpaikalla on keskeinen
merkitys elämässä.

Juominen näyttää tutkittujen naisten elä-
mässä liittyvän työtovereitten tapaamiseen si-
ten, että mitä useammin he tapaavat työtoverei-
taan, sitä tiheämmin he myös käyttävät alkoho-
lia (taulukko 7). Humalatiheys ei juuri Iiity työ-
tovereitten tapaamiseen.

Tämä tulos vastaa kuvaa menevästä, työhön
orientoituneesta naisesta, jonka elämään kuu-
luu usein toistuva alkoholin käyttö. Sekä mies-
ten että naisten alkoholin käytössä on työhön
liittyvillä tilanteilla ilmeisesti kasvava merkitys
(Ahola l9B9; Hilton 1987).

YHTEENVETO

Artikkelissa syntyvä kuva naisten alkoholin
käytöstä on pitkälti naisten vapautumista hei-
jastava, positiivinen pintailme. Juomisen yleis-
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tyminen on osa menestyvän, hyvin koulutetun
ja hyvin ansaitsevan kaupunkilaisnaisen uutta
itsenäistä elämäntyyliä. Tiheään alkoholin
käyttöön liittyvät hyvä tulotaso, ulkomaanmat-
kat, kulttuuriharrastukset, ylempi toimihenki-
löammatti. Olisi kuitenkin kaiken aikaisemman
tietouden vastaista olettaa, että naisten juomi-
sen Iisääntyminen voisi merkitä pelkästään tätä
harmitonta, sivistynyttä j a edelleen suhteellisen
hillittyä nautiskelua. Tutkimuksen tehtävänä
on yrittää nähdä myös mahdolliset ongelmat ja
löytää tekijöitä, jotka mahdollisesti lisäävät
niitä.

Kiinnostava haaste tutkimukselle on ymmär-
tää, miksi alempien sosiaaliryhmien naiset ovat
niin vahvasti edustettuina hoitopaikkojen asi-
akkaina (esim. Lehto l9B9), kun ylemmät toimi-
henkilönaiset kuitenkin käyttävät paitsi useim-
min myös määrällisesti eniten alkoholia. Myös
miesasiakkaar ovat tavallisimmin työväenluo-
kasta, mutta työväenluokan miehet myös käyt-
tävät enemmän alkoholia kuin toimihenkilöam-
mateissa työskentelevät (Ahlström 1985, ll9).
Mahdollisia selityksiä täIle on useita. Työväen-
luokkaiset naiset ovat ehkä huonojen elinolojen
ja köyhyyden vuoksi ajautuneet erityisen nope-
asti hoitoa vaativaan elämäntilanteeseen. Ken-
ties toimihenkilönaisten ongelmat ovat vasta tu-
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lossa, onhan naisten juomisen lisääntymrnen
kuitenkin melko nuori ilmiö, ja alkoholisairauk-
sien kehittyminen vie aikansa. On myös mah-
dollista, että toimihenkilöammateissa olevat
naiset hoitavat alkoholiongelmiaan muissa kuin
alkoholisteille erityisesti tarkoitetuissa hoito-
paikoissa.

Tässä artikkelissa on voitu vain raapaista
pintaa naisten runsaan alkoholin käytön tutki-
misessa. Tarkastelun perusteella voi esittää jat-
kotutkimuksen pohj aksi seuraavanlaisia päätel-
miä:

l. Naisten kokonaiskulutuksen suhteellinen
vähyys tekee välttämättömäksi tarkastella nais-
ten juomista irrallaan miesten juomisesta. Mi-
käli rinnastuksena olisivat miesten suuret pro-
senttiluvut, ne väistämättä ohj aisivat johtopää-
töksien tekoa. Kaikelle naisia koskevalle riittäisi
selitykseksi, että he ovat erilaisia kuin miehet.
Mutta tällainen "truismi" ei ole kovin hyödyl-
listä tietoa naisten itsensä kannalta. Parempi
vertailukohta runsaastijuoville naisille ovat toi-
set naiset. On lisäksi mahdollista, että naistenja
miesten juomisen peruslogiikassa on jossain
olennaisissa kohdin eroja.

2. Naisten keskiluokkainen ammattiasema
Iiittyy usein toistuvaan juomiseen ja nuoruus
liittyy humalahakuisuuteen. Köyhyys lienee
erittäin olennainen tekijä ongelmien kärjistymi-
sessä. Naisten huonojen palkkojen vuoksi hei-
dän taloutensa on erityisen haavoittuva.

3. Eläkeläisten perinteisen raittiin yksinäi-
syyden rinnalle näyttää olevan kehittymässä
uudenlaista yksinäisyyttä, johon liittyy run-
sasta alkoholin käyttöä. Yksinäisyys tarkoittaa
tässä ystävien puutetta, ei välttämättä perheen.
Tulos koskee erityisesti stressaavissa naisam-
mateissa työskenteleviä naisia.

4. Menestyvien, matkustelevien ja harrasta-
vien ylempien toimihenkilönaisten keskuudessa
eivät alkoholihaitat ole tällä hetkellä paljon-
kaan näkyvissä. Jossain määrin heidän tiheä,
mutta melko hallittu juomisensa edustanee tu-
levaisuuden naisen elämäntyyliä. On kuitenkin
oletettavaa, että myös alkoholiin liittyvät ter-
veyshaitat kasvavat seuraavina vuosikymme-
ninä juuri tässä ryhmässä.

5. Perheen merkitys naisten juomiselle on
alue, josta edelleen tiedetään vähän, mutta väi-
tetään paljon. Olisi tarkemmin tutkittava, onko
todella niin, että naisten humalajuomista hillit-
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see ennen kaikkea parisuhde, ei äidin rooli.Joka
tapauksessa tässä saadut tulokset vahvistavat
kuvaa, että juomisen määrän vaihteluun nais-

ten keskuudessa vaikuttaa perhe melko vähän.
Tärkeämmät selitykset löytyvät työelämästä.

6. Suomalaisten juomista on perinteisesti
luonnehtinut humalan ihannoinnin j a juoppou-
den tuomitsemisen välinen ambivalenssi. Nais-
ten lisääntyvä juominen on kenties synnyttä-
mässä uutta, vahvasti feminiinistä ambivalens-
sin muotoa: toisaalta ihannoimme mannermai-
sesti juovaa ja menestyvää "uutta naista", toi-
saalta tuomitsemme vahvasti alkoholisoitu-
neen, lapsensa hoidon laiminlyövän työväen-
luokkaisen naisen. Tämän ambivalenssin teke-

minen näkyväksi on yksi tutkimuksen tehtävis-
tä.
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English Summary

Marja Holmila: Alkohalöa rtnsaasti häyttöoöt naiset
(Women who drink frerycntl)

Frequent drinking among women is examined in the
light of their economic status, social position, life-styles
and social networks. The data are based on a large-scale
national survey on living conditions and welfare. The
survey revealed that middle-class women with good in-
comes were prone to frequent drinking. Women who travel
a lot, attend cultural events and spend time with colleagues
also use alcohol frequently. This indicates that controlled
drinking among middle-class women is a key factor ex-
plaining women's increased alcohol consumption. It is
likely that in the future health-related problems will grow
among this group of women, too.

The data also show that frequent drinking and intoxica-
tion are associated with financial difliculties in the medium
income groups. Lack ofsocial contacts and frequent drink-
ing among the women working in stressful female profes-
sions indicate the importance of studying how women's
social networks alfect their drinking habits. It is also in-
teresting that the existence ofa spouse or children does not
seem to allect how often women drink. Being a wife does,
however, reduce the incidence ofintoxication, but being a
mother does not. More research should be conducted in
these areas. Women's growing drinking problems seem to
be a less savoury side of the happy liberation march of the
new middle-class woman.
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