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1.

Yksi tapa jäsentää parisuhteen kehitystä on
eritellä sitä yhteisen sosiaalisen todellisuuden ra-

kentamisena, ylläpitämisenä ja purkamisena.
Yhteinen sosiaalinen todellisuus, yhteinen viite-
kehys luodaan kommunikaation avulla. Puoli-
soilla tulee olla yhteisia tulkintoja perheessä ta-
pahtuvasta sosiaalisesta käyttaytymisestä, ennen
kuin päästään intimiteetin vaiheeseen. Jonkinas-
teinen kulttuurinen konsensus on ensisijaista
emotionaaliseen yhteyteen verrattuna, koska
edellinen luo muodon ja koodiston, jonka kautta
erilliset emotionaalisesti latautuneet toimet ovat
ymmärrettävissä (ks. esim. Wynne 1984 ja Kort-
teinen 1982).

Tirtkimuksissa on kuitenkin usein päädytty sii-

hen, että avioliitto ja perhe merkitsevät miehel-
le ja naiselle eri asioita eli että miehen ja naisen

todellisuus on erilainen (ks. esim. Bernard 1976;

Thue 1978; Liljeström & al. 197 6; Tolkki-Nikko-
nen 1990). Kun aikaisemmissa tutkimuksissa tä-
mä erilaisuus ilmeni vaikkapa siinä, että kumpi-
kin yliarvioi omaa osuuttaan kotitöissä, niin nyt
todellisuuden erilaisuus näkyy yhä enemmän
suhteen emotionaalisessa puolessa ja tyytyväi-
syydessä liittoon. Miehet olivat tyytyväisempiä
kuin naiset liittonsa eri puoliin ja myös arvioivat
avioliiton onnellisemmaksi kuin puolisonsa
(Tolkki-Nikkonen I 990).

Miten yhteinen todellisuus sitten rakennetaan,
jos puolisoiden todellisuuden määritelmät ovat
erilaisia? Puhumalla? Olemalla hiljaa? Riitele-
mällä? Tärkastelen tätä ongelmaa vuonna l97l
avioituneiden parien l5-vuotisseurannan aineis-
ton valossa (ks. Tolkki-Nikkonen 1990). Tarkem-
man erittelyn kohteena ovat ristiriidat ja niiden
käsittely kolmessa eri perhetyypissä.

Aineisto koostui ensiperheistä, joilla oli lap-
sia. Parityypit muodostettiin sen perusteella, l)
onko parisuhde läheinen, itsenäinen vai erillinen,
2) mikä pitää liittoa koossa (parisuhde, perhe-
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suhde, olosuhde) ja 3) miten pari on suuntautu-
nut eli mikä on elämän tärkeä alue, joka karke-
asti luokiteltiin perhe- ja poissuuntautumiseksi.
Tärkemmin on käsitelty kolmea parisuhteen ide-
aalityyppiä, joita nimitetään suljetuksi, avoi-
meksi ja irralliseksi. Suljetussa liitossa parisuhde

on läheinen, koossapitävä tekijä on parisuhde ja
sitä luonnehtii perhesuuntautuneisuus; avoimes-

sa liitossa parisuhde on itsenäinen, koossapitä-
vä tekijä on parisuhde ja sita luonnehtii pois-

suuntautuneisuus ja irrallisessa liitossa parisuh-

de on etäinen, kiinnipitävä tekijä on olosuhde ja
sitä luonnehtii poissuuntautuneisuus.

2.

Suljetut, traditionaaliset lätot vastaavat ro-
manttista ideaalia avioliitosta. Parit ovat hyvin
sopeutuneita, hyvin onnellisia, eivät ole koskaan

ajatelleet avioeroa ja ovat samaa mielta asioista.

He ovat emotionaalisesti hyvin läheisiä, viettävät
säännöllisesti paljon aikaa yhdessä, ovat yksi-
mielisiä avioliiton ja perheen arvoista ja riitele-
vät vain vakavista asioista. Heidän liittonsa vas-

taa 1940-ja 195O-luvulla ilmestyneissä tutkimuk-
sissa kuvattua "uutta" kumppanuusavioliiton
ideaalia, joka korostaa sopeutuneisuutta, yksi-
mielisyyttä peruspäätöksissä ja vapaa-ajan käy-

tössä sekä kodin ulkopuolisten harrastusten yh-
teisyyttä (vrt. myös Cuberin ja Harroffin [1966]
vitaalinen liitto).

Jo avioliiton alussa olivat suljetussa liitossa
elävät parit hyvin yksimielisiä avioliittoaan kos-

kevissa asioissa. Saattaa tietenkin olla, että tuol-
loin puhutaan vain niistä asioista, joista ollaan
samaa mieltä, ja korostetaan ajattelun samanlai-
suutta. Etenkin kaikki miehet olivat sitä mieltä,
että avioliitossa tulee kaikin mahdollisin keinoin
välttää erimielisyyksiä. Erimielisyyksien kuiten-
kin sattuessa ne on ratkaistu molemminpuolisin
myönnytyksin. Kun viidentoista vuoden kulut-
tua kysyttiin, "minkälainen tilanne viimeisim-
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män viikon aikana johti Teidän ja puolisonne vä-
liseen riitaan", oli tyypillisin sekä miehen että
naisen vastaus: "En muista riitoja, ei meillä pa-
hemmin riidellä". Jos riitaa oli ollutkin, ei sen
syytä mainittu, vaan todettiin olleen "pientä kiis-
taa turhanpäiväisistä asioista, yleensä pikkujut-
tu". Puolisot ovatkin tyytyväisiä avioliiton eri
puoliin, he päättävät asioista yhdessä ja puolison
mielipiteetkin ovat vastanneet odotuksia. Hei-
dän mielestään puolison kanssa keskusteleminen
on helppoa.

Tiedusteltaessa valmiin vastausvaihtoehdoin
kolmea tärkeintä erimielisyyksiä aiheuttavaa asi-
aa sekä miehet että naiset mainitsivat tärkeim-
miksi erimielisyyksien aiheiksi suunnittelun,
päätöksenteon ja kotitoiden jaon. Erimielisyyk-
sien aiheista parit olivat samaa mieltä. Miehet
myös valittivat, että vaimo touhuaa ja huolehtii
liikaa, ja toisinaan naiset olivat tyytymättömiä
miehen puhumattomuuteen ja rauhallisuuteen,
jonka kuitenkin katsovat myöhemmin käänty-
vän eduksi. Erimielisyyksiä oli jonkin verran ol-
lut myös sukupuoliasioissa, alkoholin käytössä,
raha-asioissa, ja lisäksi naiset mainitsivat emo-
tionaalisen tuen riidan aiheeksi.

Yksimielisyyden ei kuitenkaan aina tarvitse
merkitä samanmielisyyttä, vaan se voi tarkoittaa
myös sitä, että parit ovat samaa mieltä siitä, mis-
tä ovat eri mieltä, eli talta osin on rakennettu yh-
teinen sosiaalinen todellisuus. Kun kumpikin
puolisoista on liittoonsa tyytyväinen ja arvioi si-
tä samalla tavoin, kysymys voi siis olla sosiaali-
sen todellisuuden yhteisyyden asteesta, jaetusta
intersubj ektiviteetista.

Kun eritellään avioliittoa miehen, naisen ja
parin liittona, niin kokemuksellisella tasolla sul-
jettujen parien liitto on sama kuin miehen ja nai-
sen liitto. Suljetut parit elävät samassa sosiaali-
sessa todellisuudessa, jota he eivät kuitenkaan
ole erityisemmin pohtineet, vaan yhteisyys on
säilynyt melko samanlaisena koko avioliiton
ajan.

Av oimet, itsenriiset parit suhtautuvat liberaa-
listi perhe-elämään ja ajattelevat, että sukupuo-
lesta riippumatta ihmisten pitaisi ainakin yrittaa
olla itsenäisiä. He ovat kohtuullisen riippuvaisia
toisistaan ja viettävät paljon aikaa yhdessä. Hei-
dän avioliittonsa on lähinnä "jännittävä". Parit
ovat yksimielisiä siitä, etteivät he automaattisesti
ymmärrä toisiaan. He eivät vältä ristiriitoja ja
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ovat melko hyvin sopeutuneita. Noin puolella
pareista on avioliitossaan ollut kriisejä. Aviolii-
ton alussa parit, etenkin kaikki miehet, olivat sitä
mieltä, ettei avioliitossa tarvitse kaikin mahdol-
lisin keinoin välttää erimielisyyksiä. Itse asiassa
parit riitelevät paljon, eikä ristiriidalla ole vält-
tämättä mitään erityistä syytä, vaan mikä tahan-
sa voi nousta valtakysymykseksi: "Omasta mie-
lialasta riippuu, mikä ärsyttää. Periaatteessa mi-
kä tahansa asia, jossa napit menee vastakkainl'

Avioliiton alussa parit olivat yksimielisiä avio-
liittoa koskevissa asioissa; erimielisyyksiä oli lä-
hinnä vapaa-ajan käytöstä. Vaimon odotuksia
mies onkin vielä 15 vuoden kuluttua vähiten vas-
tannut kotona olon ajassa. Muuten puoliso
yleensä on vastannut odotuksia mielipiteitaan
myöten.

Riitaan ovat viimeksi johtaneet erilaiset käsi-
tykset lasten kasvatuksesta ja koulunkäynnin oh-
jaamisesta sekä erilaiset suunnittelu- ja päätök-
sentekotilanteet, kuten talon remonttiin tai asun-
non sisustamiseen liittyvät asiat. Erilaisista sopi-
muksista ja kotiintuloajoista näissä perheissä
myös neuvotellaan. Naiset mainitsevat useam-
min kuin miehet viime riidan syyn.

Kuten suljetuilla niin myös avoimilla pareilla
on ollut eniten erimielisyyksiä suunnittelusta ja
päätöksenteosta, kotitöiden jakamisesta, mutta
myös vastuusta lapsista ja raha-asioista. Miesten
mielestä riidan aiheiksi nousevat myös emotio-
naalinen tuki ja sukupuoliasiat, joita vaimo ei
mainitse. Miehiä kiusaavat vaimon liiallinen it-
sevarmuus, itsekkyys, äkkipikaisuus ja nopeat
johtopäätökset sekä liika touhuaminen ja huo-
lehtiminen. Miehet kaipasivatkin enemmän kes-
kinäistä kommunikaatiota ja toivoivat, että asi-
oista keskusteltaisiin useammin ja avoimemmin
ja että toista myös kuultaisiin. Heidän mieles-
tään keskustelun alkuun pääseminen tuottaa vai-
keuksia, vaikka keskusteluja näissä liitoissa käy-
däänkin. Vaimot taas valittavat miehen rauhal-
lisuutta, harkitsevuutta, vaitioloa tai keskustelu-
taidon puutetta: "Jos joskus saisi riitelyyn kave-
rin, mutta kun ei. Korvat sulkeutuvat, ellei asiaa
puhuta normaaliäänelläl' Näissä liitoissa mies
usein myöntyy erimielisyyksien sattuessa.

Avoimet parit ovat tutkiskelleet suhdettaan ja
tarkistaneet yhteistä sosiaalista todellisuuttaan.
Heillä ei myöskään ole suuria eroja miehen, nai-
sen ja parin liitossa, mutta liiton sisältö on saat-
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tanut muuttua avioliiton aikana: "Meidän pari-
suhteeseemme vaikuttaa kummankin tahollaan
tuntema tyytymättömyys, kriisi, sen etsiminen,
mikä elämässä on tärkeintä, mitä haluaa elämäs-
sään tavoitella:'

Irrollisten, erillisten parien yhteisyys pohjau-
tuu tapaan tai mukavuudenhaluun. Heidän per-

hettä koskevat arvonsa ovat jonkin verran ambi-
valentit: he ovat melko perinteisiä käsityksiltään,
mutta korostavat samalla yksilön autonomiaa.
Toisistaan he eivät ole kovin riippuvaisia eivätkä
vietä paljon aikaa yhdessä. He eivät riitele pal-
jon, itse asiassa he harvoin puhuvat keskenään.
Rauhan taustalla on etäisyyden kasvattaminen.
Avioliiton aikana heillä on ollut kriisejä ja avio-
ero usein mielessä.

Avioliiton alussa parit olivat monista asioista
eri mieltä. Erimielisyyksiä ei heidän mielestään
tulisikaan välttää, ja niiden sattuessa kumpikaan
ei anna periksi ja jos antaakin, niin yleensä se on
mies. Harvemmin ristiriitatilanteessa päädytään
kompromissiratkaisuun.

Viimeksi parit ovat riidelleet raha-asioista, al-
koholin käytöstä tai vaikkapa ostoksilla oltaes-
sa vaatehankinnoista. Täisteluja käydään myös
ulkona käynneistä ja askareitta olemisesta. Täi
siitä, ettei vaimo halua perata viitta kiloa kuorei-
ta äitienpäivänä.

Irralliset parit ovat, toisin kuin suljetut ja avoi-
met parit, erimielisiä myös erimielisyyksien ja rii-
tojen aiheista, eli tältä osin heidän todellisuuten-
sa on erilainen. Miesten käsityksen mukaan eni-
ten erimielisyyksiä on raha-asioista, kotitöiden
jaosta ja sukupuoliasioista. Myös suunnittelu ja
päätöksenteko, vastuu lapsista, alkoholin kayt-
tö ja emotionaalinen tuki aiheuttavat erimieli-
syyksiä. Naisten mielestä eniten erimielisyyksiä
on tärkeysjärjestyksessä seuraavista asioista: su-

kupuoliasioista, raha-asioista, suunnittelusta ja
päätöksenteosta, kotitöiden jaosta, alkoholin
käytöstä ja emotionaalisesta tuesta.

Parit ovatkin tyytymättömiä liitossaan lähes
kaikkeen ja kaikkein tyytymättömimpiä kom-
munikaatioon ja ongelmien ratkaisuun. Mies
saattoi sanoa: "Joutuu itse hoitamaan kaikki
vaikeat asiat, tukea ei saa, ainoastaan arvostelua
ja suunsoittoal' Miehet syyttävät vaimoaan liial-
lisesta itsekkyydestä, ja vaimot sanovat miesten
olevan itsekkäitä, saamattomia, hitaita ja riitai-
sia. Vähiten puoliso on vastannut kummankin
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odotuksia tunteiden ilmaisussa ja sukupuolisuh-
teissa. Eräs nainen kirjoitti suhteestaan seuraa-
vasti: "Odotan miehen juomisen rauhoittumis-
ta minimiin tai avioeroa (v. l98l). Puolison alko-
holin käyttö saa minut ristiriitaisiin tunteisiin,
joka heijastuu etupäässä sukupuolisuhteiden
kielteisyyteen. Selvinä kausina kaikki on hyvin ja
tyydyttävää (v. 1986)l'

Irrallisten parien liittoa luonnehtii selvästi
miehen ja naisen erillinen liitto, yhteistä parin
liittoa on vaikea havaita.

Silloin kun ihmisillä on samanlaiset ajattelu-
tavat, merkitykset ja kategoriat asioillg jokainen
tuntee olevansa kotonaan ja turvassa. Mukautu-
minen tekee vuorovaikutuksesta tasaista, mutta
yksilön ajattelulle siitä saattaa olla negatiivisia
seurauksia. Ihmiset alkanevat pohtia asioita sil-
loin, kun he joutuvat uuteen tilanteeseen, jolle ei

ole olemassa valmista käsikirjoitusta. Kasvua ta-
pahtuu vuorovaikutuksessa uusien asioiden
kanssa siirryttäessä tunnetusta tuntemattomaan.
"Elävin" parimalli lieneekin avoin parisuhde.
Verrattuna poissuuntautuneisiin "olosuhdeparei-
hin", joista ainakin osa on avioeron partaalla,
avoimet parit lienevät pystyneet ratkaisemaan
yksilön autonomian ja familismin ongelman yh-
teisyyttä kadottamatta.

Ei siis ole olemassa yhtä ainoaa hallitsevaa
avioliiton mallia, ei yhtä tyypillistä tapaaarvioi-
da avioliittoa, päättää, mistä riidellä vai riidellä-
kö lainkaan, sopia, kuinka paljon aikaa viete-
tään yhdessä tai kuinka emotionaalisesti avoimia
olla toisiaan kohtaan.

3.

Avioliitossa triviaali ei merkitse samaa kuin
yhdentekevä, koska johonkin pikkuasiaan voi
kulminoitua koko suhteen ongelma.

Arkipäiväiset erimielisyyksien aiheet heijasta-
vat aviollisia ristiriitoja, tapaa puhua niistä. Rii-
danaiheiden kautta keskustellaan koko parisuh-
teesta ja sen laadusta, yleensä miehenä ja naise-
na olemisesta ja käydään sukupuolten välistä
taistelua. Eniten erimielisyyksiä koko aineistossa
pareilla oli kotitöiden jaosta, joka on "helppo"
sukupuolten välisen taistelun teema. Itse asias-
sa mikä tahansa asia voi johtaa riitaan, mutta on
sopivaa mainita vain joitakin suotavia, sopivia
riidanaiheita.

Muiden muassa John Shotter (1990) on esittä-
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nyt, että puhumme luodaksemme, ylläpitääk-
semme, uusintaaksemme ja muuntaaksemme so-
siaalisia ja yhteiskunnallisia suhteita. Aina ei
kuitenkaan löydy kieltä, sanoja ilmaista tuntei-
ta, toiveita ja ajatuksia suhteesta, ja niinpä niistä
keskustellaan tuttujen nimettyjen asioiden kaut-
ta. Kieli nimeää epämääräiset tunteet, toiminnat
ja antaajaetun mielen jo jaetuille olosuhteille.

Jaettujen tulkintojen lisäksi on konventionaa-
lisia tapoja ymmärtää kä)ttäytlmisen syitä ja so-
siaalisia normeja, jotka säätelevät, mikä on so-
pivaa ja mikä ei. Kun esimerkiksi tutkimuksen
yhteydessä pyritaan eliminoimaan se, että ihmi-
set vastaavat sosiaalisesti suotavalla tavalla, on
takana ajatus siitä, että vastaajat todella tietävät,
miten olisi sopivaa ja suotavaa vastata, millainen
on "hyvä avioliitto", millaisista asioista on "sal-
littua" riidellä jne.

Marja Holmila (1988) on mm. esittänyt, että
miehillä esimerkiksi alkoholi on keino ilmaista
asioita ja tunteita naisia kohtaan. Naiset eivät sa-

malla tavoin käytä alkoholia keinona suodattaa
ja ilmaista tunteitaan avioliitosta ja vastakkaises-
ta sukupuolesta yleensä.

Harold H. Kelley (1979) viittaa samaan asiaan
puhuessaan vuorovaikutuksen siirtymisestä ta-
solta toiselle. Ristiriitojen sattuessa siirrytään
henkilökohtaiselle tasolle. Voidaan riidellä vaik-
kapa kotitöiden jaosta, alkoholin käytöstä tms.,
mutta toisella tasolla on kysymys itse suhteesta
ja sen laadusta. Tekipä toinen mitä tahansa, sen
nähdään johtuvan hänen henkilökohtaisista
ominaisuuksistaan. Tekijä itse taas puolustelee
toimintojaan tilanteeseen tai hyvään tarkoituk-
seensa vetoamalla.

Suhteen kehittyessä samat ominaisuudet voi-
vat muuttaa etumerkkiään. Se, mikä toisessa
alun perin oli ainutlaatuista, saattaa muuttua ne-
gatiiviseksi ominaisuudeksi, jolla selitetään ris-
tiriitojen syita.

Suljetut ja avoimet parit eivät samassa määrin
kuin irralliset parit löydä puolisosta huonoja
ominaisuuksia, joilla selittävät ristiriitoja, vaan
he viittaavat enemmän tilannekohtaisiin syihin

tai puolison toimintaan (touhuaa, huolehtii lii-
kaa).

Pitkäaikaisessa suhteessa saattaa kehkeytyä
uskomus, että toista ymmärretään puhumatta-
kin. Kumpikin kuvittelee tuntevansa toisen niin
hyvin, ettei asioista tarvitse edes keskustella. Kun
suhde vakiintuu ja tulee turvalliseksi, ei ehkä ole
mitään sanottavaa tai toista pidetään "itsestään
selvänä": "Luultavasti odotan ja toivon saavani
puolisolta juuri niitä asioita, joita kokemuksesta
tiedän saavani ja päinvastoin3'

Avioliiton alussa, jos puolison käyttäytyminen
ei miellyttänyt, asia otettiin yleensä puheeksi.
Vuosien jalkeen saatetaan ajatella, että asia voisi
korjaantua, jos siitä pystyisi puhumaan, mutta
samalla luullaan, ettei toinen siltikään ymmär-
täisi, tai jos ymmärtäisikin, niin ei kuitenkaan
haluaisi muutosta.
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English Summary

Mirja Tolkki-Nikkonen: Ristiriidat ia niiden käsittely
kolmessa perhetyypissri (Conflict and conflict-solving in
three different family types)

The article looks at various types of conflict and how

conflict situations are solved in a closed, open or separated

family. The families are classified on the basis of material
obtained through 15 years of follow-up on married couples.

The sample comprises families with children, married for
the first time in 1971. Conilict situations are approached

from the shared social reality, a common frame of reference

created through communication. The marriages differ in
ideology, degree of dependence and conflict-solving.
Closed, conventional couples are mostly unanimous and
quarrel seldom. Differences of opinion are solved through
mutual compromise. Both agree on the sources of
disagreement. Closed pairs live in the same social reality,

but they have not reflected on this situation in depth' Open,
independent couples agree that they do not understand

each other automatically. In fact they quarrel quite a lot,
and any issue may develop into a power struggle. In these

marriages it is often the man who gives in. Open couples
reflected on their relationship and their shared social

reality. Separated couples do not quarrel much although
they disagree on many issues. Peace depends on distance.

These pairs disagree on the sources of disagreement, too,
which shows that they live in two different social realities.

In case of conflict neither gives up, but, should this
happen, it is usually the man who does. The article closes

with the conclusion that the sources of everyday

disagreement often reflect marital conflict, and the way

it is discussed. Familiar, conventional issues known by

name (such as alcohol consumption and housework) are

used to discuss the entire relationship, its quality, what it
is like to be a man or a woman, and to struggle for power

between the sexes.
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