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MILA ENGELBERG

MASKULIINI,

FEMINIINI,

VIRKAMIES?

"Ammattinimikkeisiin ja vastaaviin liitty-
vä -mies on herättänyt monissa tasa-arvoa
vaativissa kielenkäyttäjissä vastustusta. Sen
järjestelmällinen korvaaminen esimerkik-
si henkilöllä loisi kuitenkin kieleen köm-
pelyyttä ja oikeassa lienevätkin ne, jotka
sanovat, että -mies on tässä tehtävässään
kalvennut pelkäksi tekijää osoittavaksi joh-
timeksi. Nainenkin voi siis mainiosti olla
vaikkapa asiamies, luottamusmies tai esi-
mies, tätä tukee se, että murteissakin on
vanhastaan ollut jalkamies, heinämies, mar-
jamies jne" (Kielikello 4/1990, 21-22.)

"Kielitoimiston erikoistutkija Liisa Huovi-
nen-Nyberg ei pidä puhemies-nimityksen
muuttamista tarpeellisena. Nimitys lienee
peräisin Ruotsin valtakunnan ajoilta, jol-
loin vain vapailla miehillä oli oikeus ko-
koontua. Vastaavissa englannin kielen (spo-
kesman) ja ruotsin kielen (talman) sanoissa
man-päätteet viittaavat koko ihmiskun-
taan (mankind, mänsklighet). Kun naiset
lukevat itsensä kuuluvaksi ihmiskuntaan,
he voisivat ulottaa myös mies-sanan koske-
maan itseään tässä tapauksessa, Huovi-
nen-Nyberg neuvoo. Sama pätee muihin

mies-loppuisiin sanoihin: virkamies, esi-

mies, liikemies, valitsijamies, tiedemies, ta-
lonmies, palomies jne" (Helsingin Sanomat
10.2.1991. Puhemies vai puhehenkilö?)

V iereiset lainaukset kuvastavat sitä, miten vi-
rallinen suomalainen kielenhuolto on suh-
tautunut niin sanottuihin geneeris-maskulii-

nisiin (GM) ilmaisuihin. GM-ilmaisut ovat sellai-
sia kielimuotoja, jotka sisältävät jonkin maskulii-
nisen piirteen, mutta joita käytetään viittaamaan
kumpaankin sukupuoleen: esimerkiksi esimies, mie-
histö, chairman, manpower, tjänsteman ja mansål-
der.

Paljolti 1960-luvulla heränneen uuden naisliik-
keen ja naistutkimuksen vaikutuksesta on 1970-
luvulta lähtien tehty erilaisia psykolingvistisiä ko-
keita, joilla on pyritty empiirisesti selvittämään
sitä, miten ihmiset todellisuudessa ymmärtävät ja
käyttävät GM-ilmaisuja. Tutkimus on keskittynyt
lähinnä (amerikan) englantiin, jonka geneerisen
he-pronominin, GM-substantiivien ja geneerisen
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man-sanan näennäisestä geneerisyydestä on ole-

massa vakuuttava määrä kokeellista näyttöä (mm.
Eberhart 1976, MacKay & Fulkerson 1979, Mar-
tyna 1978, Moulton, Robinson & Cherin 1978,
Schneider & Hacker 1973). Myös ruotsin, tans-
kan ja saksan GM-ilmaisuja (Badiner 1984) ja
espanjan hombre-sana, (Perissinotto 1983) näkyy
tulkittavan useimmiten maskuliinisiksi.

Esimerkiksi GM-ilmaisujen vaikutusta luetun
muistamiseen tutkineet M. Crawford ja L. English
(1984) havaitsivat, että naispuoliset koehenkilöt
(N= 114) muistivat paremmin tietoa tekstistä, jos-
sa molempiin sukupuoliin viitattiin eksplisiittises-
ti, kuin tekstistä, jossa käytettiin geneeris-masku-
liinista he-pronominia; miesten (N=64) kohdalla
kävi päinvastoin. Englannin GM-ilmaisujen käyt-
tö kirjoitetussa tekstissä saattaa siis osaltaan tehdä
tekstin muistamisen helpommaksi mieslukijoille
ja vaikeammaksi naislukijoille.

GM-ilmaisujen tulkitsemisen sukupuolen suh-
teen katsotaan usein korreloivan sen kanssa, miten
pitkälle sukupuolten välinen tasaveroisuus on ke-
hittynyt kyseistä kieltä käyttävässä kulttuurissa:
mitä tasa-arvoisempi kulttuuri, sitä sukupuolineut-
raalimpia kielen GM-ilmaisut ovat. Sukupuolten
tasa-arvo on tällöin määritelty lähinnä muodolli-
seksi tasa-arvoksi, jonka mukaan naisten ja mies-
ten tulee olla tasapuolisesti edustettuina erilaisissa
julkisen elämän tehtävissä. Lisäksi on usein ajatel-
tu, että asennoituminen sukupuolten tasaveroi-
suuteen vaikuttaa siihen, miten GM-ilmaisuja tul-
kitaan sukupuolen suhteen: mitä "edistyksellisem-
pi" haluaa olla, sitä neutraalimmiksi GM-ilmaisut
tulee tulkita. (Amerikkalaisen) yhteiskunnan van-
hoillisuuden ja mahdollisesti myös englannin kie-
len persoonapronominijärjestelmän on arveltu
vaikuttaneen (amerikan) englannin GM-ilmaisujen
tulkintaan.

AUTONOMISEN KIELITIETEEN ONGELMAT

Kielitieteen piirissä ei geneeris-maskuliinisia il-
maisuja ole kovinkaan usein käsitelty. Yleensä ne
on selitetty niin sanotun tunnusmerkkisyyden teo-

rian mukaan. Maskuliinin ja feminiinin välisen
merkitysvastakohdan on katsottu niissä neutraalis-
tuneen, menettäneen merkityksensä. Neutraalis-
tumisasemassa tällaista vastakohtaparia edustaa aina
parin tunnusmerkitön jäsen, GM-ilmaisuissa siis
maskuliinimuoto. Tämä kuvaus ei ole empiirisen
tutkimuksen tulos eikä sitä liioin ole yritetty em-
piirisesti todentaa.

Lingvistit ovat päätyneet luonnehdintaan GM-
muotojen tunnusmerkittömyydestä kielen raken-
teellisen analyysin avulla. Kielellisen muodon mer-
kityksen on nimittäin katsottu määräytyvän itse
kielisysteemistä. GM-ilmaisuista saatua aineistoa
on verrattu samantapaisesti käyttäytyviin, niin sa-
nottujen antonyymisten adjektiivien vastakohta-
pareihin, kuten pitkä-lyhyt tai korkea-matala, joi-
den ilmaisema merkitysvastakohta on toisinaan
neutraalistunut. Esimerkiksi kysymystä Kuinka
pitkä hän on? voi käyttää viittaamaan yhtä hyvin
lyhyihin kuin pitkiinkin henkilöihin. Antonyymi-
sen adjektiiviparin tunnusmerkitön muoto kuvas-
taa sitä, mikä parin jäsenille on yhteistä: jokin
ulottuvuus tai asteikko. Tunnusmerkittömän jäse-
nen valikoituminen pohjautuu siihen, että kysei-
sellä ulottuvuudella on tietty suunta. Esimerkiksi
pituuden suunta kulkee "lyhyestä" kohti "pitkää".
Antonyymisten adjektiiviparien tunnusmerkittö-
malle käyttäytymiselle on siis olemassa luonnolli-
nen perusta.

Antonyymisten adjektiivien vastakohtaparit eroa-
vat kuitenkin niin sanottujen komplementaaristen
parien välisistä merkitysvastakohdista, joita ovat
esimerkiksi auki-kiinni tai GM-ilmaisujen pohjal-
la oleva nainen-mies. Komplementaarisen parin
jäsenet jakavat jonkin alueen kahteen toisensa pois-
sulkevaan osaan. Tällaisen kahtiajaon jälkeen ei ole
olemassa mitään neutraalia tai epämääräistä aluet-
ta, jota esimerkiksi jokin kolmas termi voisi kuva-
ta. Parin toisen termin kieltäminen johtaa auto-
maattisesti toisen termin hyväksymiseen ja toisen
hyväksyminen johtaa toisen kieltämiseen. Esimer-
kiksi lauseesta Ovi ei ole auki seuraa, automaattisesti
lause Ovi on kiinni.

Vahvistusta GM-muotojen tunnusmerkittö-
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myyteen on kielen rakenteellisissa selitysmalleissa
haettu vastaavien geneeris-feminiinisten ilmaisujen
puuttumisesta tai kyseenalaisuudesta. Esimerkiksi
Fred Karlsson (1974) sanoo suomen kielen genee-
ris-maskuliinisista idiomeista, että "[u]seimmissa
tapauksissa neutralisaatio on täydellinen eikä femi-
niininen sana lainkaan tule kysymykseen". Tällai-
sia tapauksia ovat esimerkiksi (ibid.) kävellä muina
miehinä/*naisina tai lähdettiin yksissä miehin/*nai-
sin (tähti ennen ilmaisua tarkoittaa kielenvastai-
suutta). Valitettavasti autonomisen lingvistiikan
edustajat eivät yleensä ole esimerkkilauseissaan
testanneet GM-ilmaisun yhteensopivuutta femi-
niinisen tarkoitteen kanssa: miltä kuulostaa Jos nyt
tulen raskaaksi, olen mennyttä miestä (Heinämaa-
Saarinen 1984, 86) tai Man should not smoke while
he is pregnant (Badiner 1984, 831-856)?

Pääasiallisia ongelmia suomen kielen geneeris-
maskuliinisten ilmaisujen selittämisessä tunnus-
merkkisyyden teorian avulla ovat olleet kielen nä-
keminen autonomisena rakenteena sekä kehäpäät-
tely. Autonomisessa kielitieteessä kielen ulkopuo-
linen todellisuus on enemmän tai vähemmän jätet-
ty huomiotta ja kielellinen merkitys on yleensä
rajattu kielen rakenteen ulkopuolelle. Kielellisen
merkityksen rajaaminen kielen rakenteen ulko-
puolelle on mahdollistanut myös sen kannanoton,
että itse kieli ei ole koskaan seksistinen, korkein-
taan kielenkäyttäjät. Elin Wägnerin osuva luon-
nehdinta miesten hallitsemasta historiantutkimuk-
sesta soveltuu kuvaamaan myös autonomisen kie-
litieteen suhdetta kielelliseen merkitykseen:

... todellisuudessa miehen historia ja naisen histo-
ria punoutuvat toisiinsa yhtä lujasti kuin loimi ja
kude kankaassa. Tiede on merkillistä kyllä onnistu-
nut luomaan historiaa pelkästä kuteesta ... (lainaus
von Alftan l966, 5)

GM-ilmaisujen syntyperää tai motiivia ei siis
ole haettu kieltä ympäröivästä kulttuurista ja yh-
teiskunnasta, vaan niiden on katsottu olevan ikään
kuin sisäsyntyisiä ja niiden olemassaoloa pidetään
enimmäkseen annettuna. Jotta GM-ilmaisujen
olemassaolo näyttäisi kuitenkin toimivan mielek-
käästi ja rationaalisesti kielen omin ehdoin, auto-

nomisen kielitieteen on ollut pakko päätyä selittä-
mään se tunnusmerkkisyyden avulla. Erilaisten
geneeris-maskuliinisten ammatti- ja virkanimik-
keiden katsotaan syntyneen alkuperäisen tarkoite-
joukon todellisesta miesvaltaisuudesta ja neutraa-
listuneen ajan mittaan referenttijoukon todellisen
sukupuolijakauman muuttuessa tasapuolisemmak-
si. Sen sijaan esimerkiksi GM-idiomien tai GM-
johdosten syntyä ei voi selittää pelkästään alkupe-
räisten tarkoitteiden todellisen sukupuolen heijas-
tumaksi. Esimerkiksi sanonnat lähteä yksissä mie-
hin tai lyödä miehen kättä eivät tietenkään ole
vakiintuneet suomen kieleen siksi, että ne ihmiset,
jotka todellisuudessa alun perin lähtivät tai löivät
kättä, olivat miehiä.

Toinen ongelma suomen GM-ilmaisujen ku-
vauksessa on se, että niiden selittäminen tunnus-
merkittömiksi perustuu tietynasteiseen kehäpäät-
telyyn. Kyseisiä kielimuotoja sanotaan tunnus-
merkittömiksi, koska ne ovat sukupuolineutraale-
ja. Toisaalta ne päätellään sukupuolineutraaleiksi,
koska ne ovat tunnusmerkittömiä. Kielitieteen valta-
virtatutkimuksen tuottama määrittely "tunnusmer-
kittömyys" on GM-ilmaisujen kohdalla ollut pikem-
minkin tietynlaisen jakauman peitetermi.

KOE SUOMEN KIELEN
GM-ILMAISUJEN TULKITSEMISESTA

Suomalaisessa kulttuurissa puhuttava suomen kie-
li tarjoaa suhteellisen hyvän asetelman sen oletuk-
sen testaamiseksi, että GM-ilmaisujen tulkinnasta
saadut tutkimustulokset ovat kieli-ja kulttuuri-
kohtaisia. Useat GM-ilmaisujen, lähinnä ammat-
tinimikkeiden kuvaamat tarkoitejoukot ovat Suo-
messa sukupuolijakaumaltaan melko tasaisia tai
jopa naisvaltaisia. Suomen kielessähän ei ole luon-
nollista tai kieliopillista sukua eikä suomen persoo-
napronominijärjestelmä tee eroa feminiinin ja
maskuliinin välille.

Olen järjestänyt suomen kielen GM-ilmaisujen
tulkintaa kartoittavan kokeen 150:lle suomea äi-
dinkielenään puhuvalle henkilölle. Vastaavaa em-
piiristä tutkimustietoa suomen kielestä ei tietämä-
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ni mukaan ole julkaistu. Koehenkilöinä toimi 76
naispuolista ja 74 miespuolista Helsingin yliopis-
ton opiskelijaa, joiden tekemät 1950 tulkintaa
muodostavat tutkimuksen aineiston.

Kokeen pohjana oli lomake, joka sisälsi 40
suomenkielistä lausetta. Lauseista 27 oli niin sa-
nottuja täytelauseita, jotka olivat samat koe- ja
kontrolliryhmälle. Loput 13 lausetta sisälsivät koe-
ryhmän lomakkeissa jonkin GM-ilmaisun ja kont-
rolliryhmän lomakkeissa vastaavan sukupuolineut-
raalin ilmaisun. Muutoin tällaisen lauseparin lauseet
olivat keskenään identtiset; esimerkiksi Lehtimies
ei ole velvollinen paljastamaan tietolähteitään vs.
Toimittaja ei ole velvollinen paljastamaan tietoläh-
teitään. Tutkimukseni varsinaisena kohteena oli
siis 13 lauseparia, joissa kahden lauseen välinen
ainoa ero on jonkin GM-ilmaisun ja sen sukupuo-
lineutraalin synonyymin vaihtelu. Tutkittavat il-
maisut olivat enimmäkseen substantiiveja (esimer-
kiksi lakimies-juristi), mutta mukana oli myös kaksi
idiomiparia (esimerkiksi joutua maksumieheksi -
joutua maksajaksi) ja yksi verbipari (veljeillä-kavee-
rata). Koehenkilöitä pyydettiin viisipaikkaista vas-
tausasteikkoa käyttäen arvioimaan, kumpaan
sukupuoleen ja kuinka selvästi kussakin lauseessa
alleviivattu osa viittaa.

Ensinnäkin odotin, että kokeen GM-lauseet tul-
kittaisiin mieheen/miehiin viittaaviksi useammin kuin
niitä vastaavat sukupuolineutraalit lauseet. Toiseksi
odotin tulkitsijan sukupuolen vaikuttavan GM-il-
maisujen tulkintaan siten, että naispuoliset koehen-
kilöt tulkitsisivat GM-lauseita vähemmän maskulii-
nisiksi kuin miehet. Kokeen empiiriset tulokset
vahvistivat molemmat hypoteesini.

Jatkossa nimitän "maskuliinisiksi tulkinnoiksi"
niitä, joissa vastaajat ovat valinneet viisipaikkaisel-
ta vastausasteikolta vaihtoehdon l ("viittaa vain
mieheen/miehiin") tai vaihtoehdon 2 ("viittaa
enemmän mieheen/miehiin kuin naiseen/naisiin").
"Feminiinisiksi tulkinnoiksi" nimitän niitä, joissa
on valittu vaihtoehto 4 ("viittaa enemmän nai-
seen/naisiin kuin mieheen/miehiin") tai vaihtoeh-
to 5 ("viittaa vain naiseen/naisiin"). Sukupuoli-
neutraalia tulkintaa edusti vastausvaihtoehto 3

("viittaa aivan yhtä hyvin naiseen/naisiin kuin
mieheen/miehiin").

Käytetyissä 13 lauseparissa GM-lause tulkittiin
maskuliiniseksi useammin kuin vastaava neutraa-
lilause yhtä poikkeusta lukuun ottamatta:

1. a) Esimies, joka joutuu käskemään alaisiaan,
on epäonnistunut.
b) Päällikkö, joka joutuu käskemään alaisiaan,

on epäonnistunut.
Tässä lauseparissa päällikkö-sanan. sisältävä neut-
raalilause tulkittiin mieheen viittaavaksi useam-
min kuin sitä vastaava esimies -sanan sisältävä GM-
lause. Kontrolliryhmän vastaajista (N=77) 61 %
tulkitsi päällikkö-lauseen ja koeryhmän vastaajista
(N=73) 51 % esimies-lauseen maskuliiniseksi. Tämä
voi johtua siitä, että kyseisten sanojen käsitteelli-
nen merkitys eroaa tavalla, joka korreloi sukupuol-
ten aseman kanssa. Päälliköllä on yleensä kor-
keampi asema organisaatiossa kuin esimiehellä, ja
organisaatioiden hierarkian yläosa on selvästi mie-
hinen (kts. esim. Allén &: al. 1990, Olennainen
työssä 1989). Esimies viittaa myös niin sanottuun
lähiesimieheen enemmän kuin päällikkö, joka on
enemmän nimikkeenomainen. Yleensä päällikkö
ei kuitenkaan esiinny yksinään, vaan esimerkiksi
nimikkeen jälkiosana (esim. ATK-päällikko). Tul-
kintaeroon voi vaikuttaa myös se, että päällikkö
esiintyy jälkiosana useissa sellaisissa hyvin masku-
liinisissa yhdyssanoissa, joissa -esimiesti tule kysee-
seen, esimerkiksi sotapäällikkö (*sotaesimies), inti-
aanipäällikkö (* intiaaniesimies) tai heimopäällikkö
(* heimoesimies).

Kun erittelin tulkinnat vastaajan sukupuolen
mukaan, löytyi vielä kaksi poikkeusta, jotka olivat
ensimmäisen hypoteesin vastaisia. Kontrolliryh-
män naisvastaajista (N=38) 58 % tulkitsi suku-
puolineutraalin lauseen (2) maskuliiniseksi ja koe-
ryhmän naisvastaajista (N=38) 55 % sitä vastaavan,
lakimies-sanan sisältäneen GM-lauseen maskulii-
niseksi. Ero ei siis käytännössä ollut merkittävä: se
johtui yhden naisen tekemästä tulkinnasta.

(2) Juristilta edellytetään hyvää kirjallista ja suul-
lista ilmaisukykyä.

Lisäksi 31 % naisvastaajista (N=38) tulkitsi neut-
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raaliiauseen (3) maskuliiniseksi ja 24 % naisvastaa-
jista (N=38) vastaavan, mieheen-sanan sisältäneen
GM-lauseen maskuliiniseksi.

(3) Lottoporukkalaiset voittivat pari tuhatta mark-
kaa kukin.

13 lauseparista oli 10 sellaisia, joiden kohdalla
naiset katsoivat GM-lauseen viittaavan molempiin
sukupuoliin useammin kuin miehet. Naisista 55
% (N=38) ja miehistä vain 26 % (N=35) tulkitsi
esimerkiksi lauseen (4) viittaavan "aivan yhtä hy-
vin naiseen/naisiin kuin mieheen/miehiin". Sa-
man tulkinnan esitti 74 % naisista (N=38) ja 31 %
miehistä (N=35) lauseesta (5).

(4) Tiedemiehen työ on toisinaan yksinäistä.
(5) Lottoporukkalaiset voittivat pari tuhatta
markkaa mieheen.

Kokeen tulosten tilastollisen merkitsevyyden mit-
taamiseksi käytettiin khi2-testiä, jonka mukaan
tulos oli erittäin merkitsevä (df=4, p= .001). Vas-
tausten hajonta oli vähäistä ja vastaajat olivat tul-
kinnoissaan suhteellisen yksimielisiä.

Seuraavien esimerkkien pylväskuviot osoitta-
vat, miten koehenkilöiden (N=150) vastaukset
jakautuivat prosentuaalisesti viisipaikkaisella vas-
tausasteikolla. (Täydelliset tiedot kokeen tuloksis-
ta saatavissa artikkelin kirjoittajalta.)

Kuvio l

kaikki naiset miehet

a) Lehtimies ei ole velvollinen paljastamaan tieto-
lähteitään.

a') Toimittaja ei ole velvollinen paljastamaan tieto-
lähteitään.

b)Tapasitko eilen ruotsalaisen virkaveljesi? b')Tapasitko eilen ruotsalaisen kolleegasi?



c) Lakimieheltä edellytetään hyvää kirjallista ja
suullista ilmaisukykyä

c') Juristilta edellytetään hyvää kirjallista ja suullis-
ta ilmaisukykyä.

d)Tiedemiehen työ on toisinaan yksinäistä. d´)Tutkijan työ on toisinaan yksinäistä.

Kuvio 1. Geneeris-maskuliinisten (a-d) ja neutraali-
lauseiden (a' - d') tulkintojenjakautuminen viisipaik-
kaisella vastausasteikolla (N-l50). Lauseissa on al-
leviivattu se osa, jolle tulkintaa pyydettiin.

Vastausasteikko:
1= viittaa pelkästään mieheen/miehiin
2= viittaa enemmän mieheen/miehiin kuin naiseeni
naisiin
3= viittaa aivan yhtä hyvin naiseen/naisiin kuin
mieheen/miehiin
4= viittaa enemmän naiseen/naisiin kuin mieheen/
miehiin
5= viittaa pelkästään naiseen/naisiin

Yksi huomiota herättävä seikka kokeen tuloksissa
on se, miten harvoin lauseita tulkittiin feminiini-
siksi. Kaikista GM-lauseille annetusta 949 tulkin-
nasta 24 eli 2,5 % ja kaikista neutraalilauseille
annetusta 1001 tulkinnasta 56 eli 5,6 % oli femi-
niinisiä. Lukujen olisi voinut odottaa olevan kor-
keampia, varsinkin neutraalilauseiden osalta. Voi-
daan tietysti kysyä, miksi erilaisia sukupuolineut-
raaleja lauseita pitäisi tulkita naiseen tai naisiin
viittaavasti, jos ne kerran ovat "sukupuolineutraa-
leja". Olennainen vastakysymys on, miksi samai-
sille sukupuolineutraaleille lauseille annetuista 1001
tulkinnasta 300 eli 30 % oli maskuliinisia. Tällai-
nen tulos viittaa niin sanottuun piilomaskuliini-
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suuteen: myös muodollisesti sukupuolineutraalit
ilmaisut tulkitaan usein maskuliinisesti, jopa sil-
loin, kun tarkoitejoukon todellinen sukupuolija-
kautuma ei ole miehisesti vinoutunut. Ei pitäisi
olla mitään rationaalista syytä siihen, että esimer-
kiksi tavallinen kadunkulkija tulkitaan vain yhden
kerran feminiiniseksi ja 15 kertaa maskuliiniseksi.

Naiset ja miehet ovat tehneet jokseenkin yhtä
paljon feminiinisiä tulkintoja, mutta heidän tul-
kintansa jakautuvat eri tavoin. Kaikista GM-lau-
seille annetuista 24 feminiinisestä tulkinnasta 71
% oli miesten tekemiä. Vastaaville neutraalilauseil-
le annetuista 56 feminiinisestä tulkinnasta 57 % oli
naisten tekemiä.

Kokeessa tehdyt tulkinnat GM-ilmaisuista ja
niiden sukupuolineutraaleista vastineista eivät kor-
reloineet ilmaisujen tarkoitejoukkojen todellisen
sukupuolijakautuman eivätkä ilmaisujen yleisyy-
den kanssa.

VIRKAMIEHEN TAPAUS

Virkamies on yksi monista GM-ilmaisuista, joiden
maskuliinista muotoa pidetään pelkkänä maskulii-
nisen merkityksensä menettäneenä historiallisena
jäänteenä ajoilta, jolloin nimikettä käytettiin suku-
puolispesifisti viittaamaan tosiasiallisesti miespuo-
liseen tarkoitejoukkoon.

Virkamies-nimikkeeseen on otettu kantaa muun
muassa Suomen virkamieslainsäädännön uudis-
tuksen yhteydessä, kun eduskunnan perustuslaki-
valiokunta arveli tarpeelliseksi miettiä vaihtoehtoja
"sukupuolten erottelua merkitseville nimikkeille".
Perustuslakivaliokunnan silloinen puheenjohtaja
sekä kolme muuta jäsentä sanoivat valiokunnan
lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessään, että
virkamies on "tosiasiallisesti sukupuolineutraali,
vakiintunut ja muutoinkin erittäin onnistunut".
Vaihtoehtoisen nimikkeen etsiminen olisi siis "paitsi
täysin tarpeetonta myös perin keinotekoista". (Vuo-
den 1986 Valtiopäivät.)

Kyselykaavakkeen niin sanottujen täytelausei-
den joukossa käytettiin muun muassa muutamia
sellaisia GM-ilmaisuja, joilla ei ole suomen kielessä

vakiintunutta sukupuolineutraalia vastinetta. On
mielenkiintoista huomata, miten koehenkilöt
(N=150) tulkitsivat lauseen Hän on tavallinen
valtion virkamies. Kokeen kaikista GM-ilmaisuista
virkamies on frekvenssiltään suomen kielessä ylei-
sin (Saukkonen & al. 1979). Vastaajilta kysyttiin,
mihin kyseisen lauseen hän viittaa viisipaikkaisella
vastausasteikolla. Naisvastaajista 85,5 % ja mies-
vastaajista 81 % katsoi sen viittaavan joko "vain
mieheen/miehiin" tai "enemmän mieheen/mie-
hiin kuin naiseen/naisiin". Neljännes naisvastaa-
jista oli sitä mieltä, että lause "viittaa vain mie-
heen". Näin siitä huolimatta, että valtaosa suoma-
laisista virkamiehistä on todellisuudessa naisia ja
että vastaajina toimineiden akateemisten opiskeli-
joiden voisi odottaa tuntevan suomalaista yhteis-
kuntaa suhteellisen hyvin.

Virkamies on yksi esimerkki siitä, miten GM-
ilmaisujen kohdalla tarkoitejoukon todellinen su-
kupuolijakautuma, kielenhuoltajien suositukset,
kielitieteilijöiden kuvaukset ja kielenkäyttäjien
tulkinnat eivät jostain syystä kohtaa toisiaan.

NAISET HALUAVAT OLLA MUKANA

Kokeen tuloksista käy ilmi, että naisvastaajat yleensä
tulkitsivat GM-ilmaisuja vähemmän maskuliini-
siksi kuin miehet. Naisten ja miesten erilaisia tul-
kintoja on mahdoton selittää ottamatta huomioon
vallitsevan kulttuurin luonnetta ja sukupuolten
eriarvoista asemaa. Sosiaalipsykologi Henri Tajfel
(1974, 1981; vrt. myös Coates 1986, Giles 1977,
Smith 1985: 170-178) on kuvannut niitä tapoja,
joita alistetulla ryhmällä on käytettävissään reagoi-
dessaan asemaansa.

Hyväksyessään alisteisen asemansa ryhmän jä-
senet yrittävät rakentaa positiivisen minäkuvan
yksilöinä, eivät niinkään ryhmänä. Tällöin henki-
löt joko vertailevat itseään muihin saman ryhmän
jäseniin (intra-group comparison) tai yrittävät yksi-
löinä päästä hallitsevan ryhmän jäseniksi. Ensin
mainitussa tapauksessa naiset voivat omaksua täy-
dellisesti perinteiset naiselliset arvot kuten passiivi-
suuden, vastaanottavaisuuden, hoivaamisen, ja niin
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edelleen, ja "nauttia naisellisuudestaan". Tämän-
tyyppisessä tilanteessa naiset alkavat usein kilpailla
keskenään käyttäen mittapuuna omaksumiaan ja
jakamiaan patriarkaalisia arvoja.

Nainen voi siis myös pyrkiä hallitsevan ryhmän,
miesten, jäseneksi ja hakea hyväksyntää hallitsevan
ryhmän ehdoilla, esimerkiksi politiikassa tai liike-
elämässä. Tällöin on kyse niin sanotusta tokenis-
mista. Nainen "käyttäytyy kuin mies" ja katsoo
saavuttaneensa päämääränsä, jos miehet arvioivat
hänen olevan "yhtä hyvä kuin mies" - tai "hyvä
jätkä", kuten nykyään on tapana sanoa. Näin toi-
miva nainen haluaa sanoutua irti naisten ryhmästä
ja tuntee vähän solidaarisuutta sitä kohtaan.

Mikäli naiset sen sijaan hylkäävät alistetun ase-
mansa naisina, he voivat joko vaatia tasa-arvoa
miesten kanssa miesten ehdoilla, toisin sanoen
assimiloitua miehiin, tai määritellä uudelleen ne
ominaisuudet, joihin heidän alistamisensa on pe-
rustunut tai luoda kokonaan uusia ulottuvuuksia
vertailujen lähtökohdaksi. Rehabilitointi ja uusien
dimensioiden luominen sisältyvät lähinnä niin sa-
nottuun feministiseen tasa-arvokäsitykseen. Assi-
milaatio on kuitenkin selvästi yleisin niistä naisten
käyttämistä strategioista, joilla pyritään edistämään
sukupuolten välistä tasaveroisuutta. Se liittyy lä-
heisesti niin sanotun muodollisen tasa-arvoisuu-
den käsitteeseen. Assimilaation ongelmana suku-
puolten tasa-arvon kannalta on, että se edellyttää
miehisten arvojen hyväksymistä ja miesten oikeuk-
sien määrittelemistä yleisiksi ihmisoikeuksiksi.

Tokenismin tai assimilaation valinneilla naisilla
on se etu, että hallitsevan ryhmän arvot ovat aina
yhteiskunnan yleisiä vallitsevia arvoja ja samastu-
minen hallitsevien ryhmään tuo ihmiselle enem-
män statusta kuin samastuminen alistettujen ryh-
mään. Hallitsevaan ryhmään samastuva yksilö ei
arvosta oman ryhmänsä jäseniä, mutta katsoo itse
olevansa erilainen ja parempi. Tällaiset naiset eivät
omien sanojensa mukaan "koskaan ajattele olevan-
sa naisia" ja he suhtautuvatkin usein negatiivisesti
esimerkiksi naisliikkeen käsitteellistämään naisena
elämisen tiedostamiseen.

Pelkistäen voisi ehkä sanoa, että tokenismin tai

assimilaation valinneet naiset, jotka pyrkivät ra-
kentamaan myönteistä minäkuvaa miesten "maa-
ilman" perinteisillä miesten ehdoilla, todennäköi-
sesti tulkitsevat geneeris-maskuliinisia ilmaisuja
sukupuolineutraaleiksi eivätkä maskuliinisiksi.
Miehiset arvot sisäistäneelle naiselle GM-ilmaisut,
esimerkiksi ammattinimikkeet, ovat prestiisimuo-
toja ja pikemminkin tuovat statusta kuin herättä-
vät maskuliinisuudellaan samastumisongelmia.
Kuvailemani kaltaiset naiset eivät halua olla "nai-
sia", koska eivät halua olla Simone de Beauvoirin
(1949, 1979) sanoin "toinen sukupuoli". Saavut-
taakseen myönteisen minäkuvan heidän on halut-
tava olla "ihmisiä", ja koska vallitsevan kulttuu-
rimme ihmiskuva, ihmisen prototyyppi, on mies,
heidän on hyväksyttävä kaikki se, mitä samastumi-
nen normaalien, täysivaltaisten ihmisten joukkoon
edellyttää. Heidän on muun muassa otettava käyt-
töönsä kielen geneeris-maskuliiniset ilmaisut ja tul-
kittava ne sukupuolineutraaleiksi voidakseen aja-
tella, että "nainenkin voi siis mainiosti olla vaikkapa
asiamies, luottamusmies tai esimies" (Kielikello 4/
1990, 21-22).

Sen lisäksi, että kysytään, miksi naiset tulkitse-
vat GM-ilmaisuja geneerisemmiksi kuin miehet,
on kysyttävä, miksi miehet tulkitsevat GM-ilmai-
suja maskuliinisemmiksi kuin naiset. Jonkin ver-
ran empiiristä tukea (Martyna 1978) löytyy ole-
tukselle, että miehet samastuvat GM-ilmaisuihin.
Naisten ja miesten yhteiskunnallisen aseman fak-
tisesta erilaisuudesta ja eriarvoisuudesta kuitenkin
seuraa, että miesten tekemien tulkintojen takana
vaikuttavia motiiveja on tarkasteltava toisin kuin
naisten. Miehillä ei miehinä ole samanlaista tarvet-
ta soveltaa edellä kuvattuja strategioita, eiväthän
he sukupuolensa takia ole alistetussa asemassa.

Asiaa yksinkertaistaen voisi sanoa, että miehet
tulkitsevat GM-ilmaisuja useimmiten maskuliini-
siksi sen vuoksi, että heillä ei ole mitään syytä olla
tekemättä niin. Naiset tulkitsevat GM-ilmaisuja
yleensä sukupuolineutraaleiksi siksi, että heidän
on pakko - voidakseen lukea itsensä ihmiskuntaan
kuuluviksi.
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KATEGORIAN TYYPILLINEN JÄSEN

Tähän mennessä ei kielitieteellisessä kirjallisuu-
dessa juuri ole pohdittu sitä, mikä sija geneeris-
maskuliinisiin ilmaisuihin systemaattisesti liitty-
vällä maskuliinisella tulkintatendenssillä on
GM-ilmaisujen merkityksen kuvauksessa. Merki-
tyksen klassista teoriaa edustavan niin sanotun
komponenttianalyysin kannalta ongelma on siinä,
pitäisikö havaittu tendenssinomainen maskuliini-
nen assosiaatio kuvata osaksi GM-ilmaisujen kog-
nitiivista merkitystä eli sitä ilmaisun keskeistä pe-
russisältöä, jota on kielitieteessä pyritty kuvaamaan
niin sanottujen välttämättömien ja riittävien mer-
kityskomponenttien avulla. Vai olisiko se tulkitta-
va osaksi ekspressiivistä merkitystä, joka liittyy
merkityksen sosiaaliseen ulottuvuuteen, ilmaisun
sivumerkityksiin, kielenkäyttäjien asenteisiin ja
arvoihin jne? Komponenttianalyysi on kuitenkin
todettu kielellisen merkityksen kuvauksessa ongel-
malliseksi ja psykologisesti epärealistiseksi.

Kielellisen merkityksen ja kategorisoinnin tut-
kimuksessa on alkanut tapahtua paradigman muu-
tos merkityksen klassisesta teoriasta kognitiiviseen
semantiikkaan tai prototyyppisemantiikkaan (mm.
G. Lakoff 1987, Langacker 1987, Taylor 1989,
Tsohatzidis 1990). Empiirinen tutkimus (mm.
Berlin ja Kay 1969, Rosch 1973, 1977, Dahlgren
1985, 1991) on antanut selviä viitteitä siitä, että
ihmiset yleensä kategorisoivat erilaisten kohteiden
luokkia prototyyppisesti, toisin sanoen joitakin
kategorian jäseniä pidetään tyypillisempinä ja edus-
tavampina esimerkkeinä kategoriasta kuin joitakin
toisia (prototype effects).1

Vaikka kategorioiden prototyyppisestä raken-
tumisesta saadut empiiriset tutkimustulokset ovat
vasta suuntaa antavia kategorioiden mentaalisten
representaatioiden kuvaukselle, ne antavat kuiten-
kin psykologisesti selvästi realistisemman pohjan

kuvaukselle kuin merkityksen klassinen teoria.
Klassinen teoria ei olekaan varsinaisen empiirisen
tutkimuksen tulos, ja sen validiteettia on pitkään -
virheellisesti - pidetty itsestään selvänä. Kategori-
sointitutkimusten löydökset asettavat tietyt puit-
teet tai rajoitukset - "reunaehdot" - sille, minkälai-
nen mentaalisten representaatioiden rakenne voisi
olla.

MIES ON IHMISEN PROTOTYYPPI

Patriarkaalisen kulttuurin jatkuvuus perustuu mie-
lestäni ennen kaikkea patriarkaalisen vallankäytön
legitiimisyyteen, toisin sanoen siihen, että tätä
vallankäyttöä pidetään oikeutettuna ja normaali-
na. Tämä normaalius (vrt. esimerkiksi Galbraith
1984) syntyy paljolti patriarkaalisesta ideologiasta,
jonka yksi olennainen osa on se, että mies nähdään
ihmisen prototyyppinä. Tämä heijastuu miehen
kielellisenä näkyvyytenä ja naisen kielellisenä nä-
kymättömyytenä patriarkaalisen kulttuurin käyt-
tämässä kielessä. Kokeeni tuloksissa ilmennyt
piilomaskuliinisuus heijastelee sitä, miten varsin-
kin sukupuolineutraaleissa ilmaisuissa kategorian
tyypillinen jäsen valikoituu ideologisesti.

Voimme kuvitella mielessämme eräänlaisen
käsitteellisen ytimen 'mies', jonka ympärille tässä
kokeessa tutkitut synonyymiset geneeris-maskulii-
niset ja sukupuolineutraalit ilmaisut asettuvat.
Kyseiset ilmaisut ovat enemmän tai vähemmän
maskuliinisia; ne asettuvat kaikki melko lähelle
'miestä'. Jotkin muodollisesti sukupuolineutraa-
leista ilmaisuista hahmotetaan maskuliinisemmik-
si kuin jotkin GM-ilmaisut. Lähes aina on kuiten-
kin niin, että GM-ilmaisu on lähempänä 'miestä'
kuin sen periaatteessa synonyyminen sukupuoli-
neutraali vastine. Mitä enemmän hahmotamme
jollain ilmaisulla olevan yhteistä ilmaisun tarkoit-
teen prototyypin kanssa, sitä lähemmäs prototyyp-

1 "Kategorisointi" voisi tässä yhteydessä tarkoittaa lähinnä 'hahmottamista', koska olennaista kategorisointi-
tutkimuksissa on juuri kategorioiden sisäinen rakentuminen tyypillisten ja epätyypillisten kategoriajäsenten
ympärille. 'Luokittelu' voisi antaa kuvan valmiista, sisäisesti enemmän tai vähemmän homogeenisistä luokista,
jotka asettuvat keskenään hierarkkiseen järjestykseen (kuten esimerkiksi yhteiskuntaluokat).
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piä ilmaisun paikallistamme. Juristit, lakimiehet,
kuluttajat, tiedemiehet, ja niin edelleen, joihin
kokeen lauseissa viitattiin, ovat ihmisiä, jotka ovat
asteittaisesti lähempänä tai kauempana 'miehestä',
ihmisen prototyypistä.

Myös kokeessa tutkitut, yksittäiset sukupuoli-
neutraalit ja geneeris-maskuliiniset ilmaisut voi-
daan nähdä kategorioina. Tällöin 'mies' on yleensä
kategorian tyypillisempi jäsen kuin 'nainen', koska
'miehellä' hahmotetaan olevan enemmän yhteistä
esimerkiksi toimittajan tai lehtimiehen kanssa
kuin 'naisella'. Yleensä 'mies' on tyypillisempi jä-
sen GM-ilmaisujen kuin vastaavien sukupuoli-
neutraalien ilmaisujen edustamissa kategorioissa,
koska 'miehellä' on enemmän yhteistä esimerkiksi
lehtimiehen kuin toimittajan kanssa.

Kielen GM-ilmaisut eivät siis ensisijaisesti ku-
vasta sitä, että "mies = ihminen", vaan sitä, että
"ihminen = mies". Patriarkaalisen ideologian 'mies'
ei kuitenkaan heijastu GM-ilmaisuissa neutraalis-
tuneena 'ihmisenä', vaan alkuperäisessä maskulii-
nisessa muodossaan. Kielen GM-ilmaisut ovat ta-
vallaan minä-muotoja siinä ideologisessa kerto-
muksessa, joka heijastuu patriarkaalisesta kulttuu-
rista kieleen. Kielen kategoriat ovat tässä tapauk-
sessa suoria projektioita mielen ideologisista kate-
gorioista. "Mielellä" tarkoitan tässä vakiintunutta
ja yhteistä kulttuurisidonnaista ajattelutapaa.

GM-ILMAISUT OVAT ONTOLOGISESTI MASKULIINISIA

Vaikka sekä GM-ilmausten että niiden sukupuoli-
neutraalien synonyymien ilmaisemien kategorioi-
den tyypillinen jäsen on miespuolinen, geneeris-
maskuliiniset ilmaisut tulkitaan vielä maskuliini-
sernmiksi kuin niiden sukupuolineutraalit vasti-
neet. Perimmäinen selitys tähän löytyy ilmeisesti
tietyistä konkreettisten substantiivien välisistä olen-
naisista eroista, joita Kathleen Dahlgren (1985,
1991) kuvailee.

Niin sanotut luonnolliset lajitermit (natural
kind types) kuten tiikeri ja niin sanotut sosiaaliset
termit (social terms) kuten sihteeri eroavat toisis-
taan ensinnäkin ontologisesti. Tiikeri on luonnos-

sa itsenäisenä esiintyvä luokka, joka on olemassa
riippumatta siitä, luokitteleeko ihmisyhteisö sen
erilliseksi kategoriaksi vai ei. Sihteeriä ei sen sijaan
olisi lainkaan olemassa, ellei ihmisyhteisö olisi
luonut sosiaalisten käytäntöjen verkostoa, joka
määrittelee, mikä on sihteereiden luokka ja mitä
toimintoja siihen sisältyy. Konkreettisten substan-
tiivien välinen ontologinen ero vaikuttaa tapaan,
jolla ihmiset kategorisoivat kyseisten kohteiden
luokkia.

GM-substantiivit ovat toisaalta sosiaalisia ter-
mejä, joiden merkitys perustuu sopimukseen. Toi-
saalta ne ovat sellaisia sosiaalisia termejä, jotka
sisältävät ei-sopimuksenvaraisen merkityksen - luon-
nollisen lajitermin. Kun sosiaalinen termi on yh-
dyssana, joka sisältää luonnollisen lajitermin, ei
kokonaisuuden ontologia ilmeisesti kykene täysin
eliminoimaan luonnollisen lajitermin ontologiaa.
GM-ilmaisujen sisältämä, luonnollisen lajitermin
nimeämä kategoria on lisäksi absoluuttinen, selkeä
ja hyvin tunnettu. Sukupuoli on dikotominen
muuttuja, jolla on olemassa vain kaksi toisensa
poissulkevaa arvoa.

GM-ilmaisujen kohdalla kategorian tyypillisen
jäsenen valikoituminen perustuu näin ollen luon-
nollisten lajitermien ontologiaan. Suomen kielessä
GM-ilmaisujen ja niiden synonyymisten suku-
puolineutraalien vastineiden väliset tulkintaerot
maskuliinisuuden suhteen identtisessä lausekon-
tekstissa johtuvat lähinnä siitä, että morfeemin
mies ensisijainen merkitys on 'mies'. Tämä merki-
tys ei neutraalistu lainkaan tai ainakaan täydellises-
ti edes ammatti- ja muissa nimikkeissä, idiomeissa
tai verbeissä. GM-ilmaisujen merkitys on ankku-
roitunut todellisuuteen tavalla, joka on riippuma-
ton ajasta, paikasta ja kulttuurista. Myös suomen
kielen GM-ilmaisut ovat siis näennäisgeneerisiä.

Ihmisten empiirisesti todettu taipumus tulkita
GM-ilmauksia maskuliinisiksi siirtää kielellisestä
seksismistä ja seksistisen kielen muuttamisesta käy-
tävän julkisen(kin) keskustelun intuitiiviselta em-
piiriselle tasolle. Vaikuttaa erittäin todennäköisel-
tä, että niin kauan kuin 'mies' on todellisuuden
itsenäinen kategoria ja me hahmotamme sen sellai-
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seksi, GM-ilmaisujen neutraalistumista sukupuo-
len suhteen on turha odottaa.

Sukupuolten tasa-arvon osalta suomalaiselle
yhteiskunnalle on ominaista tasaveroisuuden il-
luusio: asioiden uskotaan olevan paremmin kuin
ne todellisuudessa ovatkaan. Analogisesti tilanne
näyttää olevan sama kielen tasolla. Niin kauan
kuin esimerkiksi suomalaiset kielenhuoltajat usko-
vat GM-ilmaisujen neutraalistuneisuuteen ja kieli-
tieteilijät kuvaavat kyseisiä ilmaisuja tunnusmer-
kittömiksi, GM-ilmaisuja ja niiden käyttöä pidetään
ongelmattomana ja täysin hyväksyttävänä.
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MASCULINE, FEMININE, 'CHAIRMAN'?

Generic-masculine (GM) expressions, such as chair-
man, businessman and mankind, include some
masculine component but are nevertheless used to
refer to both sexes.

As far as we know, this is the first empirical
research on the interpretation of the Finnish GM-
forms. In addition to 27 filler sentences the expe-
riment consisted of 13 sentence pairs which were
the actual object of the study. One sentence of the
pair included some GM-expression and the other
sentence included the corresponding gender neut-
ral form; otherwise the sentences of the pair were
identical. 150 native speakers of Finnish, 76 wo-
men and 74 men, made 1950 interpretations of the
sentences.

In all but one sentence pair, the GM-sentence
was interpreted as more masculine than the corres-
ponding gender neutral sentence. The result was
statistically highly significant. Interpretations did
not correlate with the actual sex distribution of the
referent groups of the terms nor with the frequency
of the expressions.

In 10 out of 13 sentence pairs, the female
subjects interpreted the GM-sentence as gender
neutral more often than the male subjects did. The
ways women interprète the GM-expressions may
reflect the different ways a subordinate group has
for reacting to its subordinate position in society.

Linguists have described the GM-forms as gen-
der neutral and "unmarked" - this, however, seems
to be nothing but a mere cover term for a certain
kind of distribution. The fact that the GM-forms
are repeatedly and systematically interpreted as
masculine probably has an ontological basis. For as
long as 'man' is an independent category of reality
and we categorize it as such, the primary meaning
of the morpheme man is 'man'.

Kirjoittaja on filosofian kandidaatti ja yleisen kieli-
tieteen jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa.
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