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1. JOHDANTO 

 

1.1. Aiheen esittely, tutkimusongelma ja -kysymykset 

 

Parisuhteen osapuolille on suomen kielessä monia nimityksiä, joiden tarkoitus on ni-

metä parisuhteen osapuoli keskustelussa tunnistettavasti. Nimitykset myös muun mu-

assa ilmaisevat jotain nimityksen kohteen ominaisuuksista, nimityksen käyttäjän suh-

tautumisesta suhteen toiseen osapuoleen, arvostuksista ja käyttötilanteesta. Tutkiel-

massani selvitän, mitä käsityksiä kielenpuhujat liittävät miessukupuolen edustajiin 

viittaaviin parisuhdenimityksiin.  

 

Tutkittaviksi nimityksiksi valitsin lähimerkityksiset lekseemit poikaystävä, miesys-

tävä, mies, ukko, isäntä ja mieheke. Tarkastelen juuri näitä nimityksiä, koska pyrin 

vertailtavuuteen Jenni Kynkäänniemen kandidaatintutkielman Naiseen viittaavat pa-

risuhdenimitykset (2014) kanssa. Kynkäänniemi teki vastaavanlaisen kyselytutki-

muksen nimityksistä, jotka viittaavat naispuoliseen parisuhteen osapuoleen, ja otti 

lisäksi tutkittavakseen myös sukupuolineutraalit lekseemit puoliso ja heila. Itse jätin 

sukupuoleen kantaa ottamattomat nimitykset tutkimukseni ulkopuolelle ja keskityin 

vain edellä mainittuihin kuuteen lekseemiin, jotta tutkimukseni olisi mahdollisimman 

yhtenäinen. 

 

Henkilöt, joihin nimitykset viittaavat, poikkeavat toisistaan iältään, ja myös suhteen 

kesto ja laatu, kuten avioliitto tai naimattomuus, sisältyvät lekseemien merkityksiin. 

Edellä mainitut ominaisuudet ovat osa merkityksen hahmoa, sillä ne rajaavat leksee-

mejä osoittamaan juuri tiettyihin maailman entiteetteihin. Erityisen kiinnostunut olen 

merkityksen kehyksestä, jota vasten hahmo käsitetään: tässä tapauksessa siitä, mil-

laisia muodollisuuden ja affektisuuden eroja kyseisillä nimityksillä mahdollisesti  on 

ja siitä, missä tilanteissa kyseisiä nimityksiä ajatellaan käytettävän viittaamaan pari-

suhteen miespuoliseen kumppaniin.  Tarkemmin hahmon ja kehyksen käsitteistä ker-

ron luvussa 2.1. Oletan siis, että tarkastelemieni lekseemien merkitykset eroavat toi-

sistaan paitsi hahmoltaan myös kehykseltään eli sen mukaan, millaisia mielikuvia ne 

herättävät kielenpuhujissa ja millaisissa yhteyksissä niitä käytetään. Erityisesti näitä 

kehystietoon liittyviä, toistaiseksi vähän tutkittuja seikkoja pyrin selvittämään. Seu-

raavaksi esitän kysymykset, joihin toivon tutkimuksellani löytäväni vastauksia.  
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 Missä määrin nimitysten sanakirjamääritelmät vastaavat kielenpuhujien kieli-

tajua? 

 Millaisia mielikuvia nimityksiin liittyy nimityksen tarkoitteen ominaisuuk-

sista, kuten luonteesta ja iästä? 

 Mitä nimitykset kertovat parisuhteen kestosta ja laadusta? 

 Miten nimitykset eroavat affektisuudeltaan ja muodollisuudeltaan?  

 Missä tilanteessa kutakin nimitystä ajatellaan käytettävän viittaamaan kump-

paniin? 

 

Lekseemien merkitykset on kuvailtu sanakirjoissa usein monipuolisesti käyttöesi-

merkkeineen, mutta kaikkea sanakirjamääritelmät eivät silti kerro, kuten sitä, mitä 

affektisuuden ja muodollisuuden eroja kielenpuhujat erottavat lekseemeistä. Sanakir-

jamääritelmissä annetaan pääasiassa tietoa parisuhdenimitysten hahmoista eli piir-

teistä, jotka erottavat niiden tarkoitteet kaikista maailman muista tarkoitteista. Puo-

lestaan kehystietoa eli esimerkiksi kielenpuhujan mielikuviin ja kokemuksiin perus-

tuvaa tietoa nimityksen negatiivisuudesta, positiivisuudesta tai soveliaista käyttöym-

päristöistä ei ole avattu samassa määrin. Erityisesti näitä lekseemiin liittyviä kehys-

merkityksiä haluan avata miehiin viittaavien parisuhdenimitysten osalta kognitiivi-

sen kieliopin lähtökohdista. Hyödynnän tutkimuksessani kyselytutkimuksen mene-

telmää, sillä se antaa mahdollisuuden tarkastella tämänhetkisiä aitoja kielenpuhujien 

näkemyksiä. Tutkimuksen tulokset antavat lisätietoa nimityksien semantiikasta, joten 

tutkimuksella on sanastontutkimuksellista arvoa. 

 

Koska tutkimukseni keskittyy lekseemien merkitysten tarkentamiseen, esittelen tässä 

parisuhteeseen liittyvät merkitykset, jotka sanakirjasta nimityksistä jo löytyvät 

muissa kuin isännän tapauksessa, jossa sanakirjan antamat merkitykset eivät liity pa-

risuhteeseen. Kielitoimiston sanakirjan (KS) verkkoversion (2016) mukaan leksee-

mien mies, ukko, poikaystävä, miesystävä ja isäntä parisuhteeseen liittyvät merkityk-

set ovat sellaiset, kuin ne esimerkeissä (1–5) esitetään: 

 

(1) mies 3. kumppanina; aviomies tai rekisteröidyn parisuhteen osa-

puoli; osapuolena rakkaus- tai sukupuolisuhteessa (KS 2016 s.v. mies). 

(2) ukko 3. aviomies (KS 2016 s.v. ukko) 
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(3) poikaystävä miespuolinen seurustelukumppani (KS 2016 s.v. poika-

ystävä). 

(4) miesystävä vars. miespuolinen seurustelukumppani (KS 2016 s.v. 

miesystävä). 

(5) isäntä 1. maalaistalon miespuolinen haltija 2. omistaja, valtias, työnan-

taja 3. isännistön jäsen 4. kutsujen, juhlan, kokouksen tms. toimeenpanijana 

toimiva mies (KS 2016 s.v. isäntä). 

 

miehekettä ei löydy Kielitoimiston sanakirjasta (KS 2016), mutta Urbaani Sanakirja 

(US 2008 s.v. mieheke) määrittelee nimityksen seuraavasti: ”Poikaystävä tai mies-

puolinen avopuoliso. Aviopuoliso[a] ei voi kutsua miehekkeeksi.” Vaikka miehekettä 

ei löydy niin kutsutusti virallisen tahon julkaisemasta sanakirjasta, Google-hakuko-

neen haulla nimitys tuottaa osumia yli 11 000 (11.12.2017), minkä ajattelen osoitta-

van, että lekseemi on yleisessä käytössä ja tunnettu ja siten relevantti tutkimuskohde. 

Myös Hanna Hassinen kandidaatintutkielmassaan Oman kullan monet nimet. Kump-

panin nimitysten tilanteinen variaatio (2015: 19) teki havainnon, että mieheke tunne-

taan ja sitä käytetään kohtalaisen laajalti. Kuitenkin verrattuna muihin tutkimukseni 

lekseemeihin mieheke on yhä vähiten käytetty. Googlen hakukoneella tekemäni ha-

kutulosvertailun (11.1.2017) mukaan toiseksi vähiten käytetty miesystäväkin sai mie-

hekettä moninkertaisesti enemmän hakuosumia: 305 000 kappaletta. Täten oletan, 

että kaikki kyselyn vastaajat eivät välttämättä tunne nimitystä mieheke entuudestaan. 

 

Sanakirjojen (KS 2016; US 2008) mukaan nimityksillä on eroa suhteen sitoutunei-

suuden ja virallisuuden suhteen. poikaystävään ja miesystävään liittyvä suhde on seu-

rustelua, miehekkeeseen liittyvä suhde seurustelua tai avoliitto, mieheen liittyvä avio-

liitto, rekisteröity parisuhde tai muunlainen rakkaus- tai seksisuhde ja ukkoon liittyvä 

on avioliitto. Isäntään puolestaan ei sanakirjoissa liitetä parisuhdemerkitystä lain-

kaan. 
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1.2. Aiempia parisuhdenimitysten tutkimuksia 

 

Nimenomaan miehiin viittaavia parisuhdenimityksiä on tutkittu vähän. Muista näkö-

kulmista parisuhdenimityksiin liittyen on kuitenkin laadittu jo useampi tutkimus, 

joista monet ovat kandidaatintutkielmia. Viimeisin aiheeseen liittyvä tutkimus on 

Hanna Hassisen kandidaatintutkielma Oman kullan monet nimet. Kumppanin nimi-

tysten tilanteinen variaatio (2015), jossa Hassinen tutki sekä miehiin että naisiin viit-

taavien nimitysten esiintymistä parisuhteissa Internetissä jaetun avoimen kyselylo-

makkeen avulla. Hän selvitti eri nimityksien esiintymisen lisäksi nimitysten valintaan 

vaikuttavia perusteita, nimitysten käyttön mahdollista välttelemistä ja sitä, eroavatko 

samaa sukupuolta olevien ja heteroparien käyttämät nimitykset toisistaan. Omaan 

tutkimukseeni liittyen Hassinen havaitsi, että poikaystävää käytetään sekä seurus-

telu- että avosuhteessa virallisiksi tai epävirallisiksi koetuissa käyttötilanteissa, 

miestä pääosin avo- ja avioliitossa. Kielteisimpiä mielikuvia liittyy vanhaa ihmistä 

tarkoittaviin sanoihin, koska ne koetaan pääasiassa halventavina. Iäkästä ihmistä tar-

koittavia sanoja edustaa muun muassa leikilliseksikin luonnehdittu ukko, joka on mu-

kana omassakin tutkimuksessani. Myös nimitys isäntä koettiin Hassisen informant-

tien joukossa negatiivisena. Kahdeksalla vastaajalla tuli esille nimitys mieheke, jota 

toiset vastaajat pitivät myönteisenä, toiset kielteisenä. (Hassinen 2015: 1‒2, 7, 10, 

15, 18–20.) Hassisen tutkimus jo osin vastaa tutkimuskysymyksiini, mutta oletan saa-

vani omalla kyselylläni tarkempia tietoja kaikista kuudesta tutkimastani nimityk-

sestä. Hassinen tutki ensisijaisesti sitä, miten tiettyyn ihmisyksilöön viitataan eri ti-

lanteissa eri nimityksin. Hänen tutkimuksestaan poiketen tutkin erityisesti nimityk-

sen merkitystä, kuten sitä, millaisiin tarkoitteisiin sillä voidaan viitata. 

 

Kandidaatintutkielmassaaan Naiseen viittaavat parisuhdenimitykset (2014) Jenni 

Kynkäänniemi tutki naisiin viittaavien parisuhdenimityksien vaimo, emäntä, akka, 

tyttöystävä, naisystävä ja vaimoke sekä neutraalien nimityksien heila ja puoliso mer-

kityksiä siltä kannalta, miten ihmisten erottavat lähimerkityksiset sanat toisistaan: 

kuinka tilannekonteksti vaikuttaa nimityksiin, miten nimityksien parisuhteen kesto ja 

laatu käsitetään ja millaisia affektisia merkityksiä nimityksiin liittyy. Tarkastelussa 

olivat myös nimitysten luoma mielikuva sekä puhujasta että puhuteltavasta. Kysely-
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tutkimuksen päähavainnot olivat, että lähimerkityksiset nimitykset erotetaan toisis-

taan helposti ja että sanakirjamääritelmät vastaavat hyvin kielenkäyttäjien käsitystä 

nimityksien merkityksistä. (Kynkäänniemi 2014: 1–2, 24.) 

 

Vaikkei suoranaisesti parisuhdenimityksistä, niin selvästi miehiin liittyvistä kielen 

ilmiöistä kirjoitettua tutkimusta löytyy Vesa Heikkisen, Harri Mantilan ja Markku 

Variksen toimittamasta artikkelikokoelmasta Tuppisuinen mies. Kirjoitelmia suku-

puolesta, kielestä ja kulttuurista (1998). Teoksessa on vahvasti sukupuolien tasa-ar-

voon liittyvä kielinäkökulma. Miessanastoa luodataan kahdessa ensimmäisessä artik-

kelissa, joista ensimmäisessä Mantila (1998: 15–31) käsittelee sukupuoliin liittyviä 

stereotypioita miehistä löytyvien puhekielisten tai leikillisten nimitysten kautta. Toi-

sessa artikkelissa Juha Leskinen (1998: 49–56) tutkii unkarilais-suomalaisen sana-

kirjan esimerkkien välittämää kuvaa sukupuolista. 
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2. TEORIA, AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Johdantoluvussa esittelin tutkimuksen aiheen, joka on miesviitteisten parisuhdesano-

jen semantiikan tarkentamista. Esittelin myös aiempia sanasemanttiseen parisuh-

denimitysten alaan ja sukupuolentutkimukseen kuuluvia tutkimuksia. Tässä luvussa 

käsittelen merkityksen määrittelyn käsitteitä hahmo ja kehys, kyselytutkimusta tut-

kimusaineistoni keruun välineenä sekä esittelen Internet-lomakkeella keräämäni ai-

neiston. 

 

 

2.1. Hahmo ja kehys 

 

Merkitysten tutkimisen kannalta on olennaista erottaa, mistä nimityksen merkitys yli-

päätään koostuu. Sitä auttavat avaamaan hahmon ja kehyksen käsitteet, jotka kuu-

luvat kognitiivisen kielentutkimuksen ja kieliopin käsitteistöön. Kognitiivinen kie-

lioppi on merkityskeskeinen kielentutkimuksen suuntaus, jota alkoi kehittää Ronald 

W. Langacker vuonna 1976 (Langacker 1990: ix). Suuntauksen perusajatuksia on, 

että kielenyksikön, kuten lekseemin tai sijapäätteen, merkitystä ja maailmantietoa ei 

voi erottaa toisistaan. Merkitys ei ole jotain, joka objektiivisesti sisältyy kielenyksik-

köön sinänsä, vaan ilmaus toimii välineenä, jolla kielenkäyttäjä aktivoi hänellä jo 

jossain muodossa olemassa olevaa tietoa. Ilmaus, esimerkiksi lekseemi miesystävä, 

opitaan ja ymmärretään tietyissä konteksteissa, minkä vuoksi ilmauksen käyttö tuo 

mielleyhtymiä kyseiseen kontekstiin. Merkitys syntyykin kielenkäyttäjän kokemus-

peräisten mielikuvien kautta. Kielenkäyttäjän tietovaranto muuntuu alati vuorovai-

kutuksen, havaintojen, kokemusten ja kielenkäytön myötä, ja siten myös ilmauksien 

merkitykset muokkautuvat. Täten ollen kielenyksiköistä ei voida erottaa varsinaisia 

ydin- ja sivumerkityksiä. (Fillmore 1984: 141; Langacker 1990: 12–16; Leino 1993: 

22, 29–30; Onikki-Rantajääskö 2010: 48.) Esimerkiksi ukon sävy on ollut aiemmin 

neutraali, mutta ajan myötä sitä on alettu käyttää tavalla, joka on saanut nimityksen 

tuntumaan kielenkäyttäjistä kielteiseltä. Maila Vehmaskoski (1989) kirjoittaa, että 

ukko ’isoisän’ merkityksessä on väistynyt nuorempien termien tieltä, koska sille on 

kehittynyt pejoratiivisia sivumerkityksiä, kun sitä alettiin käyttää puheessa yleisesti 

vanhuksista.  
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Hahmon voi käsittää olevan ilmauksen, tässä tapauksessa parisuhdenimityksen, ydin-

merkitys, joka erottuu taustaa eli kehystä vasten. Kehys puolestaan on ilmauksen 

konteksti, kognitiivinen alue. Sellaisena toimii esimerkiksi kokemus, aistihavainto 

tai abstrakti käsite. Sekä nimityksien hahmot että kehykset voivat poiketa toisistaan 

ja siten erotella merkityksiä toisistaan. Hahmo ja kehys yhdessä muodostavat predi-

kaation, joka on kielenilmauksen semanttinen keskus. Predikaatio hahmottaa taus-

tasta jonkin entiteetin, joka voi olla joko statiivinen ja atemporaalinen olio tai use-

amman entiteetin välinen suhde eli relaatio. Relaatiot jakautuvat edelleen atempo-

raalisiin relaatioihin ja prosesseihin. Prosesseihin liittyy relaation kehittyminen 

ajallisesti, ja niitä edustavat finiittiset verbit. Olioita puolestaan ilmaisevat kielessä 

substantiivit, ja niistä tutkin tässä tutkielmassa parisuhteen mieheen viittavia nimi-

tyksiä. (Langacker 1990: 61–63; Leino 1993: 73–74, 80.) Otan esimerkiksi poikays-

tävän: sen hahmoa ovat tekijät, jotka liittyvät nimityksen tarkoitteen omaan olemuk-

seen, kuten ulkonäkö, ikä ja luonne. Kehystä puolestaan ovat suoraan olion olemuk-

seen liittymättömät seikat, mutta joihin nimityksen osoittaman olion ajatellaan kyt-

keytyvän. poikaystävän tapauksessa kehystä ovat muun muassa kuuluminen mies-

puolisten seurustelukumppanien joukkoon, parisuhteen laatu ja kesto, nimitykseen 

liitetyt ennakko-oletukset ja nimityksen affektisuus. 

 

 

2.2. Kyselytutkimus semantiikan välineenä  

 

Sanaston semanttinen tutkimus on pohjautunut perinteisesti enimmäkseen korpusten 

käyttöön, intuitioon tai psykolingvististen keinojen hyödyntämiseen. Intuitio ei tässä 

tapauksessa kuitenkaan riitä lekseemien tutkimiseen, sillä vaikka kielen merkitykset 

rakentuvat intersubjektiivisesti eli vuorovaikutuksessa ihmisten välillä, käsitykset 

käytetystä kielestä poikkeavat yksilöittäin. (Raukko 2002: 356, TT 2017 s.v. inter-

subjektiivisuus.) Ulla Vanhatalo tarkastelee väitöskirjassaan Kyselytestit synonymian 

selvittämisessä. Sanastotietoutta kielenpuhujilta sähköiseen sanakirjaan (2005) ky-

selymetodin soveltuvuutta synonymian tutkimukseen ja kirjoittaa, että empiirisyys 

on menetelmän suuri avu, jonka kautta päästään kiinni sekä todelliseen kielenkäyt-
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töön että puhujien omiin määritelmiin. Empiirisyyden vuoksi olenkin kerännyt ai-

neistoni juuri kyselylomakkeen avulla. Siten olen saanut kohdistetusti tietoa muiden 

kielenpuhujien intuitiosta. 

 

Riikka Alasen (2011: 160) mukaan kyselytutkimuksen heikkoudeksi on sanottu sitä, 

että se ohjaa sekä tutkijan että tutkimuksen osanottajien havaintoja haluttuun suun-

taan, ja vastaajat voivat olla epätotuudenmukaisia vastauksissaan. Kyselylomakkeen 

kysymykset tai tehtävänannot voi myös ymmärtää toisin kuin tutkija on tarkoittanut. 

Tutkimusta vaikeuttaa sekin, jos vastaaja jättää lomakkeen kohtia kokonaan täyttä-

mättä, jolloin osaan kysymyksiä saadaan vähemmän vastauksia.  Sähköisten kysely-

lomakkeiden käyttö hieman helpottaa vajaatäyttöisten lomakkeiden ongelmaa, koska 

kyselyn luomiseen tarkoitetuissa ohjelmissa voi usein laittaa niin kutsuttuja pakolli-

sia kysymyksiä, joihin vastaamatta ei pääse etenemään lomakkeella. Kyselylomak-

keella on tietty etu, joka on tehokkuus, sillä tutkijan on mahdollista saada melko laaja 

aineisto nopeasti ilman suurta vaivannäköä. Tilastolliset menetelmätkin ovat tänä 

päivänä helposti hyödynnettävissä aineiston käsittelyssä. (Alanen 2011: 160.) 

 

Kyselylomaketta laatiessa on syytä muistaa, että vastaukset, joita kyselyyn saadaan, 

ovat tutkijan ja vastaajan tulkinnan tulosta. Lomakkeen kohdat kannattaa siksi tehdä 

niin selkeiksi ja yksiselitteisiksi kuin mahdollista, jotta tutkijan ja vastaajan tulkinnat 

olisivat samat. Lomakkeen korjaaminen jälkikäteen ei ole mahdollista, joten laadin-

tavaihe on kriittinen koko tutkimuksen luotettavuudelle. Sisällöllisesti mielekkäät 

kysymykset yhdistettynä järkeviin kysymystyyppeihin auttavat onnistumaan. Toteu-

tuksessa on oltava huolellinen, jotta tutkimus olisi riittävän objektiivinen ja tuottaisi 

luotettavaa tietoa. (Vanhatalo 2005: 33; Alanen 2011: 147; Vehkalahti 2014: 20.) 

Vanhatalo (2014: 64) huomauttaa, että kyselyn analyysivaiheessa luokitusten valinta 

vaikuttaa merkittävästi tulosten tulkintaan, joten määrällinen tutkimus ei ole muita 

tutkimuksen muotoja objektiivisempaa. Omassa tutkimuksessani on lisäksi jonkin 

verran myös laadullista tuloksien arviointia, sillä lomakkeessa on useita sanallisesti 

vastattavia avokysymyksiä, joiden vastaukset kaipasivat sisältöön pureutumista. 
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2.3. Aineisto 

 

Keräsin aineistoni sähköisellä kyselylomakkeella (liite 1), jonka tein Kyselynetti-palvelun 

avulla verkossa. Lomake oli avoinna Facebook-sivustolla halukkaille vastaajille kahden 

viikon ajan. Kyselyyn otti osaa 69 osallistujaa, joista noin puolet eli 39 vastasi kaikkiin 

kysymyksiin. Lisäksi otin aineistoon mukaan yhden pilotointiin käytettyyn kyselylomak-

keeseen vastanneen informantin vastaukset, sillä hänen vastauksensa olivat erityisen yk-

sityiskohtaisia, joten vastauksia käsittelin yhteensä 40 kappaletta. Pilottilomakkeen ja lo-

pullisen version välillä on eroa vain seitsemäs kysymys, joten vastausten yhdistäminen 

varsinaisella lomakkeella kerättyjen vastausten joukkoon kävi luontevasti. Loppuun asti 

eli hyväksytysti vastasi 35 naista mutta vain 5 miestä, joten sukupuoleen perustuvia pää-

telmiä ei voi näin epäsuhtaisen sukupuolten edustuksen vuoksi tehdä. Kaikki osallistujat 

olivat äidinkielisiä suomen kielen puhujia. Suurin osa vastaajista kuului 20‒30-vuotiait-

ten ikäryhmään, mutta joukossa oli myös yksittäisiä 40–70-vuotiaita ihmisiä. Vastaa-

jakunta edustaa siis sattumanvaraista mutta iältään suhteellisen homogeenistä jouk-

koa.  

 

Kyselomakkeen (liite 1) mallina käytin Jenni Kynkäänniemen kandidaatintutkielman 

(2014) lomaketta, sillä tarkoituksenani oli tehdä hänen työnsä kanssa vertailukelpoinen 

tutkimus. Muokkasin joitain lomakkeen kohtia, jotta ne antaisivat tarkempaa tietoa tutki-

muskysymyksiini. Jaoin yhdeksänkohtaisen kyselyn viidelle sivulle, joista ensimmäi-

sellä johdattelen vastaajan kyselyyn kertomalla tutkimuksen tarkoituksesta ja kes-

tosta korostaen sitä, ettei kyselyn kysymyksiin ole oikeita tai vääriä vastauksia. 

 

Lomakkeen kysymykset yhdestä kolmeen (liite 1) kategorioivat vastaajan äidinkie-

len, sukupuolen ja iän perusteella. Tässä äidinkieli oli kaikilla vastaajilla sama, joten 

se ei muodostunut erottelevaksi tekijäksi. Vehkalahden (2014: 25) mukaan tärkeitä 

taustatietoja, mukaan lukien ikä, tulisi kysyä vasta kyselyn lopuksi, jottei vaikuta 

tungettelevalta, mutta mielestäni tietoja saattoi kysyä myös aluksi, sillä ne olivat 

yleisluontoisia ja niitä oli vain kolme. Samalla ne olivat vastaajaa ajatellen helppo 

aloitus kyselylle. Vehkalahden näkemykseen taustatietojen kysymisen järjestyksestä 

vaikuttaa varmastikin se, että hän esittelee kyselytutkimuksen menetelmää laajemmin 
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kuin kielitieteen menetelmänä, jolloin hän ei ota huomioon mahdollisia tutkimusai-

hekohtaisia eroja lomakkeen laadinnassa. Ajattelenkin omaan tutkimukseeni valitse-

mani järjestyksen soveltuvan lekseemien merkityksen tutkimiseen hyvin. 

 

Neljäs kohta (liite 1) on avoin tehtävänanto eli tuottotehtävä, jossa pyydetään kuvai-

lemaan omin sanoin nimitykseen liittyvää ihmistä ja parisuhdetta, kun nimityksellä 

viitataan parisuhteen osapuoleen. Tämä kohta pyrkii selvittämään nimityksien hah-

mon tietoja. Valitsin avoimen tuottotehtävän, koska se antaa Alasen mukaan tilaa 

vastaajan omalle äänelle, jolloin saattaa nousta esille seikkoja, joita tutkijana ei itse 

osaisi odottaa. Hän ohjeistaa, että avokysymykset tai tuottotehtävät kannattaisi sijoit-

taa vasta lomakkeen loppuun, jotta kysely ei tuntuisi liian raskaalta, mutta koska lo-

makkeessani on kaksi avokysymystä, ajattelin jakaa kuormaa ja sijoittaa toisen niistä 

kyselyn alkuun. (Alanen 2011: 151‒152.) Tuottotehtävän analysoinnin apuna luvussa 

3. käytin luokittelumenetelmää, jossa lajitelin nimityskohtaisesti ihmisiin liittyvät ja 

parisuhteeseen liittyvät kuvailut ja laskin, kuinka usein kukin kuvailu mahdollisesti 

toistui. Lisäksi pohdin intuitiivisesti kuvailujen ilmentämää merkitystä verraten sitä 

nimityksistä sanakirjoista saatavaan tietoon ja luvussa 1.2. esittelemieni tutkimuksien 

tuloksiin. 

 

Lomakkeen sivulla neljä (liite 1) ovat kohdat 5–8 , jotka ovat tyypiltään suljettuja 

kysymyksiä, taulukoita. Noudatin tässä Alasen ohjetta ryhmitellä samanlaiset kysy-

mystyypit yhteen vastaamisen helpottamiseksi, jottei vastaajan aikaa mene liikaa oh-

jeiden sisäistämiseen (Alanen 2011: 152). Viides ja kuudes kysymys ovat monivalin-

tatehtäviä. Kysymys viisi liittyy nimityksen hahmoon ja tiedustelee vastaajalta, 

minkä ikäisestä henkilöstä nimitystä voidaan käyttää. Seuraavat kaksi kysymystä liit-

tyvät kehykseen: kuudennessa kysymyksessä kysytään nimityksen ilmaiseman suh-

teen pituutta ja seitsemännessä nimitysten mahdollisesti negatiivista, neutraalia tai 

positiivista sävyä. Kahdeksas kohta on järjestystaulukko, jossa vastaaja saa laittaa 

nimitykset järjestykseen muodollisuuden mukaan. Ilmauksen muodollisuus tai epä-

muodollisuus tulee ilmi kielenkäyttötilanteista ja on siksi osa kehystietoa, jota pyrin 

kysymyksellä selvittämään. Lisäksi taulukkokohtien alle sijoitin avoimet komment-

tikentät, joihin vastaaja voi halutessaan täydentää vastauksiaan tai esittää omia huo-

mioitaan tehtävistä.  
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Valintakysymysten vastausten analysoinnissa hyödynsin kyselylomakkeen tekemi-

seen käyttämäni ohjelman automaattisesti luomia tulostaulukoita, jotka ovat nähtä-

villä tutkielman liitteessä 2. Taulukkojen ulkoasu on alkuperäisessä muodossaan, 

sillä ne ovat tarpeisiini riittävän selkeät. Taulukoissa näkyvät tehtävänanto, osallis-

tujamäärä, taulukon luokitukset, se, kuinka monta vastausta kukin vastausvaihtoehto 

on saanut, ja vaihtoehdon vastausmäärän prosentuaalinen arvo kaikista tehtävän vas-

tauksista. Lisäksi tehtävänantojen seitsemän ja kahdeksan tulostaulukoissa (liitteen 2 

taulukot 2 ja 4) on mukana vastausten aritmeettinen keskiarvo, joka osoittaa kunkin 

nimityksen keskimääräisen sijoituksen taulukossa. Se on mielenkiintoista lekseemien 

vertailun kannalta. Esimerkiksi taulukon 3. (liite 2), jossa käsitellään nimityksen af-

fektisuutta, keskiarvosta näkyy, että poikaystävä ja mies ovat saaneet keskimäärin 

eniten luokituksen arvoa 2 eli ne mielletään myönteiseksi. Puolestaan ukko on saanut 

saman taulukon mukaan keskimäärin arvokseen noin 3,5, eli sen sävy liikkuu neut-

raalin ja kielteisen välimaastossa. 

 

Yhdeksäs ja viimeinen kohta (liitteen 1 sivu 5) on jälleen tuottotehtävä, jossa keho-

tetaan kuvailemaan tilannetta, puhujia ja paikkaa, jossa nimitystä voidaan käyttää. 

Osio pyrkii selvittämään nimityksen kontekstia eli kehystä. Tosin monivaiheinen ky-

symys jäi monella vain osin vastatuksi. Alanen (2011: 152) varoittaakin kysymyk-

sistä, joissa kysytään useampaa kuin yhtä asiaa kerrallaan. Tämän tehtävän vastauk-

set analysoin samaan tapaan kuin kohdan neljä tuottotehtävän eli luokittelin vastauk-

set hahmoon ja kehykseen viittaaviin piirteisiin, jonka jälkeen laskin piirteiden mai-

nintojen lukumääriä saadakseni selville sen, miten yleiseksi piirteet mielletään. Sen 

jälkeen käsittelin vastauksia myös niiden sisällön kannalta samalla yleistäen nimi-

tyksistä esiin tulleita merkityksiä yläkäsitteiksi, kun samankaltaisista merkityksistä 

niin oli mahdollista tehdä. 
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3. TULOKSET 

 

Kerroin luvussa 2. kyselymenetelmästä ja aineistonkeruustani. Seuraavaksi käyn tarkas-

telemaan aineistosta ilmi tulleita käsityksiä parisuhdenimityksien merkityksistä ja käyt-

tökonteksteista. Käytän käsitteitä hahmo ja kehys merkityspiirteiden erottelussa. Hah-

moon liitän merkitykset, jotka rajaavat maailman entiteettien joukosta miespuolisen pa-

risuhteen osapuolen. Näitä merkityksiä ovat tässä muun muassa ihmisen ikä, ulkonäkö ja 

luonteenpiirteet. Tutkimuksessa mukana olevat sanat ovat lähimerkityksisiä eli hahmoil-

taan samankaltaisia, joten pääosin erot löytyvät kehyksestä eli nimityksiin liittyvästä ko-

kemusperäisestä tiedosta. Kehystä on esimerkiksi se, millaisissa tilanteissa nimityksiä 

mielletään käytettävän, millaisena kielenpuhujat kokevat nimityksien sävyn tai mikä on 

parisuhteen kesto ja virallisuuden aste. Silti nimityksien hahmoissakin saattaa olla eroa-

vaisuuksia. 

 

 

3.1. miesystävä 

 

Käsittelen ensin tehtävän 4 (liite 1) antamia tietoja miesystävästä. miesystävä on tehtävän 

vastauksien mukaan ensisijaisesti ’seurustelukumppani’, joka sai 13 mainintaa. miesystä-

vän parisuhdetta kuvailtiin 5 vastauksessa vasta vähän aikaa kestäneeksi, ”tuoreeksi” tai 

”orastavaksi”, ja samaa kertoo suhteen kestoa kysynyt tehtävä (liitteen 2 taulukko 2), 

jossa yleisimmät vastaukset 34 ja 30 vastauksella olivat 1–5 vuotta kestänyt tai alle vuo-

den kestänyt suhde. miesystävään liittyy tehtävässä 4 (liite 1) kolmella vastaajalla myös 

ajatus ”toisella kierroksella olemisesta”, eli mies on ollut aiemmin sitoutuneessa parisuh-

teessa joko avio- tai avoliitossa, jonka jälkeen on solmittu seurustelusuhde. Toisaalta ky-

seessä voi olla neljänteen tehtävänantoon annetun 5 vastauksen mukaan myös kypsään 

ikään ehtinyt avopuoliso. 

 

Tuottotehtävän 4 (liite 1) vastausten mukaan vastaajat ajattelivat miesystävän olevan 

useimmin vähintään 30-vuotias (6 mainintaa) mies. Toiseksi eniten eli 5 mainintaa tuli 

yli 25-vuotiaasta miehestä. Samaisessa tehtävässä 4 vastaajaa kirjoitti miesystävän viit-

taavan ensisijaisesti keski-ikäiseen mieheen. Taulukko yksi (liite 2) vahvistaa tuottoteh-

tävän tulokset, sillä eniten vastauksia iästä kysyttäessä saivat vaihtoehdot keski-ikäinen 
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(39 vastausta) ja aikuinen (36 vastausta), kun taas teiniä ei tehtävässä valinnut yksikään. 

miesystävän siis mielletään olevan jo selvästi aikuiseen ikään ehtinyt kumppani.  

 

Kysymykseen 7, jossa kysyin nimityksen sävystä, vastattiin, että miesystävään liitetään 

enimmäkseen neutraali (22 vastausta) tai myönteinen mielikuva (11 vastausta) (liitteen 2 

taulukko 3). Vastauksien keskiarvo olikin miesystävän kohdalla myönteisen ja neutraalin 

välimaastossa. Kukaan vastaajista ei tehtävän perusteella pitänyt miesystävää erittäin 

kielteisenä, mutta kielteisenä sen näki kaksi informanttia. Kielteisyyteen vaikutti mahdol-

lisesti nimitykseen liitetty jäykän muodollinen sävy, tai kahden vastaajan nimitykseen 

liittämä seksisuhde tehtävässä 4 (liite 1). Tehtävässä 4 kolmen vastaajan mukaan nimitys 

miesystävä kuulostaa vanhanaikaiselta tai jäykältä, mihin vaikuttaa oletettavasti vastaa-

jien suhteellisen nuori ikä, joka vaihtelee kahden- ja kolmenkymmenen ikävuoden välillä. 

Luullakseni he ovat kuulleet kyseistä nimitystä itseään vanhempien ihmisten kielenkäy-

tössä. Siihen viittaavat tehtävän 4 vastaukset vähintään 25-vuotiaasta nimityksen tarkoit-

teesta sekä ikää kysyneen monivalintatehtävän vastaukset (liitteen 2 taulukko 1), joissa 

miesystävän ajatellaan olevan yleisimmin aikuinen ja toiseksi yleisimmin keski-ikäinen 

ihminen. Nimityksien muodollisuutta kysyneen tehtävän pohjalta luotu taulukko 4 (liite 

2) kertoo samaa kuin tuottotehtäväkin siitä, että miesystävä on verrattain virallinen vas-

taajien mielissä. Taulukossa 4 nimitys sai keskimäärin toiseksi muodollisimman nimityk-

sen sijan, ja määrällisesti sille annettiin eniten eli 17 muodollisimman sijan vastausta. 

 

Miesystävän muodolliset tai viralliset käyttöyhteydet ovat vastausten perusteella laajat. 

Toisessa tuottotehtävässä, joka oli tehtävä 9 ja lomakkeen viimeinen (liite 1), pyydettiin 

kuvailemaan nimitykseen sopivaa käyttötilannetta, joiksi vastaajat mainitsivat muodolli-

set tilanteet tuntemattomien ihmisten kanssa, ihmisen ensiesittelyn ja arkikeskustelut ka-

veriporukan ja työtovereiden kesken. Pinnalle nousi kuitenkin käytön riippumattomuus 

tilanteesta, mikä mainittiin tehtävässä eksplisiittisesti 7 kertaa. 

 

Kun vertaan miesystävää toisen sukupuolen vastaavaan nimitykseen naisystävä, jota 

Kynkäänniemi tutki (2014), havaitsen tiettyjä yhtäläisyyksiä. Molempia nimityksiä käy-

tetään vastaajien mielestä viittaamaan aikuiseen seurustelusuhteen osapuoleen. Muuta-

mat olivat mieltäneet naisystävän olevan ensisijaisesti platoninen ystävä eikä romanttis-
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ten tunteiden kohde, mutta vastaavasti miesystävästä tällaista parisuhteeseen liittymä-

töntä merkitystä ei tullut esiin. Vastauksissa sekä mies- että naisystävään liittyvä suhde 

on kohtalaisen tuore eli kestänyt alle 6 vuotta, mutta todennäköisesti ei suinkaan ensim-

mäinen parisuhde. miesystävä voi vaihdella iältään nuoresta aikuisesta vanhukseen, mutta 

naisystävään liitettiin voimakkaasti keski-ikäisen ja sitä vanhemman, itsenäisen naisen 

hahmo. Molemmat nimitykset ovat vastaajien mukaan sävyltään enimmäkseen neutraa-

leja tai positiivisia, myöskin muodollisia, virallisia ja jokseenkin kankeita. Mies- ja nais-

ystävä mielletään sopivaksi sekä virallisempiin että arkisempiin keskusteluihin, mutta 

miesystävässä korostui erityisesti sopivuus joka tilanteeseen. (Kynkäänniemi 2014: 18–

19; liite 1; liite 2.) 

 

 

3.2. poikaystävä  

 

16 maininnan perusteella lomakkeen kohdassa numero 4 (liite 1) poikaystävä on useim-

min vielä seurustelusuhteessa. Suhde on liitteen 2 taulukon 2 osoittamin luvuin uusi, alle 

vuoden kestänyt kumppanuus, jota mieltä on 35 vastaajaa, tai jatkunut korkeintaan 5 

vuotta, minkä kannalla on 36 vastaajaa. Vaikka useimpien mielestä poikaystävä vielä seu-

rustelee, tehtävässä 4 kaksi vastaajaa kokee, että nimitys saattaa tarkoittaa myös kihlattua 

tai avopuolisoa. Tämä tieto tukee Hassisen (2015: 10) havaintoa siitä, että nimitystä poi-

kaystävä käytetään seurusteluhteen lisäksi että avoliitossa 

 

Ensimmäisen tuottotehtävän 4 (liite 1) mukaan poikaystävä viittaa vastaajien mielestä 

iältään nuoreen, alle 30 vuoden ikäiseen (6 mainintaa) parisuhteen osapuoleen. Nuorin 

mainittu ikä oli 13 vuotta. Nuoruutta tuki monivalintakysymys iästä (liitteen 2 taulukko 

1): lähes kaikkien eli 37 vastaajan mielestä poikaystävä on teini tai nuori aikuinen. Nimi-

tys tuo kahdelle vastaajalle mieleen viattomuuden ja kokemattomuuden parisuhteissa, 

joka varmastikin liittyy nuoreen ikään, joka nimityksen merkitykseen liitetään (liitteen 2 

taulukko 1 ja liitteen 1 kysymys 4). 

 

Poikaystävä mielletään nimityksistä kaikkein myönteisimmäksi, mikä käy ilmi taulukosta 

3 (liite 2). Taulukon 3 mukaan nimitys on saanut vaihtoehdon ”erittäin myönteinen” vas-

tauksia 8, vaihtoehdon ”myönteinen” vastauksia 15, eli kaksi enemmän kuin mies, joka 
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sai 13 myönteistä ääntä, ja vaihtoehdon ”neutraali” vastauksia 16 kappaletta. Kielteisiä ja 

erittäin kielteisiä sävyjä sillä ei taulukon perusteella ole lainkaan. 

 

Tehtävän 9 (liite 1) vastausten mukaan nimitystä poikaystävä voidaan käyttää hyvin mo-

nipuolisesti sekä virallisemmissa tilanteissa, kuten esitellessä seurustelukumppanin vie-

raille ihmisille, että kaverien ja sukulaisten kanssa arkisissa tilanteissa kodissa, koulussa 

ja kaupungilla. Tehtävässä kolme vastaajaa ottaa esille nimityksen käyttäjät ja mainitsee, 

että nimitys on nuorison suuhun sopiva. Yksi vastaaja sanoo välttävänsä sen käyttöä, 

koska siitä tulisi ”lapsellinen olo”. Taulukon 4 mukaan poikaystävän ajatellaan olevan 

melko neutraali muodollisuuden suhteen, sillä se sijoittuu asteikon keskivaiheille. 

 

Nimitys poikaystävä vastaa monin tavoin naispuolista versiotaan eli tyttöystävää. Kyn-

käänniemi (2014: 17) kirjoittaa, että tyttöystävän mielletään olleen seurustelusuhteessa, 

joka on kestänyt kuukausista 5 vuoteen, mikä pätee myös poikaystävään. Tosin poikays-

tävää saatettaisiin käyttää jossain tapauksessa viittaamaan myös kihlattuun tai avopuoli-

soon. Molempien nimitysten hahmoa määrittää nuoruus: tyttöystävää luonnehdittiin 13–

35-vuotiaaksi ja poikaystävää 13–29-vuotiaaksi. poikaystävä mielletään miehiin viittaa-

vista parisuhdenimityksistä kaikkein myönteisimmäksi, kun taas tyttöystävää pidetään 

vastaajien kesken noin kahden kolmasosan enemmistöllä neutraalina ja kolmasosan vä-

hemmistöllä positiivisena. Nimitystä tyttöystävä ajatellaan käytettävän virallisissa yh-

teyksissä niin kuin poikaystävääkin, mutta miespuolisen nimityksen koetaan sopivan 

myös ystävien kanssa käytettäväksi. (Kynkäänniemi 2014: 17–18; liite 1; liite 2.)  

 

 

3.3. mies 

 

Nimitystä mies mielletään ensimmäisen tuottotehtävän 4 (liite 1) perusteella käytettävän 

vakaassa parisuhteessa, joka on joko aviollinen tai virallistamaton. Avio- ja avoliitot sai-

vat tehtävässä keskenään lähes yhtä paljon mainintoja, noin 10 molempia. Yksi tehtävän 

vastaaja kuvailee miestä arkiseksi lyhennelmäksi nimityksestä aviomies. Suhteen ajatel-

laan olevan suhteellisen pitkäkestoinen, sillä taulukossa 2 (liite 2) vastauksia on saanut 

eniten vaihtoehto 6–10 kestänyt suhde.  
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miehen ikää määrittää vastausten perusteella aikuisuus, joka sai tehtävän 4 (liite 1) vas-

tauksissa 11 mainintaa. Myös taulukosta 1 (liite 2) näkyy, että eniten valintoja on saanut 

luokitus ”aikuinen” (39 vastaajaa). Tehtävän 4 perusteella 2 vastaajan mielestä mies voi 

viitata parisuhteessa minkä ikäiseen ihmiseen tahansa, mutta monivalintatehtävässä 5 

(liitteen 2 taulukko 1) ikäluokista teiniä ei kuitenkaan valittu kertaakaan. Arvelen tämän 

johtuvan siitä, että vastaajat, jotka sanoivat nimityksen soveltuvan kaikille iästä riippu-

matta, kuitenkin mielsivät nimityksellä olevan joitain rajoituksia iän suhteen. Luulen, että 

he ajattelivat sopivaa ikää tarkemmin vasta silloin, kun ikää eksplisiittisesti kysyttiin ky-

symyksessä 5.  

 

Sävyltään mies on taulukon 3 (liite 2) mukaan myönteinen: vastausten keskiarvo kallistui 

myönteisen puolelle, vaikka eniten valintoja eli 18 kappaletta kohdistui neutraaliin vaih-

toehtoon. Kielteisiä tai erittäin kielteisiä sävyjä miehellä ei taulukon 3 vastausten perus-

teella ajateltu olevan lainkaan. Muodollisuusasteikolla (taulukko 4) mies sijoittui toiseksi 

miesystävän jälkeen. miehen käyttö sopii 13 vastaajan mukaan tilanteeseen kuin tilantee-

seen, josta esimerkkeinä mainitaan muun muassa illanistujaiset, sukujuhlat, esittely su-

kulaisille, työkaverien kanssa juttelu ja passihakemuksen teko. 3 vastaajaa sanoo nimi-

tyksen soveltuvan paremmin virallisiin kuin tuttavallisiin tilanteisiin. 

 

miehen vastine, joka viittaa naiseen, on Kynkäänniemen tutkimuksessa (2014) vaimo. 

Näillä nimityksillä on yhteistä suhteen sitoutuneisuus ja vakiintuneisuus: vaimoa mielle-

tään käytettävän useimmin suhteessa, joka on kestänyt vähintään 3 vuotta, ja miestä vä-

hintään 6 vuotta kestäneessä suhteessa. vaimoon liitetään kaikissa vastauksissa avioliitto, 

mutta miehen tapauksessa kyse voi vastaajien mielestä olla yhtä hyvin avoliitosta. Seu-

rustelusuhteeseen nimitysten ei ajatella soveltuvan. Nimitysten sävy on neutraalin ja po-

sitiivisen puolella, negatiivisia mainintoja ne eivät saaneet lainkaan. Kumpaakin nimi-

tystä voidaan käyttää hyvin monenikäisistä ihmisistä sekä virallisissa että tuttavallisissa 

tilanteissa, mutta vaimolla on vastausten perusteella käyttöä myös hellittelevänä puhutte-

lunimenä, jota ominaisuutta miehestä puolestaan ei esiintynyt. (Kynkäänniemi 2014: 13–

14; liite 1; liite 2.) 
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3.4. isäntä 

 

Parisuhteen ajatellaan olevan isännän tapauksessa avioliitto 4. tehtävän (liite 1) 9 mai-

ninnan perusteella. Avoliitossakin kyseistä nimitystä voitaisiin 6 vastaajan mukaan käyt-

tää, erityisesti leikillisesti. Suhteen kesto on tuottotehtävän 4 ja taulukon 2 (liite 2) mu-

kaan pitkä, koska isäntä sai nimityksistä eniten eli 38 kappaletta valintoja taulukon vaih-

toehdosta ”enemmän kuin 10 vuotta” kestänyt suhde. isäntään vastaajat liittivät voimak-

kaasti maalaisuuden, sillä siitä oli aineistossa tehtävässä 4 (liite 1) isännän kohdalla 15 

mainintaa joko maatilan omistajana tai maaseudulla asuvana tai asuneena ihmisenä. Tämä 

onkin Kielitoimiston sanakirjan (2016) määritelmän (ks. s. 2) valossa luonnollista, sillä 

siinä kerrotaan juuri nimityksen muista kuin parisuhteeseen liittyvistä merkityksistä. 

 

isännän tarkoitteen ikä liikkuu tehtävän 5 vastaajien mukaan pääosin keski-iän yläpuo-

lella, mutta 8 vastaajaa katsoo nimityksen sopivan myös nuorille aikuisille (liitteen 2 tau-

lukko 1). Suurin osa vastaajista eli 35 kuitenkin ajatteli, että isäntä sopii tarkoittamaan 

varsinkin eläkeikäistä ihmistä. 

 

Nimityksen isäntä affektisuus on kirjavaa, koska tehtävien 4 ja 9 (liite 1) avovastauksissa 

isäntä mielletään sekä vanhanaikaiseksi, ”juntiksi”, alistavaksi että positiiviseksi. Il-

mauksen sävyä kartoitin tehtävässä 7, jonka pohjalta luodussa taulukossa 3 (liite 2) isäntä 

on saanut arvioita erittäin myönteisestä erittäin kielteiseen. Keskimäärin se määritellään 

kuitenkin neutraaliksi. Tehtävän yhdeksän (liitteen 1 sivu 5) vastauksissa isäntää voi 

käyttää töissä, kotona tai perhepiirissä vitsailevaan sävyyn, neutraalisti, jos kyseessä sat-

tuu olemaan oikean maatalon emännän puoliso. 1 vastaaja pitää ilmaisua jopa kohteliaana 

ja arvostusta osoittavana. Epämuodollisuus nousi kuitenkin hallitsevimmaksi käyttötilan-

teiden piirteeksi. 

 

Isännän ja emännän polyseemisyys tuli vahvasti esille tässä ja Kynkäänniemen (2014) 

tutkimuksessa. Isännässä korostuivat muu kuin parisuhdemerkitys eli maatilan omista-

juus, toisin kuin emännässä, jossa parisuhdemerkitys nousi hallitsevammaksi. Kynkään-

niemen tulokseen vaikutti se, että kysymyslomakkeessa oli pyydetty vertailemaan sana-

paria emäntä–vaimo, jolloin vastaajat ovat oletettavasti pyrkineet näkemään yhtäläisyyk-
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siä nimityksien välillä. Kyseen ollessa parisuhteesta molempia nimityksiä mielletään käy-

tettävän avio- tai avoliitossa, emäntää myös leikillisesti seurustelusuhteessa. Kestoltaan 

suhteen ajatellaan olevan kestänyt molemmissa nimityksissä yleensä yli 10 vuotta, mutta 

emännän tapauksessa nimitykselle olisi käyttöä lyhyemmässäkin suhteessa. Nimityksien 

tarkoitteet mielletään useimmin keski-ikäisiksi tai sitä vanhemmiksi, mikä korreloi suh-

teen pitkän keston kanssa. Emäntä ja isäntä jakoivat mielipiteitä affektisuudesta kysyttä-

essä ja saivat sekä positiivisia, neutraaleja että negatiivisia mainintoja. Molemmista käy-

tettiin muun muassa luonnehdintoja ”vanhanaikainen” ja ”alentava” tai ”alistava”, emän-

nästä myös kuvailuja ”hellittelevä” ja ”rakastava”. isäntä ja emäntä käyvät vastaajien 

mukaan ennen kaikkea tuttujen kesken käytettäväksi arkisissa tilanteissa ja leikkimieli-

seen sävyyn. (Kynkäänniemi 2014: 14–16; liite 1; liite 2.)   

 

 

3.5. mieheke 

 

Jotkut vastaajat ilmoittivat miehekkeen olevan heille vieras nimitys, mikä oli odotetta-

vissa nimityksen Google-haun osumien suhteellisen pienen määrän perusteella (ks. s. 3). 

Monet kuitenkin tunnistivat nimityksen tai ainakin vastasivat sen aiemmin selvitettyjä 

merkityksiä (US 2008 s.v. mieheke; Hassinen 2015: 19) vastaavalla tavalla.  

 

Miehekkeen parisuhde mielletään useimmissa 4. tehtävän (liite 1) vastauksissa avolii-

toksi, joka sai 14 mainintaa. 3 vastauksessa sanotaan miehekkeen voivan olla aviopuoli-

sokin. 3 vastaajaa liittää nimitykseen suhteen kokeiluluonteisuuden, eli miehekkeeseen 

tutustutaan mahdollisena puolisoehdokkaana. 1 vastaaja kuvailee nimitystä ilmauksella 

”väliaikainen”, mikä toisaalta kuvastaa sitä, ettei miehekkeen parisuhde välttämättä vas-

taajien mielestä tähtää vakiintumiseen. Taulukosta 2 (liite 2) ilmenee suhteen oletetusta 

kestosta, että useimmat eli 26 vastaajaa ajattelee sen olevan 1–5 vuotta. Toiseksi eniten 

suhteen kestosta kysyttäessä valittiin vaihtoehtoa ”alle vuosi”. Toisaalta kaikki taulukon 

2 vaihtoehdot saivat suhteellisen tasaisesti ääniä. 

 

Miehekettä edustavan miehen ikä vaihtelee taulukon 1 (liite 2) vastauksissa teinistä van-

hukseen, mutta useimmin miehekkeen ajatellaan olevan aikuinen tai keski-ikäinen. Tau-

lukosta 3 (liite 2) tulee ilmi, että nimitys koetaan keskimäärin enemmän kielteisenä kuin 
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neutraalina tai myönteisenä, ja se sai taulukossa myös määrällisesti eniten kielteisen sä-

vyn vastauksia. Nimityksen mieltää tehtävässä 9 (liite 1) leikilliseksi tai lempinimeksi 8 

vastaajaa, mutta negatiivisia mielikuvia vastauksista löytyy myös: osa vastaajista liittää 

siihen halveksivan tai väheksyvän sävyn, ja yhdessä vastauksessa kerrotaan, että mieheke 

on ikään kuin ”miehen puolikas” eikä ”tosimies”. Tehtävässä 4 (liite 1) eräs vastaajista 

liittää nimityksen aviomiehen korvikkeeseen, mihin on luultavasti vaikuttamassa korvik-

keelle ja miehekkeelle yhteinen –(i)ke-johdin. 

 

Taulukon 4 (liite 2) mukaan mieheke on tutkimuksen nimityksistä kaikkein epämuodolli-

sin. Tätä mieltä oli 22 vastaajaa. Nimitystä voi 9. kysymyksen (liite 1) vastausten perus-

teella käyttää epävirallisissa tilanteissa hassutellakseen, vitsinä, tai ”rennon rakastavasti”, 

ja se sopii nuorten puhujien suuhun ja kirjoituksiin esimerkiksi Facebook-päivityksessä. 

Nimitys onkin tehtävän vastaajien mukaan omimmillaan tuttujen kesken. 

 

miehekkeellä on paljon yhteistä Kynkäänniemen (2014) tutkiman vaimokkeen kanssa. Ni-

mityksien tarkoitteiden yleisesti ajatellaan elävän avoliitossa ikään kuin toistensa puoli-

soehdokkaina. Molempia nimityksiä olisi vastaajien mielestä mahdollista käyttää myös 

aviopuolisosta, mikä poikkeaa sanakirjamääritelmistä. Suhteen mielletään kestäneen kes-

kimäärin 1–5 vuotta. vaimokkeen ajatellaan olevan nuori, kun taas miehekkeen ajatellaan 

yleensä olevan aikuinen tai keski-ikäinen. Nimityksiä ajatellaan käytettävän epämuodol-

lisesti arkisissa tilanteissa. Sävyltään miehekettä pidetään hieman kielteisempänä kuin 

vaimoketta, jota yli puolet pitää positiivisena tai neutraalina. Kummatkin nimitykset voi-

daan käsittää halventavaksi, ikään kuin miehen tai vaimon korvikkeeksi. miehekkeestä 

tosin mainittiin myös positiivinen hellitteleväkin käyttötarkoitus. Kynkäänniemen tulok-

sissa vaimoke on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se miellettiin avopuolisosta käytet-

täessä leikilliseksi, mutta aviovaimosta käytettäessä alentavaksi nimitykseksi. miehek-

keestä tällaista jakoa ei ollut aineistostani nähtävissä. (Kynkäänniemi 2014: 19–20; liite 

1; liite 2.) 
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3.6. ukko 

 

Ukko elää tehtävän 4 (liite 1) 18 vastaajan mukaan pitkässä parisuhteessa, jonka laatu on 

joko avo- tai avioliitto. Aviolliseksi nimityksen mieltää samaisessa tehtävässä 11 vastaa-

jaa. Parisuhteen kestoa kuvaillaan 4. tehtävän useissa vastauksissa pitkäksi tai erittäin 

pitkäksi, minkä seurauksena erään vastaajan mielestä osapuolien välinen rakkaus on saat-

tanut hiipua. Taulukosta 2 (liite 2) nähdään, että 37 vastaajan mukaan ukon parisuhde on 

kestänyt enemmän kuin 10 vuotta, 25 vastaajan mukaan 6–10 vuotta, mutta myös alle 

vuoden kestävän suhteen vaihtoehto on valittu 5 kertaa. 

 

Tehtävän 4 (liite 1) vastauksissa ukkoon liitettiin vanhuuden ominaisuus 8 kertaa. Vaikka 

useimmat vastaajat mieltävät nimityksen taulukon 1 (liite 2) mukaan eläkeikäisen, van-

huksen tai keski-ikäisen kumppanin nimitykseksi, niin leikillisesti sitä voi muutamien in-

formanttien mielestä käyttää myös nuorista: teinin on valinnut 1 ja nuoren aikuisen 7 vas-

taajaa. 

 

Tuottotehtävissä eli tehtävissä 4 ja 9 (liite 1) tulee vahvasti esiin nimityksen ukko leikil-

linen sävy, joka on mainittu 9 kertaa. Yhden informantin mielestä tehtävässä 4 nimityksen 

kohteen ikä vaikuttaa siihen, onko ukko halventava vai hellittelevä: nuoresta tai vanhuk-

sesta käytettäessä se on kiintymystä osoittava, keski-ikäisestä puolestaan halventava. Pu-

huteltavan iän vaikutuksesta tämän nimityksen sävyyn olisi ollut mielenkiintoista saada 

enemmänkin tietoa, mutta sitä ei aineistostani ollut saatavissa.  3 vastauksessa kerrotaan 

ukon voivan toimia myös hellittelynimenä. Nimitykseen ukko liitetään tehtävien 4 ja 5 

(liite 1) vastauksissa ja kommenteissa monenlaisia mielikuvia ukon edustamista ominai-

suuksista: junttius, maalaisuus, matala koulutustaso, irstaus ja epäkunnioitus. Negatiiviset 

piirteet näkyivät vain 3 vastauksessa tehtävässä 4, mutta nimityksen sävyä suoraan ky-

syttäessä ukko sai eniten kielteistä sävyä ilmaisevia vastauksia, 24 kappaletta, eikä lain-

kaan erittäin myönteistä mainintaa, toisin kuin muut nimitykset. Tämä tulos käy yksiin 

Hassisen (2015: 18) havainnon kanssa, joka on, että ukko mielletään parisuhteessa nega-

tiiviseksi nimitykseksi. 

 

Ukon käyttötilanteista kysyttäessä tehtävässä 9 (liite 1) nousee päällimmäiseksi leikilli-

syys ja tuttavallisuus, ja nimitystä katsotaan sopivaksi käyttää perheen kesken kotona tai 
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vaikkapa baarireissulla. 3 vastaajaa pitää ukkoa yksityisessä tilanteessa hellittelynimityk-

senä. Toisaalta 2 vastaajan mukaan esimerkiksi iäkäs rouva voi puhua miehestään toisille 

negatiiviseen sävyyn käyttämällä kyseistä nimitystä. Vastauksissa mainitaan toistuvasti 

nimityksen käyttäjänä ”vanhemmat” ihmiset, mutta hellittelynimenä tai huumorimielessä 

ukko kävisi kahden informantin mielestä myös nuorten käyttöön. 

 

Sekä nimitys ukko että Kynkäänniemen tutkima (2014) akka tarkoittavat informanttien 

mukaan keski-ikäistä tai sitä vanhempaa henkilöä, joka on yleensä yli 5 vuotta jatku-

neessa parisuhteessa. Molempien nimitysten sävy on vastauksissa vahvasti kielteinen. 

Verrattuna akkaan ukko ei ole kuitenkaan aivan yhtä negatiivisena pidetty: vain alle 10 

% mielsi akan neutraaliksi, kun taas ukkoa piti neutraalina neljäsosa vastaajista. Ukolle 

ajatellaan kuuluvan negatiivisia ominaisuuksia, kuten vähäinen koulutus ja epäkunnioit-

tava käytös, ja samaan tapaan pejoratiivisia ovat myös akkaan liitetyt ominaisuudet. Osa 

vastaajista Kynkäänniemen aineistossa piti akkaa suorastaan haukkumasanana. Molem-

pia voitaisiin tuottotehtävien mukaan käyttää esimerkiksi silloin, kun puoliso puhuu pa-

haa selän takana. Toisaalta ukkoa pidetään myöskin leikillisenä nimityksenä tuttavalli-

sissa tilanteissa, jopa hellittelevänä puhuttelunimityksenä pariskunnan kesken. Tällaista 

positiivista itsenäistä käyttöä ei akkaan ajateltu kuuluvan. Mielenkiintoista kyllä, kaksi 

vastaaja Kynkäänniemen tutkielmassa teki havainnon, että akka on positiivisempi ukon 

yhteydessä. Tähän havainntoon ei omasta aineistostani kuitenkaan löytynyt lisävalais-

tusta. (Kynkäänniemi 2014: 16–17; liite 1; liite 2.) 

 

 

3.7. Yhteenveto 

 

Tutkimani kuusi nimitystä tunnistaa lähimerkityksiksi, koska ne muistuttavat monin ta-

voin toisiaan. Nimitykset poikkeavat toisistaan hahmoiltaan eniten tarkoitteensa iän puo-

lesta, joka on poikaystävällä nuorin eli alle 30 vuotta, ja ukolla vanhin, keski-ikäisestä 

eläkeläiseen. Myös tarkoitteiden olemuksiin liitetään nimityskohtaisia luonteenpiirteitä ja 

muita ominaisuuksia, joista kylläkin tuli vain muutamia mainintoja. Kehystiedoissa eni-

ten eroja löytyy tutkimuksessani affektisuudesta ja muodollisuuden asteesta sekä parisuh-

teen kestosta. 
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Myönteisimmät mielikuvat liittyvät tutkimuksessani nimityksiin poikaystävä ja mies, 

jotka eivät saa negatiivisia mainintoja missään kyselylomakkeen tehtävässä. Negatiivi-

simmiksi nimityksiksi koetaan ukko ja mieheke, joista ukko on kaikkein kielteisimmin 

sävyttynyt. ukon ja miehekkeen suhteen tulos kielteisestä sävystä oli odotettavissa aikai-

semman tutkimuksen (Hassinen 2015; Vehmaskoski 1989) perusteella, ja tämän odotuk-

sen tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat. isäntä, mieheke ja ukko jakavat mielipiteitä 

sen suhteen, onko kyseessä positiivinen, neutraali vai kielteinen nimitys. Käyttötilan-

teesta riippuen sävy saattaa vaihdella: parisuhteen osapuolten kesken nimitykset voivat 

olla jopa hellitteleviä, kun taas tuttujen kanssa puhuessa niitä mielletään käytettävän lei-

killisesti tai jopa halventavasti. Esimerkiksi mieheke koetaan yleensä vähätteleväksi arki-

tyylin nimitykseksi, mutta sitä voi mahdollisesti käyttää joskus leikillisen rakastavasti 

vaikkapa sosiaalisessa mediassa. 

 

Nimityksien soveltuvuudessa eri käyttötilanteisiin on tutkimuksen perusteella jako arki-

seen ja viralliseen käyttöön sopiviin nimityksiin. Tosin osa nimityksistä on monikäyttöi-

siä ja sopii kummankinlaisiin tilanteisiin. Muodollisimmalta tai virallisimmalta nimityk-

sistä vastaajien mielestä taulukon 4 mukaan (liite 2) vaikuttaa jäykäksi ja vanhanaikai-

seksikin luonnehdittu miesystävä, jonka jälkeen tulee nimitys mies. poikaystävä sijoittuu 

asteikossa keskivaiheille. isäntä, ukko ja mieheke mielletään epämuodollisimmiksi, joista 

miehekkeen ajatellaan olevan sopimattomin käytettäväksi virallisemmissa tilanteissa.  

 

Vastaajien mielestä nimityksen leikillisyys laajentaa nimitykselle sopivaksi katsottua 

ikäskaalaa, mikä näkyy humoristiseksi kuvaillussa isännän, miehekkeen ja ukon tapauk-

sessa. Ne mielletään useimmin hieman iäkkäämpiin ihmisiin viittaaviksi, mutta leikki- tai 

hellittelymielessä niitä voitaisiin vastaajien mukaan käyttää nuoremmistakin ihmisistä. 

Lekseemin merkityksen ja nimityksen kulloisenkin kohteen välillä on kenties nähtävissä 

ristiriita, joka luo lempeää ironiaa ja siten huumoria puhuttelijan mielessä, jolloin nimitys 

soveltuisi myös niille, joista sitä ei ”vakavissaan” ajattelisi voivan käyttää. 

 

poikaystävä ja miesystävä eroavat toisista nimityksistä siten, että niiden kerrottiin sopivan 

seurustelusuhteen kuvaamiseen, niin kuin tyttöystävä ja naisystävä eroavat samaan tapaan 

muista nimityksistä Kynkäänniemen (2014) tutkielmassa. Nimitykset poikaystävä ja 

miesystävä muistuttavat toisiaan paljon muutoin kuin hamojen iän suhteen: miesystävä 
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on tulosten perusteella poikaystävän vanhempi ja kokeneempi versio. Kynkäänniemen 

tutkielman (2014) kohteena olleisiin lekseemeihin suhteutettuna oman tutkimukseni mie-

hiin viittaavat lekseemit vastaavat monin tavoin naispuolisia vastinparejaan. Tutkimuk-

seni perusteella sukupuoli vaikuttaa parisuhdenimityksien merkityksiin melko rajallisesti 

ainakin niiden piirteiden osalta, jotka tutkimuksessa olivat mukana. 

 

Kynkäänniemen (2014: 23) tapaan huomasin, että vastaajien käsitykset nimityksien sisäl-

löistä vastasivat sanakirjamääritelmiä hyvin muutamia pieniä eroja lukuun ottamatta. 

Näin myös isännän kohdalla, josta parisuhteeseen liittyvät merkitykset puuttuivat Kieli-

toimiston sanakirjasta (2016), sillä kyselyn vastauksissakin isännän maatalon omistajuu-

teen liittyvät hahmon ja kehyksen merkitykset tuntuvat nousevan merkittävämmäksi kuin 

parisuhdeaspekti. Sanakirjojen määritelmissä ja informanttien vastauksissa on eroja sen 

suhteen, kuinka sitoutuneesta suhteesta nimityksiä katsotaan voivan käyttää. Informant-

tien käsitys sen suhteen vaikuttaa olevan laajempi kuin sanakirjamääritelmien käsitys ni-

mityksistä. Lisäksi kyselyn vastauksissa tuli ilmi sellaista lisätietoa nimityksien hahmosta 

ja kehyksestä, jota sanakirjoissa ei ole.  
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 4. LOPUKSI 

 

Tutkielmassani tarkastelin kuuden mieheen viittavan parisuhdenimityksen merkitystä tar-

koituksenani selvittää se, kuinka natiivit kielenpuhujat käsittävät nimitykset, mitä kehys-

tietoa nimityksiin liitetään ja vastaavatko informanttien määritelmät sanakirjamääritel-

miä. Lisäksi lyhyesti vertailin saamiani tuloksia Jenni Kynkäänniemen kandidaatintut-

kielman (2014) tuloksiin naisiin viittaavista parisuhdenimityksistä. Lähtökohtina tutki-

mukselleni olivat kognitiivisen kielitieteen käsitys lekseemien merkityksestä sekä Kyn-

käänniemen (2014) ja Hassisen (2015) tutkielmat. Keräsin aineistokseni kielenpuhujien 

käsityksiä kohdenimityksistä kyselytutkimuksen avulla. Sain tutkimukseeni mukaan vas-

taukset yhteensä 40 informantilta Facebookin välityksellä jakamallani verkossa täytettä-

vällä lomakkeella. Vastaajat olivat valtaosin naispuolisia henkilöitä, johon luullakseni 

saattoi vaikuttaa jo tutkimuksen aihe itsessään. 

 

Tutkimusaineiston keruuseen käyttämäni lomaketta olisi voinut vielä kehittää, sillä se ei 

jälkeenpäin ajateltuna ollut aivan ihanteellinen. Kyselylomakkeen ulkoasu oli eri pääte-

laitteilla erilainen ja tekstikentät pienet, mikä saattoi hankaloittaa kyselyyn vastaamista 

ja ohjata vastauksia eri suuntiin lähinnä vastausten pituuden suhteen. Analyysin puut-

teeksi voisi sanoa laadullisen tarkastelun keskittymisen vain muutamiin piirteisiin. Kyse-

lylomaketta kehittämällä myös laadullinen analyysi olisi voinut olla tuottoisampaa. Tu-

losten luotettavuutta saattoi heikentää avokysymysten vajavainen kysymyksenasettelu, 

jossa kysytään monta asiaa samassa tehtävässä, sillä vastaajien olisi ollut helpompi vas-

tata yksinkertaisempiin kysymyksiin. Silloin vastaukset olisivat saattaneet olla täsmälli-

semmin ja syvällisemmin kysymyksiin vastaavia. Toisaalta moniosaisten kysymysten ha-

jauttaminen useaan tehtävään olisi pidentänyt lomaketta ja siten tehnyt vastaamisesta ras-

kaampaa, jolloin useammat vastaajat olisivat saattaneet jättää lomakkeen kesken. 

 

Tutkimustulokset on saatu kysymyksillä, jotka pohjautuvat nimityksiin liittyviin en-

nakko-oletuksiini, minkä vuoksi tulosten validiutta voisi epäillä. Esimerkiksi kysymykset 

suhteen kestosta ja nimityksen tarkoitteen iästä ohjaavat vastaajaa ajattelemaan, että suh-

teen kesto ja tarkoitteen ikä ovat nimityksiä erottelevia piirteitä. Ohjailevuus kuitenkin 

on osa kyselytutkimusta, jota on vaikea häivyttää. Lisäksi epäsuorien kysymyksien vas-
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tausten analysointi olisi vienyt kohtuuttomasti aikaa, joten päädyin ratkaisuun tehdä tut-

kimus siinä muodossa, kuin se nyt on. Kyselylomakkeen tekoon liittyykin toisinaan 

kompromisseja, jotka eivät kuitenkaan estä hyvää laadullista ja kvantitatiivista tutki-

musta. Kokonaisuutena olenkin tyytyväinen siihen, kuinka nopea tapa kyselylomake oli 

kerätä empiiristä kielellistä tutkimusaineistoa. Sen lisäksi uuden, kielenpuhujien intuiti-

oon perustuvan aineiston käsittely oli mielenkiintoista ja haastavaa.  

 

Sain tutkimuksen avulla selville paljon tietoa nimityksien merkityksistä ja käyttöyhteyk-

sistä, jotka pääasiassa vahvistivat jo sanakirjoista ja aiemmista tutkimuksista löytyvää 

tietoa nimityksistä. Kiinnostavimmat tulokset koskivat nimityksien affektisuutta ja sitä, 

kuinka nimityksen kohteen ikä mahdollisesti muuttaa nimityksen sävyä positiivisem-

maksi tai negatiivisemmaksi. Tätä voisi tutkia vielä lisääkin, mahdollisesti kyselytutki-

muksen keinoin. Kysely kenties kannattaisi silloin suunnata useille eri ikäryhmille, jotta 

saataisiin tietoa myös siitä, onko eri ikäpolvilla sama käsitys tarkoitteen iän vaikutuksesta 

nimityksen sävyyn. Tehokkaalla kyselytutkimuksella aineiston kokoaminen kävisi suh-

teellisen helposti. Kiinnostavaa olisi myös vertailla nimityksien affektisuutta alueellisesti 

ympäri Suomea, sillä kokemukseni mukaan alueellisia eroja nimityksien käytössä on. 
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