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1.  JOHDANTO 

 

 

Minua on jo jonkin aikaa kiinnostanut se, miten eri sanavalintoja voidaan käyttää vallan-

käytön välineenä ja miten sama sana saa eri konteksteissa erilaisia merkityksiä. Tästä 

syystä päätin tutkia tyttö-sanan käyttöä eli niin kutsuttua tytöttelyä. Vielä nykypäivänäkin 

aikuisten naisten tytöttelyä saatetaan pitää normaalina yhteyksissä, joissa miesten pojit-

telua pidettäisiin todennäköisesti vähättelevänä (Engelberg 2018: 63). Tasa-arvoasioiden 

ollessa jatkuvasti pinnalla aihe on ajankohtainen.  

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani sitä, miten täysi-ikäiset oululaiset suhtautuvat tyttö-sa-

nan käyttöön eri tilanteissa. Tarkoituksenani on selvittää, missä tilanteissa sanan käyttö 

koetaan loukkaavaksi ja missä taas neutraaliksi tai ystävälliseksi. Kiinnostuksen koh-

teenani on myös se, miten ikä ja sukupuoli vaikuttavat kokemuksiin. Tutkimuskysymyk-

seni ovat: 

 – Koetaanko tyttö-sanan käyttö helpommin loukkaavaksi tietynlaisissa tilanteissa?  

– Mitkä sosiaaliset muuttujat vaikuttavat siihen, millaisena sanan käyttö koetaan? 

 

Hypoteesini on, että nuoremmat ikäpolvet kokevat tytöttelyn loukkaavampana kuin van-

hemmat ja että ne henkilöt, joihin tytöttely mahdollisesti kohdistuu, huomaavat sen hel-

pommin. Uskon, että tyttö-sanan käyttö tietyissä asiayhteyksissä voi kuulua itseäni van-

hempien ikäpolvien sanavarastoon tottumuksesta, eikä sitä välttämättä nähdä loukkaa-

vana.
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA                

 

 

2.1. Sosiolingvistiikka 

                   

 

Tutkielmani sijoittuu sosiolingvistiikan tutkimusalueelle. Koska tutkin nimenomaan 

maallikoiden uskomuksia ja käsityksiä kieleen sekä kielen käyttöön liittyen, tutkielmani 

on kansanlingvistinen (Meyerhoff 2006: 66). Sosiolingvistiikka käsittelee kieltä sosiaali-

sessa ympäristössään ja tarkastelee sosiaalista todellisuutta lingvistiikan keinoin (Nuoli-

järvi 2000: 13). Sosiolingvistiikka voidaan jakaa mikro- ja makrososiolingvistiikkaan. 

Mikrososiolingvistiikka tutkii muun muassa sitä, miten kielen varieteetit ovat yhteydessä 

sosiaalisiin muuttujiin, kuten sosiaaliryhmään, sukupuoleen ja ikään. Makrososiolingvis-

tiikka taas tarkastelee esimerkiksi kieliyhteisöjen toimintaa. (Nuolijärvi 2000: 15.) Koska 

tutkin tietyn alueen ihmisten käsityksiä yhdestä sanasta, tutkielmani kuuluu mikrososio-

lingvistiikan piiriin.  

 

Yksi tutkielmani kannalta keskeisistä sosiolingvistiikan käsitteistä on lingvistinen rela-

tivismi. Se sisältää ajatuksen siitä, että se, miten kieli jäsentyy, vaikuttaa siihen, miten 

näemme ympäröivän maailman ja päin vastoin. Tietyt sanat itsessään eivät välttämättä 

ole epämiellyttäviä, mutta niiden käyttöön liittyvät piilevät sosiaaliset ja kulttuuriset kä-

sitykset voivat tehdä niistä muun muassa seksistisiä. (Meyerhoff 2006: 60.) Konteksti ja 

muut seikat voivat siis vaikuttaa tyttö-sanan tulkintaan eri tilanteissa, ja tämä liittyy vah-

vasti tutkimuskysymyksiini.  

 

Sosiolingvistiikan kentällä on tutkittu kielen ja sukupuolen välisiä yhteyksiä jo vuosi-

kymmenten ajan. Muun muassa Mille ja McIlvenny (2000) ovat tutkineet sosiolingvistii-

kan ja naistutkimuksen yhdistymistä. Heidän mukaansa sekä sosiolingvistiikka että nais-

tutkimus kyseenalaistavat kritiikittömät käsitykset siitä, mikä on niin sanotusti normaalia 

ja standardia. (Mille ja McIlvenny 2000: 257 ̶ 258.) Seuraavassa alaluvussa esitellään kie-

len ja sukupuolen tutkimuksen kannalta olennaisia feministisiä teorioita.  

 

 

 

 

¨ 
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2.2. Feministiset teoriat  

 

Toinen tutkimukseni kannalta keskeinen käsite on tytöttely. Mila Engelberg (2018: 63) 

toteaa tytöttelystä seuraavaa:  

Yksi usein kommentoitu seksistisen kielenkäytön ilmentymä on aikuisten naisten 

tytöttely. Nais- ja miessukupuolen eriarvoinen kohtelu näkyy siinä, että naisten  ty-

töttelyä pidetään usein normaalina ja hyväksyttävänä sellaisissa yhteyksissä, joissa 

aikuisten miesten pojittelua todennäköisesti pidettäisiin asiattomana ja vähättele-

vänä. Naisia tytötellään niin työympäristössä, lääkärin vastaanotolla kuin arkisissa 

puhetilanteissa. 

 

Tytöttely on siis verbaalinen keino, jolla pyritään joissain tilanteissa eriarvoistamaan nai-

sia sanavalintoja hyväksi käyttäen. Cameronin (1996: 61) mukaan sosiolingvistisia suku-

puolieroja tutkittaessa ei ole tärkeää se, millaisia naiseen viittaavia sanoja kielestä löytyy, 

vaan se, millaisen sanan puhuja mahdollisista vaihtoehdoista valitsee. Sillä, valitseeko 

sanan tyttö vai nainen, on näin ollen suuri merkitys.  

 

Varhaisimpia kieltä ja sukupuolta käsitteleviä feministisiä suuntauksia oli liberaalifemi-

nismi, jonka kuvausmalli yhteiskuntarakenteesta kehitettiin 1980-luvulla. Kyseistä ku-

vausmallia hyödynnettiin varhaisessa kieltä ja sukupuolta koskevissa tutkimuksessa. Täl-

löin tutkittiin niitä lingvistisiä tekijöitä, joiden oletettiin estävän naisten täysipainoisen 

osallistumisen julkiseen toimintaan. (Mille & McIlvenny 2000: 260.) Myöhemmistä mer-

kittävistä suuntauksista voidaan mainita muun muassa radikaalifeminismi, joka on tuot-

tanut aineistoa esimerkiksi siitä, kuinka naista ja feminiinisyyttä väheksytään kielen vä-

lityksellä (Mille & McIlvenny 2000: 267).  

 

Millen ja McIlvennyn (2000: 292) mukaan nykyisissä feministisissä metodologioissa py-

ritään ottamaan laajasti huomioon muun muassa sosiaalinen konteksti. Tämä tarkoittaa 

sitä, että feministisissä metodologioissa pyritään huomioimaan myös rotu, luokka ja su-

kupuolivinouma, kun tutkitaan puhuttua kieltä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Femi-

nistisillä tarkastelutavoilla pyritään siihen, että vuorovaikutus olisi tasa-arvoista ja toisia 

kunnioittavaa (Mille &McIlvenny 2000: 293). Tytöttely ja kunnioitus liittyvät Cameronin 

(1996: 132) mukaan toisiinsa: jos miesasiakasta herroitellaan ja naisasiakasta tytötellään, 

ei naisia ja miehiä kohdella tai kunnioiteta tilanteessa samalla tavalla.  
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2.3. Aiempi tutkimus 

 

Sukupuolittuneita kielivalintoja ovat aiemmin tutkineet muun muassa Guyatt, Cook, Grif-

fith, Walter, Risdon ja Liutkus (1997), joiden tutkimuksessa on käsitelty lääketieteen 

jatko-opiskelijoiden asenteita sukupuoli-inklusiivista kielenkäyttöä kohtaan. Tutkimuk-

sessa on käytetty neliportaista kieliasenneasteikkoa, jossa 4 merkitsee erittäin epäsopivaa, 

3 jonkin verran epäsopivaa, 2 hieman epäsopivaa ja 1 sopivaa. Mitä enemmän vastaaja 

on saanut kyselyssä pisteitä, sitä enemmän hänellä on katsottu olevan sukupuolieksklu-

siivisia kieliasenteita. Sukupuolieksklusiivisessa päädyssä ovat olleet muun muassa ne 

vastaajat, joiden mielestä naisiin viittaaminen sanoilla tytöt (girls) tai leidit (ladies) on 

sopivaa missä vain tilanteessa. (Guyatt ym. 1997: 1290.) Tutkimuksen mukaan lääketie-

teen alalla olevat naiset kohtaavat työssään haasteita, joita miehet kohtaavat harvemmin. 

Tällaisia haasteita ovat muun muassa sukupuolinen häirintä ja se, että naisten eteneminen 

urallaan on hitaampaa kuin miehillä.  Ongelman ratkaisemiseksi kielellisiin valintoihin 

sekä niiden mahdollisiin piileviin asenteisiin tulisi tutkimuksen mukaan kiinnittää huo-

miota. (Guyatt ym. 1997: 1293.) 

 

Naisista käytettävien sanojen vaikutusta on tutkinut myös Chelsae R. Huot työssään Lan-

guage as a social reality: The effects of the infantilization of women (2013). Tutkimuk-

sessa yliopisto-opiskelijat lukivat yhden kolmesta tekstistä. Kaikissa teksteissä kuvailtiin 

26-vuotiaan naisen elämää, mutta hänestä käytettiin kaikissa kolmessa tekstissä eri sanaa: 

nainen (woman), tyttö (girl) tai henkilö (person). Tekstin luettuaan vastaajien piti valita 

18 piirteestä hahmoa sopivimmin kuvaavat piirteet. Lisäksi lomakkeessa piti vastata muu-

tamaan lisäkysymykseen, jotka liittyivät seksismiin ja sanojen tyttö sekä nainen tulkin-

taan. Tutkimuksessa on käynyt ilmi muun muassa se, että usein aikuisista naisista puhu-

tetaan tyttöinä tai naisina tarkoituksenmukaisesti, eli sanavalintaan on tyypillisesti joku 

syy. Sanaan tyttö on yhdistetty muun muassa nuoruus ja epäpätevyys ja vastaavasti sa-

naan nainen esimerkiksi vanhempi ikä ja kypsyys. (Huot 2013: 20 ̶ 45.) 

 

Tytöttelyä on Suomessa tutkinut aikaisemmin muun muassa Satu Pajuriutta (2016) jour-

nalistiikan pro gradu -tutkielmassa Tytöttely on jäänyt taka-alalle – vai onko? Naiseuden 

kehykset Helsingin Sanomien urheilusivujen arjessa. Tutkimuksen mukaan naisten vä-

hättely urheilusivuilla ei ole ollut mennyttä maailmaa vielä 2010-luvullakaan, ja se näkyy 
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muun muassa tavassa, jolla naisurheilijoista puhutaan sekä palstatilan vähyydessä verrat-

tuna miesten urheilusta kertoviin uutisiin (Pajuriutta 2016: 64). 

 

Samantyyppinen aihe löytyy Annika Anttilan ja Anni Frostin liikuntapedagogiikan pro 

gradu -tutkielmasta, jossa on tutkittu naisjalkapallon uutisointia (2007). Heidän mukaansa 

uutisointi on pääasiassa asiapitoista, mutta tytöttelyä esiintyy edelleen kolumneissa ja 

haastatteluissa. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että naispelaajien kuvaukset ovat ajoit-

tain voimakkaasti seksualisoivia. Yksittäisistä naispelaajista on saatettu käyttää nimityk-

siä kuten höyryjyrä tai kaunotar. (Anttila & Frost 2007: 73.) 

 

Vaikka edellä mainitut pro gradu -tutkielmat kuuluvat feministisen mediantutkimuksen 

piiriin ja omani sosiolingvistiikan piiriin, on aiheissa tiettyjä samankaltaisuuksia. Olen 

itsekin hyödyntänyt feministisiä teorioita teoriataustan rakentamisessa. Lisäksi Pajuriutan 

(2016) sekä Anttilan ja Frostin (2007) tutkimuksista käy hyvin ilmi se, millaisissa kon-

teksteissa tytöttelyä voi mahdollisesti esiintyä. 
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ                

 

Olen kerännyt tutkimusaineistoni sähköisellä kyselylomakkeella, jonka toteutin Webro-

pol 3.0 -palvelun avulla. Alla olevasta taulukosta 1 käy ilmi kyselylomakkeeseen vastan-

neiden määrä sekä ikä- ja sukupuolijakauma. 

 

TAULUKKO 1. Informanttien ikä- ja sukupuolijakauma.   

IKÄ NAISET MUUT  MIEHET  YHTEENSÄ  

 kpl               %                   kpl               % kpl               % kpl               % 

alle 25-v. 50               64,9 1                 50 15               83,3 66               68 

26 ̶ 35 9                11,7 1                 50 2               11,1 12               12,4 

36 ̶ 45 5                6,5 0                 0 0                0 5                5,2 

46 ̶ 55 10               13,0 0                 0 1                0 11               11,3 

56 ̶ 65 3                3,9 0                 0 0                0 3                 3,1 

YHTEENSÄ 77               79,4 2                  2,1                 18                 18,5 97               100 

 

 

Kyselylomakkeessa on 12 kuvitteellista tilannetta, joissa sanaa tyttö käytetään erilaisissa 

asiayhteyksissä. Tilanteet ja niiden sisältämät vuorosanat ovat mahdollisimman neutraa-

leja, jotta niiden muotoilu ei vaikuttaisi vastauksiin. Jokaisessa kohdassa on asteikko 1 ̶ 

5, jossa numerot tarkoittavat seuraavaa: 1 on erittäin loukkaava, 2 on loukkaava, 3 on 

neutraali, 4 on ystävällinen ja 5 on erittäin ystävällinen. Lisäksi jokaisen tilanteen koh-

dalla informantilla on mahdollisuus tarkentaa vastaustaan omin sanoin avovastauksessa.  

 

Kyselyyn ovat saaneet vastata täysi-ikäiset, oululaiset henkilöt. Olen jakanut kyselylo-

maketta eteenpäin Facebookin kautta omassa profiilissani julkisena, mistä kyselyä on ja-

ettu eteenpäin. Olen saanut kyselyyni 97 vastausta. Taustatiedoiksi olen kerännyt infor-

manttien ikäluokan, sukupuolen ja koulutusasteen. Olen antanut informanteille koodit, 

jotka ovat muotoa I + vastauksen numero. Lisäksi olen numeroinut avovastauksista poi-

mimani esimerkkilauseet sekä ryhmitellyt niitä teemoittain.  

 

Kuten taulukosta 1 käy ilmi, informanttien ikä vaihtelee alle 25-vuotiasta 56 ̶ 65-vuotiai-

siin. Vastaajajoukosta suurin osa (68 %) on alle 25-vuotiaita. Informanteista 18,5 % on 

miehiä, 2,1 % muunsukupuolisia ja loput eli 68 % naisia. Kun tarkastellaan ikä- ja 
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sukupuolijakaumaa sekä tuloksia, tulee ottaa huomioon se, että valtaosa vastanneista on 

sukupuoleltaan naisia ja iältään alle 25-vuotiaita. Oletan tämän johtuvan ainakin osittain 

siitä, että aihe mahdollisesti koskettaa eniten kyseistä vastaajaryhmää. Ikä- ja sukupuoli-

ryhmiä ei voi suoraan vertailla toisiinsa, koska tietyt ryhmät sisältävät niin suuren osan 

vastaajista.  

 

Suurin osa (69 %) informanteista on korkeakoulutettuja. Työn laajuuden vuoksi en ole 

käsitellyt työssäni eroja koulutusasteiden välillä. Mainittakoon, että 29 % informanteista 

on käynyt toisen asteen koulutuksen ja 2 % peruskoulun. On mahdollista, että korkeakou-

lutettujen suuri määrä on vaikuttanut tuloksiin jonkin verran.  

 

Kyselylomakkeessa pakollisia kohtia ovat ne, joissa tyttö-sanan käytön sävy pitää valita 

jo esittelemistäni viidestä vaihtoehdosta. Avovastaukset eivät ole olleet vastaajille pakol-

lisia, mutta niihin on tullut runsaasti kommentteja. Kaikkia en ole työn laajuuden takia 

voinut esitellä, mutta olen pyrkinyt valitsemaan kustakin kohdasta kommentteja, jotka 

kuvaavat avovastauksissa esiintyneitä, toistuvia teemoja. Alkuperäisessä kyselylomak-

keessa samaan kategoriaan kuuluvat kohdat on tarkoituksella sekoitettu, jotta vastaukset 

olisivat mahdollisimman autenttisia.  

 

Tutkimukseni on kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Kvalitatiiviselle tutkimukselle 

tyypillistä on käyttää esimerkiksi tekstistä poimittuja esimerkkejä. (Kalaja ym. 2011: 20). 

Laadullista lähestymistapaa käytän muun muassa analysoidessani avovastausten sisältöä 

ja niissä esiintyviä teemoja. Kuvauksen apuna käytän myös lukuja ja prosenttiosuuksia.  

Vastausten tarkastelun ja luokittelun apuna käytän lisäksi sisällönanalyysin keinoihin 

kuuluvaa teemoittelua. Ryhmittelen ja pilkon aineiston erilaisten aihepiirien mukaan, ja 

vertailen tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 131) 
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4. ANALYYSI 

 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen kyselylomakkeeni kuvitteelliset tilanteet. Olen jakanut 

alaluvut ryhmittäin kysymyskategorioiden mukaan. Kategoriat ovat seuraavat: sanan 

käyttö työelämän tilanteissa, sanan käyttö koulumaailmassa, sanan käyttö julkisissa yh-

teyksissä, sanan käyttö politiikkaan liittyvässä internet-keskustelussa, sanan käyttö ku-

vaamassa yhtenäistä joukkoa ja sanan käyttö kehun yhteydessä. Olen jakanut osan kate-

gorioista useampaan alalukuun.  

 

 

4.1. Sanan käyttö työelämän tilanteissa  

 

4.1.1. Esimies ja alainen  

 

Tähän kysymyskategoriaan sisältyvät kyselylomakkeen kohdat 1, 5 ja 8: 

1. Nainen hakee töihin miesvaltaiselle alalle. Työhaastattelussa haastattelija pohtii   

ääneen, mitenhän tyttö pärjää yksin äijäporukassa. 

5. Naispuolinen kollegasi koettaa esittää kehitysehdotuksen esimiehellenne, ja tämä 

toteaa: ”Voi tyttö hyvä, homma toimii vallan mainiosti näinkin”.  

8. Olet töissä naisvaltaisella alalla, jossa työporukkasi koostuu lähes kokonaan nais-

puolisista henkilöistä. Työnantajasi puhuu naispuolisista alaisistaan tyttöinä.  

 

Alla olevassa taulukossa 2 esittelen kyselylomakkeen kohtiin tulleita avovastauksia ja 

niiden teemoja. Olen muodostanut teemat mukaillen Tuomen ja Sarajärven kuvaamia 

(2013: 159 ̶ 163) sisällönanalyysin vaiheita.  Olen aluksi redusoinut eli pelkistänyt aineis-

ton poimimalla siitä avainsanat. Sen jälkeen olen klusteroinut eli ryhmitellyt aineiston 

samankaltaisuuksien mukaan. Lopuksi olen abstrahoinut eli käsitteellistänyt aineiston ja 

nimennyt sen yläluokat eli tässä tapauksessa teemat. Olen hyödyntänyt Tuomen ja Sara-

järven (2013) mallia kaikkien edellä esittelemieni kysymyskategorioiden teemojen muo-

dostuksessa.  
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TAULUKKO 2. Esimerkkejä avovastauksista ja niiden teemoista.  

Teema  Esimerkkejä avovastauksista  

Valta-asema (1) Esimies pönkittää häikäilemättä omaa valta-asemaansa tällaisella 

kielenkäytöllä. (I86) 

 

(2) Alentava. Auktoriteetti vaikuttaa tilanteessa tulkintaani. (I24)  

 

(3) Naisia holhoavaa ja alentavaa kielenkäyttöä (I32) 

Sanojan sukupuoli (4) Riippuu, onko työnantaja mies vai nainen. Loukkaavampaa, jos 

työnantaja on mies. (I68) 
 
(5) Sanoisin että riippuu työnantajan sukupuolesta katsonko ehkä 

enemmän loukkaavaksi (I44) 

Ammattitaito (6) Tyttö tässä tilanteessa tarkoittaa heikkoa tai jopa ammattitaido-

tonta hakijaa (I42) 

 

(7) Alentava nimitys tässä tilanteessa, aivan kuin naisen ehdotus olisi 

lapsellinen ja huono. Vielä loukkaavampaa, kun kyseessä on oma esi-

mies. (I56) 

Yhteenkuuluvuus (8) Tyttö sanan käyttö vaikuttaa siltä, että tyttöys (naissukupuolisuus) 

olisi hidaste tai este töiden tekemiseen tai ystävyyssuhteiden luomi-

seen työporukassa. (I55) 

 

(9) Se luo yhteenkuuluvuutta mikäli halutaan korostaa tyttöenergiaa 

(I34) 

 

Kysymyksessä 1 eli tilanteessa, jossa nainen hakee töitä miesvaltaiselta alalta, 74,2 % 

kaikista informanteista on pitänyt tyttö-sanan käyttöä kyseisessä kontekstissa loukkaa-

vana tai erittäin loukkaavana. Miesvastaajien kohdalla vastaukset ovat jakautuneet melko 

tasaisesti neutraalin (39 %), loukkaavan (33,3 %) ja erittäin loukkaavan (27, 8 %) välillä, 

mutta kukaan miehistä ei ole pitänyt sanan käyttöä ystävällisenä tai erittäin ystävällisenä. 

Naisvastaajista 5 (6,5 %) on pitänyt sanan käyttöä ystävällisenä, neutraalina 11 (14,3 %) 

ja yhteensä 61 (79,2 %) loukkaavana tai erittäin loukkaavana. Toisen muunsukupuolisen 

vastaajan mielestä sanan käyttö on ollut tässä yhteydessä ystävällistä ja toisen mielestä 

erittäin ystävällistä.  

 

Ikäryhmittäin kysymyksen 1 kohdalla ei ole ollut merkittävästi hajontaa, paitsi 46 ̶ 55-

vuotiaiden ikäryhmässä. Kyseisessä ikäryhmässä neljän vastaajan (36,4 %) mielestä sa-

nan käyttö on ollut kyseisessä kontekstissa ystävällistä, mikä on prosentuaalisesti enem-

män, kuin missään muussa ikäryhmässä.  
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Kysymyksen 1 avovastauksissa on noussut esille taulukossa mainittujen teemojen lisäksi 

sävyn vaikutus sekä sanan käytön neutraalius. Osa vastaajista on ollut sitä mieltä, että 

sävyn humoristisuus tai totisuus vaikuttaa tulkintaan. Erään informantin mielestä termi 

on puhekielessä neutraali eikä siksi loukkaava. Valtaosassa tämän kohdan avovastauk-

sista on käsitelty taulukossa mainittuja ammattitaidon kyseenalaistamista (ks. esimerkki 

6) ja sitä, että työpaikan ilmapiiristä tulee huono kuva (ks. esimerkki 8).  

 

Kohdassa 5 eli tilanteessa, jossa naispuolinen työntekijä esittää esimiehelle kehitysehdo-

tuksen, ainoastaan 11,3 % kaikista informanteista on pitänyt sanan käyttöä neutraalina, 

ystävällisenä tai erittäin ystävällisenä. Tässä kohdassa naisista suurempi osuus on valin-

nut vaihtoehdon erittäin loukkaava kuin kohdassa 1. Miehistä taas pienempi osuus on 

valinnut vaihtoehdon erittäin loukkaava verrattuna kysymykseen 1. Tästä voi päätellä, 

että miesten mielestä kohdassa sanan käyttö työhaastattelutilanteessa on ollut loukkaa-

vampaa kuin kehitysehdotusta torjuessa. Muunsukupuolisista toinen on pitänyt sanan 

käyttöä ystävällisenä ja toinen erittäin ystävällisenä kohdassa 5.  

 

Kun tarkastellaan ikäryhmiä, yli 35-vuotiaiden vastaajien ikäryhmissä yksikään vastaaja 

ei ole pitänyt sanan käyttöä ystävällisenä tai erittäin ystävällisenä kysymyksen 5 kohdalla. 

Mahdollinen syy voi olla esimerkiksi kokemukset työelämässä: kuten Engelberg (2018: 

63) on todennut, tytöttelyä voi ilmetä työympäristöissä ja se on yksi tapa hierarkisoida 

miehet ja naiset. Yli 35-vuotiaat ovat oletettavasti olleet jo jonkin aikaa työelämässä, jo-

ten voi olla, että tämän tyyppiset tilanteet ovat heille tuttuja.  

 

Tämän kysymyksen avovastauksissa ovat korostuneet taulukossa esitellyt teemat. Moni 

informantti on ollut sitä mieltä, että tässä kohdassa sanaa käytetään korostamaan alaisen 

nuorta ikää ja implikoidaan näin kehitysehdotuksen olevan lapsellinen (kts. esimerkki 7). 

Avovastauksissa on tuotu ilmi myös sanan käytön alentavuus (kts. esimerkki 2).  

 

Kohta 8 eli tilanne, jossa työnantaja puhuu naispuolisista alaisistaan tyttöinä, eroaa aiem-

mista kohdista siinä mielessä, että tytöttely kohdistuu siinä joukkoon eikä yksittäiseen 

henkilöön. Tämä näkyy vastauksissa: hieman yli kolmasosa (37,1 %) kaikista informan-

teista on pitänyt sanan käyttöä tässä yhteydessä neutraalina. Huomattavasti suurempi osa 

on pitänyt sanan käyttöä loukkaavana tai erittäin loukkaavana (yht. 70,1 %) kuin ystäväl-

lisenä tai erittäin ystävällisenä (yht. 16,5 %). Lähes puolet (44,4 %) miesvastaajista on 
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pitänyt sanan käyttöä neutraalina. Naisista yli puolet (yht. 51,9 %) on pitänyt sanan käyt-

töä loukkaavana tai erittäin loukkaavana. Muunsukupuolisista toinen on pitänyt sanan 

käyttöä neutraalina ja toinen erittäin ystävällisenä.  

 

Ikäryhmien välillä ei ole ollut tämän kysymyksen kohdalla huomattavaa vaihtelua. Pari 

asiaa kuitenkin nousee esille. 26—35-vuotiaiden ikäryhmässä sanaa neutraalina pitävien 

prosentuaalinen osuus on ollut suuri verrattuna muihin ikäryhmiin. Tässä ikäryhmässä yli 

puolet (58,4 %) on ollut sitä mieltä, että sanan käyttö tässä yhteydessä on neutraalia. Li-

säksi kaikki erittäin ystävällisenä sanan käyttöä pitävät informantit löytyvät kahdesta nuo-

rimmasta ikäryhmästä. Tämä poikkeaa hypoteesistani, sillä siinä olen olettanut, että nuo-

remmat ikäpolvet kokevat tytöttelyn loukkaavampana kuin vanhemmat. 

 

Avovastauksissa on korostunut taulukossa esitellyistä teemoista se, että sanojan suku-

puoli vaikuttaa tulkintaan (kts. esimerkit 4 ja 5). Erään informantin mielestä tytöttelyllä 

voidaan luoda tässä tilanteessa yhteenkuuluvuutta (kts. esimerkki 9).  

 

Esimies ja alainen -kategoriaan kuuluvat kysymykset ovat selkeästi olleet sellaisia, jotka 

ovat herättäneet erilaisia mielipiteitä ja argumentteja. Toistuvaa oli se, että monen infor-

mantin mielestä valta-asemassa oleva esimies käyttää sanaa tyttö vähättelytarkoituksessa 

ja vahvistaakseen omaa valtaansa sekä alleviivatakseen työntekijän epäpätevyyttä. Tu-

lokset osoittivat, että tyttö-sanan käyttöä pidetään loukkaavampana, kun se kohdistuu yk-

sittäiseen henkilöön eikä esimerkiksi joukkoon työntekijöitä.  

 

 

4.1.2. Työntekijä ja asiakas  

 

Tähän kategoriaan kuuluvat kyselylomakkeen kohdat 11 ja 12: 

11. Olet kassajonossa. Edelläsi oleva asiakas sanoo myyjälle: ”Laitatko tyttö rivin    

lottoa.”  

12. Olet vierailemassa palvelukodissa. Ikäihminen pyytää naispuolista hoitajaa tuo-

maan hänelle kahvia sanoen: ”Haetko tyttö minulle kahvia?” 

 

Olen valinnut tähän kategoriaan toisistaan poikkeavat tilanteet. Toisessa kyse on asiakas-

palvelutilanteesta kaupan kassalla ja toisessa palveluammatissa työskentelevästä henki-

löstä ja hänen asiakkaastaan. Kohtien avovastauksissa esiintyy toistuvia teemoja, joten 



12 
 

käsittelen näiden kahden kohdan avovastaukset alla olevassa taulukossa 3 ja perehdyn 

sen jälkeen kohtiin tarkemmin erikseen.  

 

TAULUKKO 3. Esimerkkejä avovastauksista ja niiden teemoista.  

Teema  Esimerkkejä avovastauksista  

Iän korostaminen (10) Aikuinen ihminen palveluammatissa ansaitsee tulla puhutelluksi 

aikuisten termeillä. (I86) 

 

(11) Tuntuu oudolta, että halutaan korostaa oikein tyttöyttä. (I50) 

Sanojan iän vaiku-

tus  

(12) Iällä on väliä. Jos 80-v pappa puhuttee 50 v myyjää tytöksi ja 

sävy on ystävällinen niin tyttöhän se on (I53) 

 

(13) Vanhempi henkilö on tottunut kasvuympäristönsä takia käyttä-

mään kyseisen tyyppistä ilmaisua, eikä välttämättä ole kyvykys tai ha-

lukas muuttamaan puhumis tapaansa. Tällä ei kuitenkaan ole tarkoi-

tus loukata ketään (I28) 

Hyväntahtoisuus (14) Vanhemmat tuskin tarkoittavat mitään pahaa tytöttelyllä (I34) 

 

(15) Liittyen edelliseen vanhemmat ihmiset kuvaavat nuoria helposti 

"tytöiksi" tai "pojiksi", ja uskon heidän näkevän nämä termit vain po-

sitiivisessa valossa. En voisi kuvitellakaan suuttuvani "tyttö"-termin 

käytöstä palvelutalossa asuvalle vanhukselle, sillä todennäköisesti 

hän liittää sanaan nuoruuden virkeyden ja innon, eikä mitään negatii-

vista tai vähättelevää. (I15) 

 

Kohdassa 11 eli kassajonotilanteessa hieman yli puolet (52,6 %) kaikista informanteista 

on ollut sitä mieltä, että tyttö-sanan käyttö on kyseisessä asiayhteydessä loukkaavaa. Noin 

viidesosa (20,6 %) on pitänyt sanan käyttöä neutraalina. Vain kaksi miesvastaajaa ja kah-

deksan naisvastaajaa on pitänyt sanan käyttöä ystävällisenä. Muunsukupuolisista toisen 

mielestä sanan käyttö on ollut neutraalia ja toisen mielestä erittäin ystävällistä.  

 

Ikäryhmissä hajontaa on esiintynyt suhteellisen vähän, pois lukien 26 ̶ 35-vuotiaat: tässä 

ikäryhmässä informanteista yhtä suuri määrä on pitänyt sanan käyttöä neutraalina tai ys-

tävällisenä (yht. 50 %) kuin loukkaavana tai erittäin loukkaavana (yht. 50 %). Avovas-

tauksia on annettu tämän kysymyksen kohdalla vähiten, ja kaikki niistä ovat liittyneet 

joko vähättelyyn ja tyttöyden korostamiseen (ks. esimerkki 10) tai siihen, että informantin 

suhtautuminen tilanteeseen riippuu asiakkaan iästä (ks. esimerkki 12).  

 

Kohta 12 eli tilanne palvelukodissa on jakanut mielipiteitä enemmän kuin edellinen 

kohta. 37 informanttia (38,1 %) on ollut sitä mieltä, että sanan käyttö on neutraalia, ja 
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yhtä suuri osuus vastaajista on pitänyt sanan käyttöä ystävällisenä tai erittäin ystävälli-

senä. Yhteensä 23 vastaajaa (23,7 %) on pitänyt sanan käyttöä tässä yhteydessä joko louk-

kaavana tai erittäin loukkaavana. Miehistä valtaosa, lähes puolet (44,4 %), on pitänyt sa-

nan käyttöä ystävällisenä. Naisten keskuudessa hajontaa on ollut enemmän. Muunsu-

kupuoliset ovat jälleen pitäneet sanan käyttöä joko neutraalina tai erittäin ystävällisenä.   

 

Mitä tulee ikäryhmiin, hajontaa on esiintynyt eniten 25-vuotiaiden ja nuorempien ikäryh-

mässä. Muissa ikäryhmissä suurin osa on pitänyt sanan käyttöä neutraalina tai ystävälli-

senä. Liitän tämän sukupolvien välisiin eroihin: avovastauksista ilmeni, että nämä ikäpol-

vet sallivat ikäihmisille enemmän, ja he ovat ajatelleet kielenkäytön linkittyvän mennee-

seen aikaan (ks. esimerkit 13 ja 15). Se, että sanojan ikä on otettu huomioon, kävi ilmi 

kaikista tämän kysymyksen avovastauksista.  

 

 

4.2. Sanan käyttö koulumaailmassa 

 

Opetushallitus on linjannut, että koulumaailmassa tulisi luoda kaikkia arvostavaa ilma-

piiriä, antaa opiskelijan määritellä itse itsensä, ja pitää mielessä se, että jokainen opiske-

lija on yksilö. Opetushallituksen mukaan Suomessa on edelleen vallalla binäärinen suku-

puolikäsitys, joka saattaa johtaa siihen, että oppilaatkin jaotellaan nimenomaan sukupuo-

len ja siihen liittyvien normien mukaan. (OPH 2019: 10.) Tämä liittyy olennaisesti kyse-

lylomakkeen kymmenenteen kohtaan: 

10. Opettaja puhuu aikuisopiskelijoista tyttöinä ja poikina. 

 

Alla olevassa taulukossa 4 esittelen kohdan avovastauksia ja niiden teemoja, ja perehdyn 

tuloksiin tarkemmin tuonnempana.  
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TAULUKKO 4. Esimerkkejä avovastauksista ja niiden teemoista.  

Teema  Esimerkkejä avovastauksista  

Valta-asema (16) Opettajankin tulisi valta-asemassa puhua aikuisista aikuisten ni-

mityksillä. (I86) 

 

(17) Ehkä turhan alentuvaa ja lokeroivaa opetustilanteessa (I55) 

Rinnastus sanaan 

poika 

(18) Lajittelu tyttöihin ja poikiin on luonnollista. Tässä tilanteessa mo-

lemmat saivat kuulla tytöttelyä ja pojittelua (I34) 

 

(19) Tämä ehkä riippuu myös kontekstista ja siitä, minkä ikäisiä opis-

kelijat ovat. Tässä tilanteessa kuitenkaan sana "tyttö" ei ole yksinään 

niin ongelmallinen, kun se kuitenkin rinnastetaan sanaan "poika". 

(I15) 

Tottumus  (20) Vanhaa tyyliä, johon olen tottunut omalla koulupolullani, joten 

en koe loukkaavana. Ehkä minua nuoremmat saattavat jo kokea sen 

loukkaavana. (I50) 

 

(21) Itsekin opettajana huomaamattakin tytöttelen ja pojittelen oppi-

laita/opiskelijoita. Jotenkin tuntuu vaikeammalta sanoa naiset ja mie-

het, todennäköisesti tässäkin tilanteessa on vain käyttöön jäänyt sana. 

(I56) 

Sukupuolittunei-

suus 

(22) Ei ole ok, mutta tätä tapahtuu paljon ja on ymmärrettävää. Olisi 

kuitenkin parempi jaotella ihmisiä jonkin muun kuin oletetun sukupuo-

len mukaan. Heitä voisi kutsua ihan nimillä. (I24) 

 

(23) Eiköhän aikuisopiskelijat ole jo opiskelijoita jotka pelkästään. 

Onko mitään tarvetta jaotella sukupuoliin, puhumattakaan siitä että 

tyttöihin ja poikiin? (I88) 

 

Hieman yli puolet informanteista (53,6 %) on pitänyt sanan käyttöä tässä yhteydessä neut-

raalina. 24 % vastaajista on pitänyt sanan käyttöä loukkaavana ja 14,4 % vastaajista ys-

tävällisenä. Erittäin loukkaavana tai erittäin ystävällisenä sanan käyttöä tässä yhteydessä 

on pitänyt vain murto-osa vastaajista.   

 

Miehistä valtaosa (44,4 %) on pitänyt sanan käyttöä tässä yhteydessä neutraalina. Naisista 

yli puolet (54,5 %) on pitänyt sanan käyttöä neutraalina. Naisista kukaan ei ole pitänyt 

sanan käyttöä erittäin ystävällisenä, mutta neljä naisvastaajaa on valinnut vaihtoehdoksi 

erittäin loukkaava. Miehistä taas kukaan ei ole pitänyt sanan käyttöä erittäin loukkaavana, 

mutta kolme miesvastaajaa on valinnut vaihtoehdoksi erittäin ystävällinen. Kumpikin 

muunsukupuolisista vastaajista on pitänyt tyttö-sanan käyttöä tässä kohdassa neutraalina.  

 

Mitä tulee ikäryhmiin, huomattavia eroja ei ole ollut. Mainittakoon kuitenkin, että 36 ̶ 45-

vuotiaiden ikäryhmässä sanan käyttö ei kenenkään mielestä ole ollut ystävällistä tai 



15 
 

erittäin ystävällistä. Tämä voi toki selittyä sillä, että neljä viidestä ikäryhmän vastaajasta 

on pitänyt sanan käyttöä neutraalina, eli se ei ole herättänyt juuri mielipiteitä suuntaan tai 

toiseen. Muissa ikäryhmissä hajontaa on ollut tasaisesti.  

 

Avovastausten keskeisin sisältö käy ilmi taulukosta. Kuten myös muissa työelämään liit-

tyvissä yhteyksissä, opettajan työhön on katsottu liittyvän valta-asema, joka mahdollisesti 

on vaikuttanut siihen, onko tyttö-sanan käyttöä pidetty loukkaavana (ks. esimerkki 17). 

Osa vastaajista on ollut sitä mieltä, että mikäli myös miespuolisista aikuisopiskelijoista 

käytetään sanaa poika, ei myöskään tyttö-sanan käyttö ole niin loukkaavaa (ks. esimerkki 

19). Avovastauksissa on noussut esille myös se, että mikäli sukupuolet jaetaan kaksija-

koisesti, ei sukupuolen moninaisuudelle jää sijaa (ks. esimerkki 22). Tämä on myös aiem-

min esittelemässäni Opetushallituksen (2019) julkaisussa mainittu haaste. 

 

 

4.3. Sanan käyttö julkisissa yhteyksissä  

 

Tähän kategoriaan kuuluvat kyselylomakkeen kohdat 4 sekä 7: 

 4. Läheisen leipomon mainoksessa lukee: ”Meidän tytöt leipovat parhaat pullat”.  

 7. Naisurheilujoukkuetta kutsutaan lehtiotsikossa Suomen tytöiksi.  

 

Kohdassa 4 sanaa käytetään mainonnassa. Kohta 7 voisi esiintyä esimerkiksi urheilu-uu-

tisen otsikossa, jollaisia myös Pajuriutta (2016) on työssään tarkastellut. Käsittelen mo-

lemmat kohdat omissa alaluvuissaan, sillä sekä tulokset että avovastausten teemat poik-

kesivat toisistaan jonkin verran.  

 

 

4.3.1. Sanan käyttö mainoksessa  

 

Tässä alaluvussa käsittelen kohtaa 4. Taulukossa 5 esittelen avovastausten teemoja sekä 

esimerkkejä. Sen jälkeen esittelen kysymyksen asteikkokohdan keskeiset tulokset.  

 

 

 

 



16 
 

TAULUKKO 5. Esimerkkejä avovastauksista ja niiden teemoista.  

Teema  Esimerkkejä avovastauksista  

Sukupuoli  (24) Ei pitäisi korostaa sukupuolta (I62) 

 

(25) Ehkä kyseessä on vain leipomo, jonka työntekijät sattuvat ole-

maan (nuoria) naissukupuolen edustajia. (I55) 

Lämminhenkisyys (26) Lämminhenkinen ja kotoisa lähestyminen (I42) 

 

 Miesten ja muunsu-

kupuolisten asema 

(27) Ennen en olisi tähän kiinnittänyt huomiota, mutta nyt ajattelen, 

että leipomossa työskentelevä mies voisi kokea tämän loukkaavana. 

(I74) 

 

(28) Tällaisessa tapauksessa uskoisin, että leipurit identifoivat itsensä 

tyttöporukkaan, vaikka olisivatkin vanhempia naisia. Ilmaus olisi ehkä 

hieman outo, jos leipomossa työskentelee myös miehiä tai muunsu-

kupuolisia. (I15) 

Mainoksen luomat 

mielikuvat 

(29) Mainoksessa oleva teksti on neutraalin ja loukkaavan ns rajalla. 

Joidenkin mielestä kyseessä voi olla vain mainos, mutta toisaalta se 

tuo myös ajatuksia siitä, että vain tytöt osaavat leipoa. Tämä luo myös 

mielikuvan ajoista, jolloin työpaikat oli jaettu naisten ja miesten kes-

ken. (I81) 

 

(30) Tässä kontekstissa kokisin ehkä paremmaksi käyttää neutraalia 

sanaa esim. leipurit, mutta en suoraan luokittelisi tytöt-sanan käyttöä 

loukkaavaksi. Sanavalinnan luomaan mielikuvaan vaikuttaisi paljon 

myös mainoksen kuvitus sekä leipomon brändi. (I88) 

Mainonnan keinot (31) Myyntikikka, jolla tuodaan asiaa lähemmäs kohderyhmää. (I50) 

 

(32) Julkisessa viestinnässä pitäytyisin tytöttelystä kaikissa olosuh-

teissa. Oletan, ettei lähileipomossa käytetä lapsityövoimaa. (I86) 

 

Informanteista lähes puolet (46,4 %) on pitänyt tyttö-sanan käyttöä tässä yhteydessä neut-

raalina. Ystävällisenä sitä on pitänyt 36,1 % informanteista ja erittäin ystävällisenä 4,1 % 

informanteista. Loukkaavana sanan käytön tässä yhteydessä on kokenut 11,3 % vastaa-

jista ja erittäin loukkaavana 4,1 %. Suurin osa miesvastaajista (61,1 %) on pitänyt sanan 

käyttöä ystävällisenä, naisvastaajista enemmistö (53,2 %) on pitänyt sitä neutraalina. 

Muunsukupuolisten mielestä sanan käyttö on ollut tässä yhteydessä joko neutraalia tai 

ystävällistä.  

 

Alle 25-vuotiaat on ainoa ikäryhmä, jossa osa vastaajista on pitänyt tyttö-sanan käyttöä 

erittäin loukkaavana. Toisaalta se on myös ikäryhmä, jossa esiintyy kolme niistä neljästä 

vastaajasta, jotka ovat pitäneet sanan käyttöä erittäin ystävällisenä. Kahdessa vanhim-

massa ikäryhmässä enemmistö vastaajista on pitänyt sanan käyttöä ystävällisenä.              
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46 ̶ 55-vuotiaiden ryhmässä sanan käyttöä ystävällisenä pitävien osuus oli viisi informant-

tia (45,4 %) ja 56 ̶ 65-vuotiaiden ryhmässä kaksi informanttia (66,7%).  

 

Avovastauksissa näkyy mielipiteiden jakautuneisuus. Osa informanteista on ollut sitä 

mieltä, että sukupuolen korostaminen on tarpeetonta (ks. esimerkki 24) ja antaa mieliku-

van siitä, että leipomossa työskentelisi vain naisia. Osan mielestä kyseessä on harmiton 

myyntikikka (ks. esimerkki 31), kun taas osa on kokenut, että julkisessa viestinnässä 

tyttö-sanan sijaan tulisi käyttää neutraalimpaa ilmaisua (ks. esimerkki 30).  

 

 

4.3.2. Sanan käyttö lehtiotsikossa  

  

Tässä alaluvussa käsittelen kohtaa 7. Taulukossa 6 esittelen avovastausten teemoja sekä 

esimerkkejä. Sen jälkeen esittelen kysymyksen asteikkokohdan keskeiset tulokset.  

 

TAULUKKO 6. Esimerkkejä avovastauksista ja niiden teemoista.  

Teema  Esimerkkejä avovastauksista  

Hyvä tarkoitus (33) Tulee olo että se on niitä naapurin "tyttöjä" voittivat ja halutaan 

olla ylpeitä (I42) 

 

(34) Tarkoitetaan hyvää, mutta mielestäni väärä valinta lehtiotsik-

koon. (I56) 

Kontekstin vaikutus (35) Riippuu kontekstista, vrt. esim. alle 16-vuotiaiden poikien jääkiek-

komaajoukkue. (I11) 

 

(36) Vaikea sanoa. Riippuu vähän laajemmasta kontekstista. (I50) 

 Ikä  (37) Riippuu, onko kyseessö nuori joukkue. Esim nuorten maajoukkue 

voisi olla tytöt, naisten ehkä ei. (I55) 

 

(38) Tässä kohtaa itse olettaisin, että kyse on esimerkiksi alle 18-vuo-

tiaiden maajoukkueesta. (I15) 

Sanan väärinkäyttö (39) Sama kuin edellisessä [viitataan kyselylomakkeen kohtaan 6], 

mutta (oletettavasti laajalevikkisessä) mediassa vielä räikeämpää vää-

rinkäyttöä. (I86) 

 

 

Myös tämän kysymyksen kohdalla on esiintynyt hajontaa. 42,3 % informanteista on pi-

tänyt tyttö-sanan käyttöä tässä yhteydessä neutraalina, yhteensä 19,6 % informanteista 

loukkaavana tai erittäin loukkaavana ja 38,2 % informanteista ystävällisenä tai erittäin 
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ystävällisenä. Myös tässä kohdassa vaihtoehdot erittäin loukkaava ja erittäin ystävällinen 

ovat keränneet vähiten vastaajia. 

 

Suurin osa miesvastaajista (44,4 %) on pitänyt sanan käyttöä tässä yhteydessä ystävälli-

senä. Naisvastaajista valtaosa (48 %) taas on pitänyt sanan käyttöä tässä yhteydessä neut-

raalina. Muunsukupuolisista toinen vastaaja on pitänyt sanan käyttöä neutraalina ja toinen 

erittäin ystävällisenä. Ikäryhmittäin hajontaa ei juurikaan esiinny. Ainoat poikkeukset tä-

hän ovat 26 ̶ 35-vuotiaiden ikäryhmä, jossa vastaukset ovat jakautuneet tismalleen tasan 

lukuun ottamatta vaihtoehtoa erittäin loukkaava, jota ei ole valinnut yksikään vastaaja. 

Lisäksi 36 ̶ 45-vuotiaiden ikäryhmässä kukaan vastaajista ei ole pitänyt sanan käyttöä ys-

tävällisenä tai erittäin ystävällisenä.  

 

Avovastauksissa osa informanteista on ollut sitä mieltä, että sanojan tarkoitusperät ovat 

hyvät, eikä sanan käyttö siksi ole loukkaavaa (ks. esimerkki 33). Muutamasta avovas-

tauksesta ilmenee se, että kyseessä olevan joukkueen pelaajien ikä on vaikuttava tekijä 

sävyn tulkinnan kannalta (ks. esimerkki 37).  Joidenkin informanttien mielestä tyttö-sa-

nan käyttö on ollut väärä valinta nimenomaan siksi, että kyse on lehtiotsikosta (ks. esi-

merkit 34 ja 39).  

 

 

4.4. Sanan käyttö politiikkaan liittyvässä internet-keskustelussa  

 

Olen sisällyttänyt internet-keskusteluun liittyvän kohdan kyselylomakkeeseen, sillä eten-

kin poikkeusaikana netissä on ollut kasvavana ilmiönä politiikan vaikuttajien kommen-

tointi monin sanakääntein. Nuolijärven (2000: 33) mukaan verkkopuhe on vuorovaiku-

tusta siinä missä kasvokkainenkin vuorovaikutus, mutta sen säännöt ovat tuntematto-

mampia. Tästä syystä on mielenkiintoista nähdä, minkälaisia ajatuksia tyttö-sanan käyttö 

kuvitteellisessa verkkoympäristössä herättää. Kyseessä on kyselylomakkeen kolmas 

kohta: 

 3. Internetin keskustelupalstalla naispoliitikkoja kutsutaan tytöiksi.  

 

Tämä on kohdista se, jossa tyttö-sanan käyttöä on pidetty kaikista loukkaavimpana. Mo-

lemmat muunsukupuoliset vastaajat ovat pitänyt sanan käyttöä tässä yhteydessä 
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ystävällisenä tai erittäin ystävällisenä, mutta mies- ja naisvastaajista ei yksikään. Esittelen 

avovastausten keskeisimmät teemat taulukossa 7, ja avaan tuloksia tuonnempana tarkem-

min. 

 

TAULUKKO 7. Esimerkkejä avovastauksista ja niiden teemoista.  

Teema  Esimerkkejä avovastauksista  

Poliittinen konteksti (40) Alentava mielikuva. Miksi edes käyttää sukupuolen käsitteitä po-

liitikoista puhuttaessa? (I24) 

 

(41) Hyvin vähättelevää käyttää sanaa tyttö poliittisessa kontekstissa 

(I88) 

Ikä (42) Tulkintani mukaan tässä on usein tarkoitus vähätellä ja saada ky-

seinen henkilö vaikuttamaan kutsujaa nuoremmalta. (I71) 

 

(43) Poliitikkona edustanee muutakin kuin vain omaa sukupuoltaan. 

Lisäksi tyttö sana viittaa nuoruuteen ja siten pyrkii aliarvioimaan tai 

antamaan huonon kuvan naispoliitikosta. (I55) 

Aliarviointi (44) Aliarvioimista, ikään kuin osaaminen olisi vähäisempää, koska 

on nainen (I62) 

 

(45) Tässä kontekstissa koen, että tytöttelyllä tarkoitetaan nimen-

omaan naiivia ja typerää naispuolista henkilöä, jonka politiikantunte-

musta ei arvosteta. (I15) 

Sukupuolen yhdis-

täminen ammatti-

taitoon 

(46) Politiikassa myös taito on merkittävämpää kuin sukupuoli. Tässä 

selkeästi pyritään asettamaan aikuiset, ammattitaitoiset ihmiset alem-

paan asemaan. (I70) 

 

(47) Tässä taas vähätellään naisten kykyjä poliitikkoina. Se, että yli-

päätään tuodaan ilmi poliitikon sukupuoli, saati sitten "tyttöys" niin 

annetaan ymmärtää, että sillä olisi jotain vaikutusta kyseisen henkilön 

harkintakykyyn ja/tai päätöksen tekoon. Ehkäpä nämä tytöttelijät us-

kovat, että naispoliitikkojen työhön vaikuttavat suhteettomasti esim. 

tunteet tai jokin muu piirre, mikä "tyttöihin" tyypillisesti yhdistetään. 

(I56) 

 

Tässä kohdassa hajontaa on ollut vastaajien kesken vähemmän kuin useassa muussa koh-

dassa. 39,2 % informanteista on pitänyt sanan käyttöä erittäin loukkaavana, 44,3 % louk-

kaavana ja 14,5 % neutraalina. Kuten sanottua, ystävällisenä ja erittäin ystävällisenä sa-

nan käyttöä on pitänyt ainoastaan kaksi vastaajaa.  

 

Miesvastaajien keskuudessa loukkaavana tai neutraalina sanaa pitäneiden osuudet ovat 

lähes yhtä suuret ja erittäin loukkaavien osuus pienin. Naisvastaajien keskuudessa taas 

loukkaavana tai erittäin loukkaavana sanaa pitävien osuudet ovat yhtä suuret, ja 
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neutraalina sanaa pitävien osuus on huomattavasti pienempi. Ikäryhmittäin ei tämän ky-

symyksen kohdalla ole ollut merkittävää vaihtelua.  

 

Avovastauksissa on noussut esille erityisesti se, että tytöttely yhdistetään tässä konteks-

tissa aliarvioimiseen muun muassa yhdistämällä sukupuoli ammattitaitoon ja pyrkimällä 

saamaan tytöiksi kutsutut poliitikot vaikuttamaan nuorilta ja naiiveilta (ks. esimerkit 42 

ja 43). Huot (2013: 44) on saanut tutkimuksessaan samankaltaisia tuloksia: tutkimuksen 

mukaan sanaa tyttö käytetään usein siihen, että naiset vaikuttaisivat nuoremmilta tai nuo-

ret naiset epäkypsemmiltä.  

 

 

4.5. Sanan käyttö kuvaamassa yhtenäistä joukkoa  

 

Tässä alaluvussa käsittelen kyselylomakkeen kohdan 2: 

 

2. Olet juhlissa. Sukulaisesi hihkaisee naispuoliselle pöytäseurueelleen: ”Mennään 

tytöt ottamaan kuva!” 

 

Sanan tyttö käyttö tässä kontekstissa on saanut täysin päinvastaisen tuloksen kuin edelli-

sessä alaluvussa käsittelemäni kohta 3. Ainoastaan 2 vastaajaa on pitänyt tyttö-sanan 

käyttöä tässä yhteydessä erittäin loukkaavana tai loukkaavana. Seuraavaksi esittelen avo-

vastaukset taulukossa 8 ja käyn sitten asteikon keskeiset tulokset läpi.  
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TAULUKKO 8. Esimerkkejä avovastauksista ja niiden teemoista. 

Teema  Esimerkkejä avovastauksista  

Yhteenkuuluvuus  (48) Tilanteessa mielestäni korostuu se, että nainen tarkoittaa sekä it-

seään että seuruettaan. (I8) 

 

(49) Yhteenkuuluvuus, läheisyys, humoristinen tapa (I42) 

 

(50) Uskon, että ainakin vanhempien naisten mielestä on mukava kuu-

lua "tyttöporukkaan". Se saa heidät tuntemaan itsensä nuoreksi. (I15) 

 

(51) Tässä kontekstissa tytöt-sanan käyttö luo iloisen ja nuorekkaan 

me-hengen naisporukan välille. Tulee tunne, että porukka on yhtä. 

(I88) 

Sanojan sukupuoli (52) Riippuen sukulaisen omasta sukupuoli-identiteetistä joko neut-

raali (miehen suusta) tai ystävällinen (naisen suusta). (I73) 

 

(53) Tilannekohtaista. Jos lausuja on miespuolinen eikä kovin lähei-

nen muun seurueen kanssa, niin tällaisessa huudahduksessa on alen-

tuva sävy. Jos kaikki osapuolet ovat naisia ja läheisiä keskenään, niin 

pitäisin huudahdusta neutraalina tai ystävällisenä. (I86) 

 Nk. positiivinen ty-

töttely 

(54) Pyytäjä haluaa seurueen naispuoliset henkilöt kuvaan. Tytöttelyä 

positiivisessa mielessä. (I34) 

 

(55) Tuttu joukko, jossa kaikenlainen nimittely on sopivampaa. (I50) 

 

Informanteista lähes puolet (48,5 %) on pitänyt sanan käyttöä tässä yhteydessä ystävälli-

senä ja hieman yli neljäsosa (27,8 %) erittäin ystävällisenä. Ainoastaan kahden vastaajan 

mielestä sanan käyttö on ollut erittäin loukkaavaa (muunsukupuolinen vastaaja) tai louk-

kaavaa (naisvastaaja).  21,7 % informanteista on pitänyt sanan käyttöä tässä yhteydessä 

neutraalina. Miesvastaajien vastaukset ovat jakautuneet melko tasaisesti neutraalin, ystä-

vällisen ja erittäin ystävällisen välille. Naisvastaajista valtaosa (51,9 %) on pitänyt sanan 

käyttöä ystävällisenä.   

 

Mitä tulee ikäryhmiin, nuoremmissa ikäryhmissä esiintyy muihin ikäryhmiin verrattuna 

enemmän niitä, joiden mielestä sanan käyttö tässä yhteydessä on ollut neutraalia. Kah-

dessa vanhimmassa ikäryhmässä neutraalina sanaa on pitänyt ainoastaan 2 informanttia, 

ja loput joko ystävällisenä tai erittäin ystävällisenä. Muuten ikäryhmien välillä ei ole huo-

mattavaa vaihtelua.  

 

Avovastauksissa on  korostunut se, että tässä kohdassa puhuttiin nimenomaan yhtenäi-

sestä joukosta (ks. esimerkki 48). Suuressa osassa avovastauksia on käsitelty sitä, kuinka 
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sanalla viitataan läheisiin ihmisiin ja sitä käytetään yhteishengen luomiseen (ks. esimerkit 

50 ja 51). Kuten joissain muissakin aiemmin käsittelemissäni kyselylomakkeen kohdissa, 

myös tässä informantit ovat kokeneet sanojan sukupuolella olevan jonkin verran vaiku-

tusta tulkintaan (ks. esimerkit 52 ja 53).  

 

 

4.6. Sanan käyttö kehun yhteydessä  

 

Tähän kategoriaan sisältyvät kyselylomakkeen kohdat 6 ja 9:  

6. Olet ystäväsi kanssa katsomassa naisten urheilukilpailua, ja joku kehuu voittajaa 

sanoen: ”Taitava tyttö!” 

9. Sukulaisesi on kommentoinut naispuolisen serkkusi ylioppilaskuvaan sosiaali-

sessa mediassa ”Kaunis tyttö!”  

 

Näiden kahden kohdan tilanteet poikkeavat hieman toisistaan, jos vertaa kehun kohdetta: 

kohdassa 6 tuntematon kilpaurheilija ja kohdassa 9 on kyseessä sukulaisuussuhde. Koska 

kohtien vastausten välillä on hieman eroja, käsittelen ne tässä alaluvussa vertaillen ja esit-

telen avovastaukset kahdessa eri taulukossa. Aloitan kohdan 6 käsittelyllä, jonka avovas-

taukset olen koonnut alla olevaan taulukkoon 9.  

 

TAULUKKO 9. Esimerkkejä avovastauksista ja niiden teemoista.  

Teema  Esimerkkejä avovastauksista  

Hyvä tarkoitus (56) Ohimenevä heitto, joka ei mielestäni loukkaa kyseistä henkilöä. 

Täysin eri tilanne olisi, jos sanottaisiin ”Taitava, vaikka onkin tyttö!” 

(I50) 

 

(57) Tässä kehu on piilotettu vertailuun miesten ja naisten välillä. To-

kaisulla tuskin kuitenkaan tarkoitetaan perimmiltään mitään pahaa. 

(I70) 

 Sanojan vaikutus  (58) (Huippu-)urheilijat ovat usein nuoria naisia, jolloin sanan "tyttö" 

on mielestäni ihan okei. Varsinkin, jos se ei tule mistään viralliselta 

taholta kuten selostamosta. (I15) 

 

(60) Riippuu jälleen siitä, tuleeko tyttö-sana miehen vai naisen suusta. 

Aika neutraali reaktio silti. (I8) 

Vähättely  (61) Aikuisen naisen tytöttely on vähättelyä vaikka samalla kehuisikin 

(I62) 

 

(62) Miksei tässä yhteydessä voisi sanoa, että taitava pelaaja/juok-

sija/urheilija/hyökkääjä/puolustaja tms asiaan liittyvä? Tyttö-sanan 

käyttö on tässä yhteydessä vähättelevää. (I88) 
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Informanteista 42,3 % on vastannut pitävänsä tyttö-sanan käyttöä tuntematonta urheilijaa 

kehuessa neutraalina. Loukkaavana tai erittäin loukkaavana sitä on pitänyt yhteensä 19,6 

% informanteista, ja ystävällisenä tai erittäin ystävällisenä yhteensä 37,2 % informan-

teista. Miesvastaajista noin kaksi kolmasosaa on pitänyt sanan käyttöä tässä yhteydessä 

ystävällisenä tai erittäin ystävällisenä (yht. 66,6 %), ja kukaan miesvastaajista ei ole pitä-

nyt sitä erittäin loukkaavana. Naisvastaajista lähes puolet (48 %) on pitänyt sanan käyttöä 

tässä yhteydessä neutraalina. Kolmen naisvastaajan mielestä sanan käyttö on ollut tässä 

yhteydessä erittäin loukkaavaa. Muunsukupuolisten mielestä sanan käyttö tässä yhtey-

dessä on ollut neutraalia tai erittäin ystävällistä. Ikäryhmittäin ei ole esiintynyt huomatta-

vaa vaihtelua tämän kohdan suhteen, vaan hajontaa on ollut ikäryhmissä tasaisesti. Poik-

keuksena tässä kohdassa 36 ̶ 45-vuotiaiden ikäryhmä, jossa kukaan ei ole pitänyt sanan 

käyttöä ystävällisenä tai erittäin ystävällisenä. Tähän voi vaikuttaa ainakin osittain se, että 

kaikki ikäryhmän informantit ovat naisia.  

 

Avovastauksista käy ilmi, että osa vastaajista on ollut sitä mieltä, että tyttö-sanan käyttö 

on tässä yhteydessä vähättelevää, vaikka samalla kehuttaisiinkin urheilijaa (ks. esimerkki 

61). Toisten mielestä taas sanan käyttö on neutraalia, tai ainakaan sillä ei ole tarkoitettu 

mitään pahaa (ks. esimerkki 56). 

 

Seuraavaksi käsittelen kohtaa 9 eli sukulaistytön kehumista sosiaalisessa mediassa aloit-

tamalla avovastauksia esittelevästä taulukosta 10. Tämän kohdan vastauksissa on esiin-

tynyt huomattavasti vähemmän hajontaa kuin edellisessä kohdassa 7. Yhtenä keskeisenä 

syynä pidän aiemmin esitellyn naispuolista pöytäseuruetta käsittelevän kohdan 2 yhtey-

dessä ilmi tulleita havaintoja siitä, että tutuilta ihmisiltä voi sallia enemmän.  
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TAULUKKO 10. Esimerkkejä avovastauksista ja niiden teemoista.  

Teema  Esimerkkejä avovastauksista  

Ikä (63) Ylioppilaat ovat vielä niin nuoria, jolloin tyttö sanan käyttäminen 

ei haittaa, varsinkaan kehun yhteydessä. (I24) 

 

(64) Tuossa vaiheessa koen, että tyttö sanan käyttö on sopivaa varsin-

kin asiayhteyden ollessa positiivinen. Nainen-sana ei sopisi mielestäni 

vielä 19-vuotiaalle. (I88) 

 
(65) Ylioppilas on jo täysi-ikäinen. (I86) 

Hyvä tarkoitus (66) Pelkkä kehu, ei tarkoita pahaa. (I70) 

 
(67) Ei varmasti tarkoita pahaa. (I56) 

 Sanojan vaikutus (68) Riippuu sukulaisesta. Jos esim. herttainen mummoni laittaisi 

kommentin, niin se olisi hauska. Jos taas joku ilkeä setäni tms., niin se 

tuntuisi loukkaavalta ja iljettävältä. (I50) 

 

Informanteista noin puolet on pitänyt tyttö-sanan käyttöä tässä yhteydessä ystävällisenä 

(50,5 %) ja noin kolmasosa (33 %) erittäin ystävällisenä. Neutraalina sitä on pitänyt     

12,4 % informanteista ja loukkaavana tai erittäin loukkaavana vain muutama. Miesvas-

taajista ainoastaan yksi on pitänyt sanan käyttöä loukkaavana ja yksi neutraalina, loppujen 

mielestä se on ystävällistä (44,4 %) tai erittäin ystävällistä (44,4%). Naisvastaajista kaksi 

on pitänyt sanan käyttöä loukkaavana ja yksi erittäin loukkaavana. Yli puolet naisista 

(51,9 %) on mieltänyt sanan käytön ystävälliseksi tässä kontekstissa. Muunsukupuolisista 

toisen mielestä sanan käyttö on ollut neutraalia ja toisen mielestä ystävällistä.  

 

36 ̶ 65-vuotiaiden ikäryhmistä kukaan ei ole pitänyt sanan käyttöä loukkaavana tai erittäin 

loukkaavana. Muuten vaihtelu on melko tasaista ikäryhmien sisällä. Avovastauksista käy 

ilmi se, että monien informanttien mielestä sukulaisen kommentointi kuvaan on ollut hy-

väntahtoista, ja että tyttö-sana on sopinut monen informantin mielestä kyseiseen asiayh-

teyteen (ks. esimerkit 63 ja 64). Eräs informanteista tosin muistuttaa ylioppilaan olevan 

jo täysi-ikäinen (ks. esimerkki 65), ja erään mielestä sanojalla on merkitystä tulkintaan 

(ks. esimerkki 68).  

 

Keskeisimpiä eroja näiden kahden kohdan välillä on esimerkiksi se, että kohdassa 9, eli 

sukulaisen kommentoidessa kuvaa, kukaan ei ole tuonut ainakaan avovastauksissa ilmi, 

että pitäisi sanan käyttöä vähättelevänä, kun taas urheilijaa käsittelevässä kohdassa 6 niin 

on ajatellut useampi informantti. Ikä mainitaan molempien kohtien avovastauksissa, 
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mutta huomattavasti useammin kohdassa 9. Oletan tämän johtuvan ainakin osittain siitä, 

että kohdassa 9 on selvillä kehun kohteen suurpiirteinen ikä, kun taas kohdassa 6 kilpaur-

heilijan ikää ei ole määritelty. Tulokset voisivat muistuttaa toisiaan enemmän, jos koh-

dassa 6 olisi puhuttu nimenomaan esimerkiksi nuoresta naisurheilijasta.  
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5. PÄÄTÄNTÖ 

 

Kandidaatintutkielmassani olen tutkinut oululaisten käsityksiä tyttö-sanan käytöstä eri ti-

lanteissa. Tarkoituksenani on ollut selvittää, millaisissa tilanteissa sanan käyttö koetaan 

loukkaavaksi ja millaisissa tilanteissa taas ystävälliseksi, minkälaisia ajatuksia kuvitteel-

liset tilanteet informanteissa herättävät ja miten taustatekijät, kuten ikä tai sukupuoli, vai-

kuttavat sanan tulkintaan eri asiayhteyksissä. Tutkimusaineistoni on kerätty sähköisen 

kyselylomakkeen avulla, ja siihen kuuluu 97 vastausta. Kyselylomakkeen vastaajista huo-

mattavan suuri osa on naisia. Ikäryhmistä suurin edustus on alle 25-vuotiailla.  

 

Kyselylomakkeeseen olen sisällyttänyt kaksitoista kuvitteellista tilannetta, joissa tyttö-

sanaa on käytetty. Olen jakanut ne analyysissani kuuteen eri ryhmään: sanan käyttö työ-

elämän tilanteissa, sanan käyttö koulumaailmassa, sanan käyttö julkisissa yhteyksissä, 

sanan käyttö politiikkaan liittyvässä internet-keskustelussa, sanan käyttö kuvaamassa yh-

tenäistä joukkoa ja sanan käyttö kehun yhteydessä.  

 

Tutkimukseni mukaan työelämän tilanteissa tyttö-sanan käyttö yhdistetään esimiehen ja 

alaisen tai alaisten välisessä vuorovaikutuksessa useimmiten valta-aseman korostami-

seen, vähättelyyn ja ammattitaidon kyseenalaistamiseen. Esiin tuli myös yhteenkuulu-

vuus joko negatiivisessa mielessä tytöttelyn kohdistuessa yksittäiseen henkilöön tai posi-

tiivisessa mielessä tytöttelyn kohdistuessa joukkoon.  Avovastauksista käy ilmi se, että 

sanojan sukupuolella on merkitystä. Käsityksiin sanan käytöstä työntekijän ja asiakkaan 

välisessä vuorovaikutuksessa vaikuttavat muun muassa sanojan ikä: ikäihmisten suusta 

tyttö-sanan käyttöä ei pidetä yhtä loukkaavana kuin muuten.  

 

Hieman yli puolet vastaajista pitää sanan käyttöä koulumaailmaan liittyvässä kohdassa 

neutraalina. Avovastauksissa kuitenkin nousee esille opettajan asema auktoriteettina ja 

kyseenalaistettiin sukupuoliin jakamisen tarpeellisuus. Osa on sitä mieltä, että koska ti-

lanteessa puhutaan myös miehistä poikina, myös sanan tyttö käyttö on hyväksyttävämpää. 

Informantit tuovat esille myös sen, että sanaa voidaan käyttää vain vanhasta tottumuk-

sesta.  

 

Tyttö-sanan käytöstä julkisissa yhteyksissä kyselylomakkeeseen on sisällytetty kuvitteel-

liset esimerkit mainoksesta sekä lehtiotsikosta. Tässä kategoriassa esiintyy jonkin verran 
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hajontaa: osa informanteista pitää sanan käyttöä harmittomana, kun taas toiset mieltävät 

sen sukupuolittavaksi sekä vääräksi valinnaksi julkiseen viestintään.  

 

Sanan käyttöä politiikkaan liittyvässä internet-keskustelussa pidetään tutkimuksen tulos-

ten mukaan kaikkein loukkaavimpana. Politiikkoihin kohdistuvaa tytöttelyä pidetään pää-

osin alentavana ja vähättelevänä, ja tytöttely yhdistetään tässä kontekstissa nuoresta iän 

korostamiseen ja vihjailuun ammattitaidottomuudesta.  

 

Kun tyttö-sanaa käytetään kuvaamassa yhtenäistä joukkoa, mielletään se pääosin ystäväl-

liseksi. Tällaisessa yhteydessä sanan käyttöön katsotaan liittyvän yhteishengen luomi-

seen. Kuten esimerkiksi myös työelämän tilanteissa, myös tässä kohdassa informantit ko-

kevat sanojan sukupuolella olevan jonkin verran vaikutusta tulkintaan.  

 

Sanan käyttöä kehun yhteydessä pidetään pääosin ystävällisenä tai neutraalina. Vastauk-

siin kuitenkin vaikuttaa kehujan ja kehuttavan välinen suhde: tutun ihmisen suusta sanan 

käyttö miellettiin ystävällisemmäksi. Useimmat vastaajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että 

kehuttaessa sanalla ei tarkoiteta mitään pahaa.  

 

Hypoteesini toteutuivat osittain. Joissakin esimerkkitilanteissa nuoremmat ikäpolvet ovat 

pitäneet tytöttelyä loukkaavampana kuin vanhemmat, esimerkiksi kun sanaa käytetään 

julkisissa yhteyksissä. Joissakin kohdissa tosin kävi päinvastoin, nimittäin sanan käyttö 

eräissä työelämän tilanteissa oli vanhempien ikäryhmien mielestä jopa loukkaavampaa 

kuin nuorempien ikäryhmien. Myös hypoteesini siitä, että ne, joihin tytöttely kohdistuu, 

huomaavat tytöttelyn helpommin kuin muut, toteutui osittain: joissain kohdissa naisvas-

taajat ovat pitäneet tytöttelyä loukkaavampana kuin miehet tai muunsukupuoliset. Tulok-

sia tarkasteltaessa pitää kuitenkin muistaa epätasainen ikä- ja sukupuolijakauma.  

 

Jälkeenpäin mietittynä tutkimukseen olisi voinut sisällyttää muutaman yleisen avokysy-

myksen liittyen esimerkiksi siihen, mitä ajatuksia sanan käyttö ylipäätänsä herättää tai 

esimerkiksi informanttien omakohtaisista kokemuksista. Osassa avovastauksia oli toki 

sivuttu näitä aiheita runsaastikin. Erityyppisillä avokysymyksillä olisi voinut saada enem-

män variaatiota, ja niillä olisi voinut mahdollisesti korvata muutaman asteikkokysymyk-

sen. Jatkotutkittavaa aiheeseen liittyen varmasti riittäisi, ja joitakin aiheita nousi esille jo 

tutkimuksessa. Mielenkiintoista on ainakin se, miten tytöttely rinnastetaan pojitteluun.  
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