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ESIPUHE

Euroopan parlamentti oli vuonna 2008 ensimmäisiä kansainvälisiä organisaatioita,
joka hyväksyi sukupuolineutraalia kielenkäyttöä koskevat monikieliset suuntaviivat.
Olen pannut tyytyväisenä merkille, että tämän jälkeen monet instituutiot ja
organisaatiot ovat hyväksyneet samanlaisia ohjeita. Suuntaviivojen täyttäessä nyt
10 vuotta myös kieli ja kulttuuri ovat kehittyneet. Tämän kehityksen huomioon
ottamiseksi sukupuolten tasa-arvoa ja moninaisuutta käsittelevä korkean tason
työryhmä pyysi parlamentin yksiköitä päivittämään sukupuolineutraalia
kielenkäyttöä koskevia suuntaviivoja, joissa annetaan käytännön ohjeita
sukupuolinäkökulmasta katsoen tasapuolisesta ja osallistavasta kielenkäytöstä
kaikilla virallisilla kielillä.

Korkean tason työryhmä pitää tervetulleena sukupuolineutraalia kielenkäyttöä
koskevien suuntaviivojen ajantasaistettua versiota, joka on tulosta asiaa käsitelleiden
kieli- ja hallintoyksiköiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä.

Euroopan parlamentti on edelleen sitoutunut sukupuolineutraalin kielen käyttöön
kirjallisessa ja suullisessa viestinnässään. Kehotan nyt asianomaisia yksiköitä
parantamaan tietämystä päivitetyistä suuntaviivoista ja niiden käytön tärkeydestä
parlamentin julkaisuissa ja viestinnässä.

Dimitrios Papadimoulis
Varapuhemies
Sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän
puheenjohtaja

© Euroopan parlamentti 2018



3

MITÄ KIELENKÄYTÖN SUKUPUOLINEUTRAALIUS TARKOITTAA?

Sukupuolineutraalissa tai sukupuolinäkökulmasta inklusiivisessa kielenkäytössä on kyse
enemmästä kuin vain poliittisesta korrektiudesta. Kieli heijastaa voimakkaasti asenteita,
käyttäytymistä ja käsityksiä sekä vaikuttaa niihin.

Jotta kaikkia sukupuolia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti, 1980-luvulta lähtien on tehty työtä
sellaisen sukupuolineutraalin / sukupuolinäkökulmasta tasapuolisen / ei-seksistisen
kielenkäytön eteen, jossa ei aseteta mitään sukupuolta etuoikeutettuun asemaan eikä
pönkitetä ennakkoluuloja mitään sukupuolta kohtaan.

Viime vuosikymmenen aikana kansainvälisellä ja kansallisella tasolla on osana tätä työtä
laadittu ja pantu täytäntöön lukuisia ohjeita. Kansainväliset ja eurooppalaiset elimet (kuten
Yhdistyneet kansakunnat, Maailman terveysjärjestö, Kansainvälinen työjärjestö, Euroopan
parlamentti ja Euroopan komissio), ammatilliset yhdistykset, yliopistot sekä tärkeimmät
uutistoimistot ja julkaisut ovat antaneet ohjeita ei-seksistisestä kielenkäytöstä joko erillisinä
asiakirjoina tai tyylioppaisiin sisällytettyinä erityisinä suosituksina. Euroopan unionissa monet
jäsenvaltiot ovat myös käyneet keskustelua kielipolitiikasta ja ehdottaneet tällaisia ohjeita eri
tasoilla.

Sukupuolineutraali kielenkäyttö on yleistermi, joka kattaa ei-seksistisen,
inklusiivisen ja sukupuolinäkökulmasta tasapuolisen kielenkäytön.
Sukupuolineutraalissa kielenkäytössä pyritään välttämään sanavalintoja,
jotka voidaan tulkita puolueellisiksi, syrjiviksi tai halventaviksi, koska ne
ilmaisevat epäsuorasti, että yhtä biologista tai sosiaalista sukupuolta
pidetään normina. Sukupuolinäkökulmasta tasapuolisen ja inklusiivisen
kielen käyttäminen auttaa myös vähentämään sukupuolistereotypioita
sekä edistää sosiaalista muutosta ja sukupuolten tasa-arvoa.
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SUKUPUOLINEUTRAALI KIELENKÄYTTÖ
EUROOPAN PARLAMENTISSA

1. YLEINEN TAUSTA

Sukupuolten tasa-arvon periaate ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltämisen periaate
on tuotu vahvasti esille Euroopan unionin perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa, ja
Euroopan parlamentti on vahvistanut ne monessa yhteydessä. Tämän pitäisi näkyä
parlamentissa käytetyssä kielessä.

Näissä ohjeissa pyritään siksi varmistamaan, että ei-seksististä ja sukupuolinäkökulmasta
inklusiivista kieltä käytetään mahdollisimman suuressa määrin myös parlamentin asiakirjoissa
ja viestinnässä kaikilla virallisilla kielillä.

Näiden ohjeiden tarkoituksena ei ole rajoittaa kielenkäyttäjiä Euroopan parlamentissa
joidenkin pakollisten sääntöjen noudattamiseen vaan pikemminkin kannustaa hallinnollisia
yksiköitä siihen, että kielenkäytön sukupuolisensitiivisyys otetaan asianmukaisesti huomioon
kaiken kirjoittamisen, kääntämisen ja tulkkauksen yhteydessä.

Samalla on kuitenkin tähdennettävä, että kääntäjien edellytetään kääntävän tekstit omalle
kielelleen uskollisesti ja tarkasti alkutekstiä noudattaen. Jos kirjoittaja käyttää
tarkoituksellisesti sukupuolisidonnaista kieltä, tämä tarkoitus otetaan huomioon
käännöksessä. Näin ollen on erityisen tärkeää, että parlamentissa laadittavien tekstien laatijat
ovat täysin tietoisia sukupuolineutraalin kielenkäytön periaatteista.

Tulkkauksen osalta parlamentin yksiköt ovat täysin sitoutuneet käyttämään
sukupuolineutraalia kieltä ja noudattamaan siihen liittyviä periaatteita, kuten
syrjimättömyys-, tunnustamis- ja tasa-arvoperiaate. Nämä ohjeet ovat siksi helposti saatavilla
verkossa, ja tulkit ottavat ne huomioon valmistautuessaan kokouksiin. Tulkit ovat tietoisia
sukupuolineutraalia kielenkäyttöä koskevista normeista työkielissään, mutta on olemassa
tiettyjä rajoituksia, kuten se, että puhujat puhuvat hyvin nopeasti, että on kunnioitettava
puhujan tekijänoikeutta ja hänen tarkoituksiaan ja että on vältettävä editoivaa puuttumista
puheen sisältöön. Lisäksi puhutulla kielellä on tiettyjä erityispiirteitä verrattuna kirjoitettuun
kieleen, minkä vuoksi toisinaan voi olla vaikeaa sisällyttää sukupuolineutraalia kielenkäyttöä
simultaanitulkkaukseen, joka on hyvin nopeatahtista ja erittäin intensiivistä toimintaa.
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2. PARLAMENTIN ERITYISPIIRTEET

Näissä ohjeissa on otettava huomioon kaksi parlamentin työn erityispiirrettä: ensiksikin
parlamentin monikielinen työympäristö ja toiseksi sen tehtävä unionin lainsäätäjänä.

a) Monikielinen ympäristö

Euroopan parlamentin monikielisessä ympäristössä sukupuolineutraalin kielenkäytön ja
sukupuolinäkökulmasta inklusiivisen kielenkäytön periaatteet edellyttävät erilaisten
strategioiden soveltamista eri virallisilla kielillä, riippuen kunkin kielen kieliopillisesta
typologiasta.

Unionin viralliset kielet voidaan kieliopillisen suvun ilmaisemisen mukaan jakaa kolmeen eri
ryhmään, jotka pyrkivät sukupuolineutraaliuteen eri tavoin:

– Kielet, joissa on luonnollinen suku (kuten tanska, englanti ja ruotsi), joissa henkilöitä
tarkoittavat substantiivit ovat enimmäkseen sukupuolineutraaleja ja joissa käytetään
sukupuolisidonnaisia persoonapronomineja. Yleinen suuntaus näissä kielissä on vähentää
sukupuolisidonnaisten termien käyttöä mahdollisimman paljon. Neutralointi on niissä
useimmiten käytetty lingvistinen strategia. Sukupuoliviittausten välttämiseksi voidaan
käyttää sukupuolineutraaleja termejä, toisin sanoen sanoja, jotka eivät ole
sukupuolisidonnaisia ja jotka viittaavat ihmisiin yleensä eivätkä naisiin tai miehiin (käytetään
nimityksen ’chairman’ sijasta nimitystä ’chair’ tai ’chairperson’, ’policeman’ tai ’policewoman’
sijasta ’police officer’, ’spokesman’ sijasta ’spokesperson’, ’stewardess’ sijasta ’flight
attendant’, ’headmaster’ tai ’headmistress’ sijasta ’director’ tai ’principal’, jne.). Tämä
sukupuolineutraali suuntaus on johtanut vanhojen naiseen viittaavien nimitysten
katoamiseen ja aiemmin mieheen viitanneiden nimitysten neutraloitumiseen (esim. ’actor’
nimityksen ’actress’ sijasta). Sukupuolinäkökulmasta inklusiivista kielenkäyttöä on myös se,
että esimerkiksi geneerinen ’he’ korvataan ilmaisulla ’he or she’.

– Kielet, joissa on kieliopillinen suku (kuten saksa, romaaniset kielet ja slaavilaiset kielet),
joissa jokaisella substantiivilla on kieliopillinen suku ja henkilöitä tarkoittavien pronominien
suku vastaa tavallisesti viitesubstantiivia. Koska sanastollisesta näkökulmasta on lähes
mahdotonta luoda laajalti hyväksyttyjä sukupuolineutraaleja muotoja noissa kielissä
olemassa olevista sanoista, on etsitty vaihtoehtoisia menettelytapoja ja suositeltu niiden
käyttöä hallinnon ja politiikan kielessä.

Feminisointi (eli maskuliinisten termien feminiinisten vastineiden käyttö tai molempien
termien käyttö) on yhä enemmän käytetty menettelytapa näissä kielissä, erityisesti
ammatillisissa yhteyksissä, kuten tehtävänimikkeissä naisiin viitatessa. Koska useimmat
ammatit ovat olleet perinteisesti kieliopillisesti maskuliineja lukuun ottamatta muutamia
poikkeuksia, jotka tyypillisesti koskevat perinteisesti naisille kuuluneita työtehtäviä, kuten
’sairaanhoitaja’ tai ’kätilö’, syrjinnän tunne on ollut erityisen vahva. Lähes kaikista
maskuliinisukuisista tehtävänimikkeistä on siksi alettu luoda ja yhä enemmän käyttää
feminiinivastineita (’Kanzlerin’, ’présidente’, ’sénatrice’, ’assessora’, jne.). Myös geneerisen
maskuliinin korvaamista tietyissä ilmaisuissa kaksoismuodoilla (’tutti i consiglieri e tutte le
consigliere’) on alettu käyttää yhä laajemmin monissa kielissä.
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Näin ollen geneeristen maskuliinisten termien käyttö ei ole enää ehdoton käytäntö edes
säädöksissä. Esimerkiksi Lissabonin sopimuksen saksankielisessä versiossa geneerinen ilmaus
’kansalaiset’ esiintyy myös muodossa ’Unionsbürgerinnen und Unionsbürger’’.

– Sukupuolettomat kielet (kuten viro, suomi ja unkari), joissa ei ole kieliopillista sukua ja
joissa pronomineilla ei ole sukua. Näissä kielissä ei yleensä tarvita erityistä strategiaa, jotta ne
olisivat sukupuolinäkökulmasta inklusiivisia, lukuun ottamatta joitakin erityistapauksia, joita
tarkastellaan kyseisiä kieliä koskevissa erityisohjeissa.

b) Euroopan parlamentti lainsäätäjänä

Kielen sukupuolisensitiivisyyttä koskevan periaatteen ilmenemistapa tekstissä riippuu
suuresti myös tekstityypistä ja tekstin tyylilajista.

Tekstien laatijoiden olisi varmistettava, että valittu ratkaisu sopii kulloiseenkin tekstityyppiin
ja tekstin tuleviin käyttötarkoituksiin, ja samalla huolehdittava myös kaikkien tarkoitettujen
sukupuolten riittävästä näkyvyydestä.

Esimerkiksi se, mikä kenties on soveliasta puheessa (’Ladies and Gentlemen’) tai suorassa
puhuttelumuodossa (’Dear Sir or Madam’ kirjeen alussa), ei välttämättä täytä
lainsäädäntötekstin muotovaatimuksia, sillä lainsäädännön on oltava selkeää, yksinkertaista,
täsmällistä ja johdonmukaista. Siihen eivät sovellu hyvin tietyt sukupuolineutraaliuteen
tähtäävät ratkaisut, jotka voivat aiheuttaa epäselvyyttä tekstiin sisältyvien velvoitteiden
suhteen (kuten maskuliini- ja feminiinimuotojen vaihtelu geneerisenä pronominina tai
ainoastaan feminiinimuodon käyttö joissakin asiakirjoissa ja ainoastaan maskuliinimuodon
käyttö toisissa asiakirjoissa).

Tekstin selkeydestä tinkimättä säädöksissä olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä
kielenkäyttöä, joka ei ole sukupuolinäkökulmasta inklusiivista, varsinkin geneeristä
maskuliinia. Monet jäsenvaltioiden lainsäädäntöelimet ovat jo antaneet tämänsuuntaisia
suosituksia.
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USEIMMILLE KIELILLE YHTEISET KYSYMYKSET

Vaikka eri kielissä käytetään erilaisia keinoja seksistisen kielenkäytön välttämiseen, monet
seuraavista kysymyksistä ovat yhteisiä useimmille kielille.

1. MASKULIININ GENEERINEN KÄYTTÖ

Useimmissa kielissä, joissa on kieliopillinen suku, perinteisenä kieliopillisena käytäntönä on
maskuliinin käyttö ’inklusiivisena’ tai ’geneerisenä’ muotona, joka viittaa molempiin
sukupuoliin, kun taas feminiini on ’eksklusiivinen’ eli sillä viitataan ainoastaan naisiin. Tämä
maskuliinin geneerinen tai neutraloiva käyttö on usein mielletty naisia syrjiväksi.

Useimmat kielet, joissa on kieliopillinen suku, ovat kehittäneet omat strategiansa tällaisen
geneerisen käytön välttämiseksi. Kielikohtaisia strategioita käsitellään tämän oppaan lopussa
olevissa erityisohjeissa. Tekstin luettavuutta heikentäviä ratkaisuja, kuten yhdistettyjä
muotoja (’s/he’, ’him/her’), olisi vältettävä.

Lisäksi monissa kielissä olisi pyrittävä rajoittamaan sanan ’man’ käyttöä erilaisissa
idiomaattisissa ilmauksissa, joilla viitataan sekä miehiin että naisiin, kuten ’manpower’,
’layman’, ’man-made’, ’statesmen’, ’committee of wise men’. Tietoisuuden lisääntyessä
tällaiset ilmaukset voidaan yleensä muuttaa sukupuolineutraaleiksi.

Erilaisia strategioita yhdistämällä (ks. erityisohjeet) pitäisi useimmissa tapauksissa olla
mahdollista soveltaa sukupuolineutraaliuden ja sukupuolten tasapuolisen kohtelun
periaatetta Euroopan parlamentin teksteissä.

2. AMMATTI- JA TEHTÄVÄNIMIKKEET

Kun Euroopan parlamentin teksteissä viitataan tehtäviin, kielissä, joissa sanoilla on
luonnollinen suku, ja kielissä, joissa sanoilla ei ole sukua, käytetään geneerisiä nimityksiä.
Kielissä, joissa on kieliopillinen suku, voidaan käyttää poikkeuksellisesti maskuliinimuotoa
(esimerkiksi ’chaque député ne peut soutenir qu’une candidature’).

Jos henkilön sukupuolella on merkitystä asian kannalta tai viitataan tiettyyn henkilöön, olisi
käytettävä sukupuolisidonnaisia nimityksiä, erityisesti kielissä joissa on kieliopillinen suku,
(esimerkiksi ’la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité’). Yleensä tulisi noudattaa henkilön omaa toivomusta siitä, miten hän haluaa itseään
puhuteltavan (esimerkiksi ’Madame le Président’ tai ’Madame la Présidente’).

Ilmoitukset avoinna olevista toimista olisi laadittava sukupuolinäkökulmasta inklusiivisesti,
jotta kannustetaan sekä mies- että naispuolisia hakijoita.
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3. PUHUTTELUSANOJEN JA ARVONIMIEN KÄYTTÖ

Joissakin kielissä (esimerkiksi ranskassa ja saksassa) puhuttelusanat kuten ’Madame’,
’Mademoiselle’, ’Frau’ tai ’Fräulein’ ilmaisivat alun perin viittauksensa kohteena olevan naisen
siviilisäädyn. Tämä on muuttunut vuosien mittaan, eikä näiden puhuttelusanojen käyttö enää
ilmaise tällaista asemaa. Hallintokäytännössä on vallalla sama suuntaus. Esimerkiksi
puhuttelusana ’Mademoiselle’ on vähitellen poistumassa hallinnollisista lomakkeista
ranskankielisissä maissa, jolloin vaihtoehdoiksi jäävät vain ’Madame’ ja ’Monsieur’. Euroopan
parlamentin teksteissä puhuttelusanat, kuten ’Monsieur’, ’Frau’, ’Ms’, ym. useimmiten vain
jätetään pois ja niiden sijasta käytetään henkilön koko nimeä.
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PÄÄTELMÄT

Euroopan parlamentti on sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuoleen perustuvan
syrjinnän torjumiseen. Sukupuolisensitiivinen kielenkäyttö on yksi tapa panna tämä sitoumus
täytäntöön. Euroopan parlamentissa edustettuina olevien kielten ja kulttuurien moninaisuus
tarkoittaa, ettei tässä asiassa ole olemassa yhtä kaikille sopivaa ratkaisua vaan sopivia
ratkaisuja on etsittävä tapauskohtaisesti, ottaen huomioon asianmukaiset kielelliset ja
kulttuuriset tekijät. Suomen kieltä koskevia käytännön ratkaisuja on esitetty tämän oppaan
toisessa osassa.

Myös Euroopan parlamentin asema unionin lainsäätäjänä on otettava huomioon, kun
kielenkäytöstä pyritään tekemään sukupuolineutraalia. Lainsäädäntöteksteissä ei voida
käyttää kaikkia ratkaisuja, joita muutoin voitaisiin soveltaa, sillä ne edellyttävät selkeyttä,
yksinkertaisuutta, täsmällisyyttä ja johdonmukaisuutta.

Käyttäjät hyväksyvät syrjimättömän kielenkäytön helpommin, jos se on
luonnollista ja huomaamatonta. Olisi etsittävä aidosti neutraaleja ja
inklusiivisia vaihtoehtoja, samalla kun kunnioitetaan parlamentin
työympäristön monikielisyyttä ja noudatetaan lainsäädännön laatimista
koskevia erityissääntöjä. Näiden ohjeiden tarkoituksena on toimia tässä
asiassa parlamentin hallinnollisten yksiköiden inspiraation lähteenä.
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OHJEITA SUOMEN KIELEN KÄYTTÄJILLE

Ohessa on ohjeita ja suosituksia, joita voi soveltaa, mikäli tekstilaji antaa siihen
mahdollisuuden. Tarkoituksena ei ole takautuvasti muuttaa vakiintuneita ilmaisuja.

1. NEUTRAALIT TEHTÄVÄNIMIKKEET

Niissä tapauksissa, joissa on olemassa luonteva sukupuolineutraali tehtävänimike, sitä tulisi
käyttää, esimerkiksi

juristi, oikeusoppinut, tuomari tms., ei lakimies
pankkivirkailija, pankkitoimihenkilö, ei pankkineiti
toimittaja, ei lehtimies
tutkija, tieteenharjoittaja, ei tiedemies
vartija, ei turvamies.

2. PERINTEISET JA ARVOSTETUT ARVONIMET TAI LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Vakiintuneita korkeiden virkojen tai luottamustehtävien nimiä ei pääsääntöisesti ole syytä
neutraalistaa (esim. puhemies, oikeusasiamies).

3. PUHUTTELUT, KIRJEEN ALOITUKSET, MUUT KOHTELIAISUUSFRAASIT

Suomessa käytetään enää harvoin herra- tai rouva-sanoja. On kohteliasta kirjoittaa sekä
arvonimi että etu- ja sukunimi, esim.

parlamentin jäsen Maija Meikäläinen, maisteri Matti Meikäläinen, tasavallan presidentti Sauli
Niinistö.

Kirjeissä arvonimen tai tehtävänimikkeen edellä on usein myös kohtelias adjektiivi, esim.

arvoisa suurlähettiläs, parahin kollega, hyvä parlamentin jäsen.

4. POISTOT JA MUUT SYNTAKTISET KEINOT

Suomeksi kirjoitettaessa on usein mahdollista substantivoimalla jättää kokonaan pois toiseen
sukupuoleen viittaava sana merkityksen kärsimättä, esim.

viisaiden komitea, ei viisaiden miesten komitea.

5. NEUTRAALIA VASTINETTA EI OLE

Mikäli luontevaa neutraalia vastinetta ei ole, sellaista ei tarvitse ruveta keksimään. Myöskään
vanhoja sanontoja ei ole tarpeen muuttaa, mikäli niitä ei ole tarkoitettu toista sukupuolta
halventaviksi.


