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MERKINTÄTAPOJEN SELITYKSET 

Manuaalisen toiminnan merkitseminen 

MUISTAA   Viittoman merkitystä kuvaava suomenkielinen glossi  

suuraakkosin kirjoitettuna. 1 

KAKSI‐VUOTTA   Viittoman merkitystä kuvataan useammasta osasta koostuvalla 

glossilla, jolloin osat yhdistetty tavuviivalla 

1‐OPETTAA‐2a  Glossin eteen tai perään liitetyt numerot kertovat viittoman 

suuntaamisesta neutraalissa viittomatilassa. 2 

OS‐2  Osoittava viittoma, joka suunnataan tiettyyn paikkaan neutraa‐

lissa viittomatilassa  

OS‐2a/y/ed  Osoittavan viittoman suuntaamista tarkentavat symbolit siten, 

että a (alhaalla), y (ylhäällä) ja ed (ei‐dominoiva käsi) 

OS‐2‐ᴎ  Osoittavan viittoman suuntaamista tarkentava symboli siten, 

että osoitus suuntautuu useampaan kohtaan neutraalitilassa 

OS‐4‐2   Osoittava viittoma, joka suuntautuu liikkeen aikana useam‐

paan selkeään paikkaan neutraalissa viittomatilassa 

LAPSIxx  Viittomassa esiintyneen monikollisuuden ilmaiseminen 

KUU349  Yläindeksissä olevalla numero viittaa suomalaisen viittomakie‐

len perussanakirjan (1998) viittoman artikkelinumeroon 

Huulioiden merkitseminen 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣     manuaalisten osien yli levittäytyneiden osien merkintä3 

muit‐‐‐‐‐∣   levittäytymisen yhteydessä artikuloidusta huuliosta tehdyn 

sanahahmon tai sen osan tulkinta 

                                                        
1 Glossit pohjaavat suomalaisen viittomakielen perussanakirjassa (1998) annettuihin 
käännösvastineisiin. 
2 Numerot viittaavat Rissasen (1985: 18) määritelmiin viittomatilan alueista 
3 Levittäytymisen merkitseminen ks. esim. Rainò (2001: 44) ja Zeshan (2001: 250) 
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1 JOHDANTO 

 

Viitotuissa kielissä käsien, kehon ja kasvoilla tapahtuvien liikkeiden lisäksi myös viitto‐

jan suu ja huulet liikkuvat aktiivisesti. Visuaalis‐gesturaalisia kieliä tuotetaan käsillä eli 

manuaalisesti sekä ei‐manuaalisesti keholla ja kasvojen liikkeillä. Suun liikkeet ja asen‐

not  eli  huuliot  kuuluvat  osaksi  ei‐manuaalista  artikulaatiota.  Aktiivisesta  roolistaan 

huolimatta käsitykset huulioiden lingvistisestä statuksesta  ja eri  funktioista ovat osoit‐

tautuneet  kiistanalaiseksi.  Huulion  käyttöön  ja  tutkimukseen  liittyy  kielitiellisten  ja 

kieliopillisten  näkemyserojen  lisäksi  ideologisesti  latautuneita  käsityksiä  siitä,  mikä 

viitotuissa kielissä on olennaista. 

  Tämän maisterintutkielman  tarkastelun  kohteena  on  suomalaisen  viittomakielen 

(myöh. SVK) huulio, erityisesti sanahahmohuulio, joka tuotetaan artikuloimalla puhutun 

kielen  sanaa  muistuttava  hahmo.  Tarkastelen  viittomakielisestä  aineistosta  ilmiötä, 

jossa  viittoman  yhteydessä  tuotetun  sanahahmoksi  tulkitun  huulion  ala  levittäytyy 

viittomavirrassa  viereisiin  ilmauksiin.  Suun  liikkeistä  käytettävät  terminologiset  valin‐

nat  mukailevat  Rainón  (2001)  huuliojaottelua  suomenkielinen  sanahahmo  ja 

viittomakielinen huulio. Paneudun tutkielmassani ensiksi mainittuun, josta käytän nimi‐

tyksiä  sanahahmo  sekä  sanahahmohuulio. Molemmilla  tarkoitan  suun  liikkeitä,  joiden 

nähdään motivoituvan ympäröivästä puhutusta kielestä. 

  Tutkielman  tavoitteena  on  löytää  ja  lisätä  tietoa  sekä  SVK:n  sanahahmoista  että 

sanahahmohuulioiden levittäytymisestä selvittämällä ilmiön esiintyvyyttä ja kuvaamalla 

sitä  esimerkein. Kartoitan videomateriaalin perusteella,  paljonko  sanahahmoksi  tulkit‐

tavia suun liikkeitä artikuloidaan ja kuinka usein niiden yhteydessä ilmaistaan alaltaan 

levittäytynyt  sanahahmo.  Levittäytymisilmiöön  paneudun  selvittämällä  sen  suuntaa  ja 

ulottuvuutta sekä tyypittelemällä, miten ja millaisiin viittomiin sanahahmohuuliot levit‐

täytyvät. Vastauksia etsitään olemassa olevan esitiedon (Bank ym. 2013) pohjalta sekä 

analysoimalla  aineistosta  esiin  nousevien  sanahahmohuulioiden  levittäytymisten  kon‐

tekstia ja funktiota.  

Taustateoriana  tutkielmalle  on  sanahahmohuulioiden  levittäytymistä  käsittelevät 

hollantilaisen viittomakielen (Nederlandse Gebarentaal, myöh. NGT) tutkimukset (Bank 

ym. 2011, 2013; Crasborn ym. 2008). NGT:n sanahahmojen on todettu yleensä levittäy‐

tyvän  seuraavaksi  tuotettuun  osoittavaan  elementtiin.  SVK:n  sanahahmohuulioiden 

katsotaan  levittäytyvän  seuraavaan  sidonnaiseen morfeemiin,  joka  voidaan määritellä 
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determinaattiksi,  klassifikaattoriksi  tai pronomiksi  (Rainò 2001).  Jantusen  (2010) mu‐

kaan  SVK:n  sanahahmot  levittäytyvät  viittomaa  seuraavaan  osoittavaan  elementtiin, 

joka  voidaan  määritellä  kliitiksi.  Kliittien  tehtävänä  edellinen  tai  seuraava  viittoman 

yhdistäminen.   SVK:n osalta levittäytymisilmiöön liittyviä yksityiskohtia, kuten suuntaa 

tai ulottuvuutta ei ole tarkemmin tutkittu eikä kuvattu.  

Näiden jo olemassa olevien tutkimustietojen lisäksi viitekehykseni muotoutuu eko‐

logisesta  kieliteoriasta  käsin.  Se,  millä  tavoin  ja  missä  tilanteissa  kielten  väliset  rajat 

ylittyvät,  on  kielenkäyttäjästä,  tilanteesta  ja  kontekstiin  soveltuvuudesta  riippuvaista; 

kielenkäyttäjä valitsee soveltuvia ilmauksia käyttäen hallitsemiaan kieliä henkilökohtai‐

sena  resurssina.  Motiivini  tutkielman  teolle  onkin  noussut  kielen  rönsyistä, 

kiinnostuksesta ilmiöihin, jotka ovat perinteisesti määriteltynä kielen rajapinnoilla sekä 

erityisesti  eri  kielten  rajapinnoilla.  Kielissä,  jotka  vaikuttavat  toisiinsa,  voi  tosiasiassa 

olla rönsyjä paljonkin, kuten olen havainnut SVK:tä opiskeltaessa, opettaessa ja materi‐

aaleihin  perehtyessä.  Toisessa  luvussa  tuon  tarkemmin  esille  sitä,  miksi 

kielikontaktitilanteiden kuvaamiseen ja sitä kautta sanahahmohuulioihinkin liittyy kieli‐

ideologisia  käsityksiä  ja  näkökulmia.  En  kuitenkaan  tarkastele  käsityksiä  vaan  ilmiötä 

sellaisena  kuin  se  empiirisessä  aineistossa  näyttäytyy.  Tarkastelen  ja  analysoin  sana‐

hahmohuulioiden  esiintyvyyttä  ja  levittäytymisilmiötä  kielten  välisestä  interaktiosta 

käsin.  

  Tutkimusraportti koostuu viidestä luvusta. Johdannon jälkeen esittelen huuliota ja 

suun liikkeistä tehtyjä tutkimuksia. Kuvaan teoreettista viitekehystä tämän tutkimuksen 

lähtökohdista  käsin  ja  perustelen  terminologisia  valintojani.  Suurin  osa  tutkielmassa 

käytetystä  kirjallisuudesta  on  englanninkielistä,  joten  tekstissä  olevat  käsitteet  ovat 

käännöksiä. Alkuperäiset  käsitteet  on  kuitenkin  jätetty  näkyville,  jotta  niihin  voi  halu‐

tessaan tutustua. Luvussa kolme paneudun aineistoon ja analyysimenetelmiin. Aineiston 

analysointi  on  toteutettu  SVK:n  tutkimuksessa  jo  vakiintuneen  paikkansa  saaneella 

ELAN ‐ohjelmalla. Neljännessä luvussa käyn läpi tulokset analysoiden esimerkkitapauk‐

sia.  Lopuksi  teen  yhteenvedon  siitä,  miten  tämä  tutkimus  on  pystynyt  laajentamaan 

käsitystä  suun  liikkeistä  suomalaisen  viittomakielen  osalta,  pohdin  saatuja  tuloksia  ja 

hahmottelen mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 HUULIO  
 

Tässä luvussa käsittelen huuliota ja sen tehtävistä tehtyjä tutkimuksia.  Aloitan erilaisis‐

ta  näkemyksistä  suun  liikkeiden  historiasta  ja  nykypäivästä  avaamalla  aikaan  ja 

paikkaan  sidoksissa  olevia  käsityksiä  ja  ideologioita  liittyen  kieleen,  kielenoppimiseen 

sekä  kuurouteen  ja  kuurojen  opetukseen.  Sen  jälkeen  jatkan  huuliosta  osana  ei‐

manuaalisuutta. Kuvaan suun liikkeistä tehtyä tutkimusta ja näkemyksiä niiden lingvis‐

tistä  tehtävistä.  Luvun  päätteeksi  käsittelen  jakoa  viittomakielisten  huulioiden  ja 

sanahahmohuulioiden välillä,  ja kirjoitan  jälkimmäiseen  liittyen tarkemmin eri  ilmene‐

mismuodoista.  Keskityn  kuvamaan  erityisesti  alan  levittäytymiseen  liittyviä 

tutkimuslöydöksiä ja havaintoja. 

 

2.1 Huuliot viitotuissa kielissä 

 

Viittomakielten  tutkimuksissa manuaalisen  tarkastelun  rooli  on  ollut  keskeisessä  ase‐

massa,  ja  perinteisessä  viittomien  rakenneosien  luokittelussa  on  aikaisemmin  otettu 

huomioon vain kädet ja käsien liikkeet ja asennot (ks. esimerkiksi Stokoe 1960). Kasvo‐

jen  liikkeiden  ja  suun  funktioiden  selvittäminen  on  alkanut  saada  huomiota  1970‐

luvulta  lähtien. Muun muassa  Baker  ja  Padden  (1978),  Liddell  (1980),  Vogt‐Svendsen 

(1983)  ovat  raportoineet  ilmeiden  kantavan  foneettisesti  ja  syntaktisesti  merkitseviä 

piirteitä.  Huomionarvoiseksi  on  nähty  myös,  että  pelkästään  suulla  voidaan  tuottaa 

kokonaisia  viittomia.  Erilaiset  ei‐manuaaliset  elementit  ovat  kuitenkin  pitkään  olleet 

sivuutettuina,  toissijaisiksi  leimattuina,  ja  tästä  syystä  niiden  tutkiminenkin  on  ollut 

vähäistä. Huulioiden tutkimus on niin ikään jäänyt muiden ei‐manuaalisten elementtien 

tavoin taustalle. Yleisesti kasvojen ilmeillä on nähty olevan enemmän vahva kommuni‐

katiivinen tehtävä mutta lingvistiseen struktuuriin niiden ei ole katsottu kuuluvan.  

  SVK:ssä  suun  liikkeistä  on  maininnut  ensimmäisenä  viittomakielen  rakenteesta 

tutkimuksen julkaisut Rissanen (1985: 103–104), joka on todennut, että vastoin yleistä 

käsitystä  huuliot  ovat  tärkeä  osa  viittomakieltä  ja  ne  pois  jättämällä  viestintä  kärsii. 

Hänen  näkemyksensä  on,  että  kieliopillisina  elementteinä  huuliot  ovat  toimineet  vain 

muutamissa tapauksissa. Siten muut rakenneosat ovat olleet lingvistisestä näkökulmas‐

ta  keskeisempiä.  SVK:n  huulioiden  ilmenemismuotoihin  ja  funktioihin  on  varsinaisesti 
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perehtynyt Rainò4 (2001; ks. Pimiä 1987, 1990). Artikkelissaan  ’Suomalaisen viittoma‐

kielen  suunliikkeistä’  Pimiä  (1987:  25–46)  on  todennut  viittomakielten  tutkimuksen 

keskittyneen pääasiassa manuaalisen  viittomisen mallintamiseen,  koska ne ovat  olleet 

se  viittomisen  näkyvin  osa.  Käsien  keskeistä  asemaa  ja  kasvojen  toisarvoisuutta  on 

havaittu  sanakirjoja  tutkimalla;  kuvien  ohella  on  mainittu  vain  aika  ajoin  selitteessä 

kehotus  ”ilme!”, muutoin viittojan kasvoilla on usein ollut perusmuotoinen  ja katse on 

saattanut suuntautua käsiin tai sivulle. Lisäksi opetuskirjallisuudessa suun asentojen ja 

liikkeiden merkityksistä on maininnut Paunu  (1983),  joka on pohjannut  tarkastelunsa 

amerikkalaisen viittomakielen (myöhemmin ASL) tutkimuslöydöksiin. Lisäksi suomalai‐

sen  viittomakielen  perussanakirjassa  (myöh.  PSK  1998)  on  kuvattu  erityisesti 

viittomakielisiä huulioita. Muun tutkimuksen ohella SVK:n suun liikkeistä mainitaan eri 

lähteissä (ks. esim. Jantunen 2003, Takkinen 2008, Tapio 2013).  

Historiallisessa tarkastelussa ennen vuotta 1917 syntyneiden suomalaisten kuuro‐

jen  todetaan  käyttäneen  vain  hyvin  vähän  suuta  viittoessaan.  Rainòn  (2001:  42) 

selvityksessä huuliosta eivät ole dokumentoineet kuurojen koulujen opetuksen histori‐

asta  1852  kirjoittaneet  Malm  eivätkä  vuosina  1910,  1911  ja  1916  kirjoittanut  Hirn. 

Wallvik (1997: 98–137) ei myöskään mainitse huulioita. Huulion käytön vähäisyys suo‐

malaisen viittomakielen varhaisvaiheissa ei ole ainutlaatuinen ilmiö, sillä myös Padden 

(1980) on raportoinut, etteivät amerikkalaiset ennen 1960 –lukua syntyneet kuurot ole 

käyttäneet ASL:ssä huuliota, vaan heidän suunsa on ollut viittoessa kiinni (Rainò 2000: 

42.). 

  Puhekouluihin  osallistumisen  on  nähty  vaikuttavan  viittojien  huulion  käyttöön. 

Oralistisen koulun5 käyneet henkilöt artikuloivat ääneen tuotettuja lainasanoja keskellä 

viitottua tuotosta ja liikuttavat huuliaan enemmän tai vähemmän merkitsevästi viittoes‐

saan. Taustalla on ajatus, että sanoja imitoivat huuliot ovat tulleet osaksi viittomakieliä 

vasta oralistisen opetusvaiheen aikana ja sen jälkeen, jättäen oman jälkensä artikuloin‐

tiin  ja  ilmaisuasuun,  ja  ollen  tästä  syystä  nykyisin  yhtyeenkietoutunut  osa  monia 

viittomakieliä (Rainò 2001: 42.). 
                                                        
4 Päivi Rainò os. Pimiä 
5 Oralistisella suuntauksella viitataan Euroopan maissa ja myös Suomen kuurojen oppi‐
laitoksissa virallisesti 1880 Milanon kongressista (Suomessa ’Helsingin kokous’) 
käynnistänyttä opetuksessa vallalla ollutta puhemenetelmää, jossa painotettiin huulilta‐
lukemisen ja puhumisen tärkeyttä eikä viittomista sallittu. (Ks. esim. Salmi & Laakso 
2005; Archbold 2010).  
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  Näkemys,  jonka mukaan  puhuttu  kieli  on  tunkeutunut  osaksi  viittomakielistä  il‐

mausta, saattaa synnyttää rajujakin reaktioita. Ajattelutavan taustalla voi olla näkemys, 

jonka  mukaan,  kielien  sekoittuminen muuttaa  itse  kieltä  jollain  tapaa  ´väärään  suun‐

taan´,  puolikieliseksi  (engl.  semilingualism),  ja  kieliä  näin  käyttävät  ihmiset  olisivat 

jotenkin huolimattomia  tai  laiskoja  (Grosjean 2010: 52). Viitotun kielen näkökulmasta 

ympäröivän, dominoivan kielen voidaan nähdä vaikuttavan siten, että viitottu kieli adap‐

toi  ei‐toivottuja  elementtejä  kielikontakteissa  ja  sekoittuen näin  puhutun  kielimuodon 

kanssa. Tämän kaltaiset ilmiöt ovat vaikuttaneet erilaisissa asenteissa ja tunnepohjaisis‐

sa reaktioissa huulioita kohtaan ja ovat omalta osaltaan liittyneet sekä viittomakielisten 

huulioiden  että  sanahahmohuulioiden  käyttöön  sekä  mahdollisesti  näiden  tutkimuk‐

seen.  Ilmiö  ei  kuitenkaan  esiinny  vain  suhteessa  viitottuihin  kieliin,  vaan  erilaiset 

pyrkimykset rajoittaa tai vahvistaa eri kielten välistä vuorovaikutusta toteutuvat ajalli‐

sesti  vaihdellen  kielten  välisissä  kontaktitilanteissa. Muissakin  kaksi‐  ja monikielisissä 

tilanteissa on esiintynyt  tarvetta kielen ”puhtauden” vaalimiseen  ja pyrkimyksiin pitää 

kielet  erillään.  Tämä  on  selvästi  nähtävissä  aiemmissa  ja  nykyisissä  suhtautumisissa 

myös suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen kielikontakteista syntyneisiin ilmiöi‐

hin, joista tarkastelemani sanahahmohuulio on yksi.  

  Tutkijat ovatkin pohtineet, miten muutokset kieliin ja kuurouteen liittyvissä asen‐

teissa  ja  käsityksissä  tulevat  vaikuttamaan  sanahahmohuulioiden  esiintymiseen. 

Viittomakielisessä  ympäristössä  kasvaneiden  nuorten  on  1980  ‐luvun  loppupuolella 

raportoitu käyttävän pääosin vain viittomakielen omia huulioita (Pimiä 1987: 31). Myös 

1990‐luvun lopun opetuskokemuksiinsa pohjautuen Rainò (2001: 42) kirjoittaa havain‐

neensa sanahahmojen vähenemisen. Hänen mukaansa nuoret viittomakieliset viittovat 

suu  suljettuna,  erityisesti  käyttäessään  slangia  tuottaen  vain  harvoja  suomenkieleen 

pohjaavia  sanahahmoja. Päätelmänä  tästä on puheterapian määrän  ja merkityksen vä‐

heneminen  kuurojen  kouluissa  ja  siksi  tapa  liikuttaa  huulia  puhutun  kielen  mukaan 

häviäisi vähitellen viittomisesta kokonaan. Toisaalta aikuiset viittomakieliset kommen‐

toivat vaikeuksista ymmärtää nuoria viittojia, jotka viittovat suu kokonaan kiinni (Rainò 

2001: 42.).  

  Boyes  Braemin  (2001:  128)  näkemyksessä  on  yhtäläisyyksiä  Rainòn  käsityksiin. 

Hän siteeraa kommenttia, jossa kirjoittaja kokee kuurojen käyttämien sanahahmohuuli‐

oiden antavan kuuleville viestin, ettei viittomakieli voi olla olemassa  itsenäisesti  ilman 

oraalista  kieltä. Kirjoittajan mielestä  viittojien  tulisi  välttää  sanahahmohuulioita  todis‐
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taakseen riippumattomuutta puhutuista kielistä. Ilmiön taustalla on mahdollisesti kieli‐

ideologinen kannanotto: nuorten kuurojen sukupolvi haluaa tietoisen ja selkeän irtioton 

puhutuista  kielistä.  Tämä  voisi  tarkoittaa  juuri  ympäröivän  kielen  elementtien  välttä‐

mistä niin pitkälle kuin mahdollista.  

  Toinen näkemys nostaa esille sisäkorvaistutteiden6 määrän kasvun ja lasten integ‐

roimisen  perusopetukseen:  implantoitujen  lasten  ympäristö  ei  ole  viittomakielinen. 

Heidän  sukupolvensa  kielenkäyttäjille monikielisyys  ja monikanavaisuus  on  luonnolli‐

nen keino esimerkiksi uusien leksikaalisten ilmausten johtamisessa. Suomen kuurojen ja 

viittomakielisten oppilaiden lukumäärää ja opetusjärjestelyjä koskevassa uudessa selvi‐

tyksessä (Selin‐Grönlund ym. 2014: 10) tämän kaltainen suuntaus näkyy selvästi:  

 

”Keväällä  2009  kuulovammaisten  kouluissa  opiskeli  opetusministeriön  toimek‐

siannosta  erityiskoulujen  ja  sairaalakoulujen  toimintaa,  opetusta  ja  palveluiden 

tehostamista selvittäneen Erkki Merimaan (2009) mukaan yhteensä 300 oppilasta 

ja integroidussa opetuksessa 2000‐3000 kuulovikaista lasta.”.  

 

Kielenkäytön tilanteisuutta korostava näkemys,  jossa monikielisyydestä nousevat 

”kieliä sekoittavat” ilmiöt nähdään resursseina, tulee esille Rainòn (2001: 41–42) pohti‐

essa  viitottujen  kielten  ilmaisuasuun  vaikuttavana  asiana  sitä,  että  ne  ovat  sekä 

valtakieleen  että  tilanteeseen  sidottuja  ja  siksi  valinnaisia.  Viittojien  tekemät  valinnat 

tilanteissa  ja olosuhteissa  tarkoittavat  esimerkiksi  sitä,  että viittoja voi  jättää  suomen‐

kielen kokonaan pois  ilmaisustaan  tai  vastaavasti  lisätä puhutun kielen  sanahahmojen 

määrää, sormiaakkosia tai puhetta tuotoksessaan, jos hänen yleisössään on tiedettävästi 

puhuttua kieltä äidinkielenään käyttäviä henkilöitä  tai  jos viittoja haluaa korostaa ole‐

vansa  kaksikielinen  (Rainò  2001:  41–42;  ks. myös  Baker  &  van  den  Bogaerde  2008). 

Termillä  contact  signing  kuvataan  kommunikatiivista  variaation  tarvetta  tilanteessa, 

jossa  kuuro  ja  kuuleva  keskustelevat  ja  käytetty  kieli muuttuu  esimerkiksi  huulioiden 

osalta  kohti  kokonaisemmin  artikuloituja  sanojen  hahmoja  (Lucas  &  Valli  1992:  79). 

Diglossinen  jatkumo  (engl.  diglossic  continuum)  taas  viittaa  kielenkäyttäjän  ilmaisun 

muuttuvan ASL:n  idiomaattisesta  ilmaisusta kohti englannin kielen rakenteita  ja  sanas‐
                                                        
6 Sisäkorvaistute (SI, engl. Cochlear Implant, CI) on sähköinen kuulokoje, joka leikataan 
ohittamalla sisäkorva ja johtamalla sähköisessä muodossa oleva signaali suoraan kuulo‐
hermoon ja edelleen aivoihin. (Ks. esim. Rainò 2012; Archbold 2010). 
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toa, kun viittoja haluaa mukautua englannin kielen käyttäjien ilmaisutapaan (Padden & 

Humpries 2005: 128). 

Aikuiset viittomakieliset ovat kommunikaatiossaan pääosin toiminnallisesti kaksi‐

kielisiä  ja  heillä  on  arkikielenkäyttötilanteissa  riittävä  hallinta  molemmista  kielistä 

(Bank ym. 2013: 1–2). Viittomakieliset ovat suomenkielen vaikutuspiirissä ympäristön 

lisäksi  jatkuvasti  myös  opintojen,  työelämän  ja  vapaa‐ajan  kautta.  Kaksikulttuuriset 

henkilöt voivat käyttää hallitsemiaan kieliään sekoittaen (engl. intermixing) niitä luonte‐

vasti  keskenään  argumentoi  Grosjean  (2010:  115)  ja  toteaa,  että  kielten  väliseen 

vaihteluun  on  monta  syytä.  Esimerkiksi  koodien  erilaista  vaihtamista  tehdään  muun 

muassa  statuksellisista  syistä  tai  jos halutaan ottaa  joku osaksi  joukkoa  tai  jättää  ryh‐

män ulkopuolelle. Näiden lisäksi tietyt käsitteet voivat olla paremmin tai soveltuvammin 

ilmaistuja  toisella  kielellä,  tai  kielenkäyttäjällä  on  jokin  muu  lingvistinen  tarve  ottaa 

käyttöön tietty sana tai sanonta jommastakummasta kielestä. Vähemmistökieli voi käyt‐

tää  myös  hyödykseen  valtakielen  rakenteita,  sanontoja  ja  tapoja  ilmaista  asioita. 

Lainaaminen  on  vähemmistökielille  helppo  ja  ekologinen  tapa  luoda  uutta  leksikkoa 

(Groesjean  2010:  53–54.).    Viitotun  ja  sitä  ympäröivän  puhutun  kielen  näkökulmasta 

tämä  ilmiö  toteutuu,  kun  kaksikieliset  viittomakieliset  lainaavat  ja  sekoittavat  ilmai‐

suunsa  tarpeen  ja  tilanteen  mukaan  elementtejä  ympäröivästä  puhutusta  kielestä. 

Kaksikielinen henkilö voi ottaa toisen kielensä osia ilmaisuunsa, jos siihen ilmenee tar‐

vetta tai jos henkilö kokee tilanteen riittävän mukavaksi keskustelukumppaninsa kanssa 

(Groesjean 2010: 51). Kieltä erilaisissa yhteyksissä käyttäessään viittojat siis vaihtelevat 

tyyliään  sekä  ympäristön  vaatimusten  mukaisesti  että  kahta  kanavaa  vaihtelemalla 

(Rainò 2001: 42).  

  Edellä mainitut näkemykset voidaan sijoittaa viime vuosina monikielisyyden  tut‐

kimuksessa  vahvaksi  nousseisiin  ja  tämän  tutkimuksen  näkemyksiin 

sanahahmohuulioiden käytöstä kielenkäyttäjän henkilökohtaisena resurssina. (ks. Dufva 

ym. 2011a: 22–34; Martin‐Jones & Gardner 2012: 1–18). Yhteisön tasolla kielenkäyttöä 

luonnehtii tilanteinen vaihtelu, ajan, paikan, osallistujien ja puheenaiheiden tai ilmaisu‐

kanavien  suhteen.  Vaihtelu  ja  muutos  ovatkin  kielen  perusominaisuuksia  (ks.  esim. 

Bahtin 1981; Dufva ym. 2011b). Tästä heteroglossisesta näkökulmasta katsottuna erilai‐

set sekoittuneet ja hybridiset kielenkäytänteet ovat osa kielen olemusta, kun taas kielet 

toisistaan erillisinä kokonaisuuksina näkevät määritelmät ovat sosiaalisesti rakentunei‐

ta ideologisia käsityksiä ja uskomuksia (ks. esim. Pietikäinen 2012). Kieltä käytetään eri 
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modaliteeteissa tai niiden erilaisissa yhdistelmissä ja kieli määritellään dynaamiseksi ja 

kognitiiviseksi  vuorovaikutustoiminnaksi,  jossa  ihmismieli  nähdään  sidonnaisena  sosi‐

aaliseen  ja  kulttuuriseen  ympäristöön  sekä  ympäristössä  tapahtuvaan  toimintaan. 

Ihmisen toiminta tapahtuu näissä prosesseissa ja toiminnoissa, ja kielet ovat kielenkäyt‐

täjän henkilökohtaisia resursseja,  jotka reaalistuvat kussakin ympäristössä tyypillisellä 

tavalla,  semioottisena,  kielellisenä  tai  viestinnällisenä  (Dufva  ym.  2011a:  29–31.).  (ks. 

lisää  esim. Blommaert  2005; Dufva  2010;  Pennycook 2010).  Soveltavan  kielitieteen  ja 

kielen oppimisen tutkijat näkevät kielen tutkimuksen teorian ja käytännön resiprookki‐

sen  suhteen  ‐  ilmiöt  ymmärretään  kontekstissaan  (Dufva  ym.  2011a:  29).  Kun  kieliä 

tarkastellaan konkreettisena tapahtumana, merkitykset tulevat ymmärrettäväksi niiden 

itsensä kautta, ei vain teoreettiseen kuvaukseen heijastaen. 

  Olen  tässä  luvussa  tuonut  esille  tutkijoiden  näkemyksiä  sanahahmohuulioiden 

käytöstä  eri  aikakausina.  Katsauksista  nousee  esille  kieli‐ideologisten  prosessien  dy‐

naaminen  luonne:  mikä  tietyissä  tilanteissa,  tiettynä  ajankohtana  tai  tietystä 

näkökulmasta on ollut arvostettua ja tavoiteltavaa, voikin toisessa kontekstissa näyttäy‐

tyä vaillinaisena tai "vääränä" (Pietikäinen 2012: 410–442). 

 

2.2 Huuliot ja eimanuaalisuus  

 

Nykyisen näkemyksen mukaan foneemit eli viittoman rakenneyksiköt käsittävät manu‐

aalisten  osien  lisäksi  myös  ei‐manuaaliset  artikulaattorit.  Manuaaliset  artikulaattorit 

muodostuvat käsimuodon, paikan  ja  liikkeen yksiköistä. Tutkijasta  riippuen rakenneo‐

siin  luetaan  kuuluviksi  myös  orientaatio  ja  huulio7  (ks.  Rissanen  1985;  Savolainen 

2000a; Takkinen 2002; Jantunen 2003). Ei‐manuaalisiin signaaleihin katsotaan tyypilli‐

sesti  kuuluvaksi kehon yläosan, pään  ja kasvot,  johon  sisältyvät huulet, posket,  silmät, 

kulmakarvat ja kasvojen ilmeet (Herrmann & Steinbach 2013: 1; ks. lisää esim. Sandler 

1999a;  Takkinen  2002;  Dachkovsky  &  Sandler  2009).  Tärkein  ei‐manuaalinen  artiku‐

laattori on kasvot, jotka voidaan jakaa kasvojen yläosan ja alaosan lihaksilla tuotettuihin 

liikkeisiin ja asentoihin. Kasvojen yläosan liikkeet, esimerkiksi kulmakarvojen kohotuk‐

set  tai  kurtistukset,  silmien  siristämisen  ja  laajentumisen  raportoidaan  ilmenevän 

lauseiden  rajoilla,  syntaktisissa  tehtävissä  (Liddell  1980;  Sandler  2012).  Kasvojen  ala‐
                                                        
7 Kaikki SVK:n tutkijat eivät ota kantaa esimerkiksi orientaation statukseen fonologisena 
rakenneyksikkönä tai huulion rooliin viittomissa. 
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osalla  tuotettuja ei‐manuaalisia elementtejä ovat huulten, poskien,  suupielien  ja kielen 

liikkeet  ja  asennot.  Huulet  voivat  esimerkiksi  työntyä  ulos,  kieli  työntyä  ulos  huulten 

välistä, posket voivat pullistua jne. Kasvojen alaosalla tuotettujen elementtien nähdään 

ilmaisevab  yleensä  adverbiaalisia  tai  adjektiivin  omaisia merkityksiä  ja  liittyvän  usein 

yksittäiseen viittomaan (Liddell 1980; Sandler 2012).   

  Kriittisiä näkökulmiakin on esitetty. Tutkijoiden keskuudessa ei vallitse yksimieli‐

syyttä sen suhteen, millaisia ei‐manuaalisia artikulaattoreita viitotuissa kielissä ilmenee 

(Jantunen 2010a: 19). Yksi  selitys  tälle voi olla  se,  että  ”siirtyminen manuaalisuudesta 

kohti ei‐manuaalisuutta tarkoittaa siirtymistä kohti vaikeammin luokiteltavaa, gradient‐

tia  ja  elemäistä  aineista”.  Kantaaottavien  argumenttien  välttelyn  ei‐manuaalisiin 

elementteihin liittyen voi todeta esimerkiksi fonologisessa tutkimuksessa analyysitason 

poisredusointina ja vieroksumisena. Ei‐manuaalisia elementtejä ei ole myöskään ekspli‐

koitu  vaadittavalla  tarkkuudella  eikä  yhteneväistä  mielipidettä  artikulaattoreiden 

kokonaismäärästä ole tutkijoiden keskuudessa saavutettu. (Jantunen 2009: 22.). 

  Ei‐manuaaliset signaalit eivät tavallisesti esiinny yksinään, vaan rakentuvat  leksi‐

kaalisen  viittoman  päälle  tai  asettautuvat  osaksi  viitottua  jaksoa  syntaktisina  tai 

prosodisina ominaisuuksina  (Herrmann & Steinbach 2013: 1).  Prosodia on kielen osa, 

joka määrittelee miten sanomme sen minkä sanomme. Manipuloimalla ajoitusta, rytmiä, 

painotusta  ja  intonaatiota erottelemme merkityksellisiä konstituentteja  toisistamme  ja 

osoitamme  niiden  välisiä  suhteita.  Liittämällä  elementtejä  ajallisesti  yhteen  voimme 

osoittaa konstituenttien rajoja (Sandler 2012: 55.). Viitottu kokonaisuus on siten kerros‐

teinen  ja  viittojalla  on  viestiessään  käytössään  monia  mahdollisia  manuaalisia  ja  ei‐

manuaalisia  artikulaattoreita,  jotka  voivat  toimia  simultaanisesti  tai  sekventiaalisesti. 

Yksittäinen ei‐manuaalinen elementti voi ilmaista montaa funktiota (Herrmann & Stein‐

bachin  2013:  1)  ja  tämä  multifunktionaalisuus  näyttääkin  olevan  ei‐manuaalisten 

elementtien  luontainen ominaisuus8. Kaiken kaikkiaan huuliot  ja koko ei‐manuaalisten 

signaalien  joukko  sekä  niiden  erilaiset  lingvistiset  tehtävät  ovat  kiinnostuksen  kohde 

tämän  päivän  viitottujen  kielten  tutkimuksessa.  Tämä  kertoo  osaltaan  myös  niiden 

kieliopillisten funktioiden tärkeydestä (Herrmann & Steinbach 2013: 1.).  

 

 
                                                        
8 SVK:n osalta ei‐manuaalisten elementtien multifunktionaalisuudesta kirjoittanut 
Puupponen ym. (2013: 56) 
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2.3 Huulioiden lingvistisistä tehtävistä 

 

Näkemyksiä  erilaisista  suun  liikkeiden  tehtävistä  käsitellään  kansainvälisessä  vuonna 

2001 toimitetussa kirjassa The Hands Are the Head of the Mouth: The mouth as articula

tor in sign languages (Boyes Braem & Sutton‐Spence). Yleisesti suun liikkeitä nimitetään 

termeillä ’mouth actions’  ja  ’mouth patterns’. Jaettaessa tarkastelua etymologisten eroa‐

vaisuuksien  ajatuksella  eri  huuliotyyppeihin,  nimitetään  puhutusta  kielestä 

motivoituneita huulioita termeillä ’spoken components’ ,’word pictures’ ja ’mouthings’ (ks. 

Schermer 1990; Engberg‐Pedersen 1993; Nadolsk & Rosenstein 2007). Viittomakielten 

omiksi suun  liikkeiksi kuvattuja huulioita nimitetään termeillä  ’mouth gestures’  ja  ’oral 

components’ (ks. esim Sutton‐Spence & Boyes Braem 2001; Vogt‐Svendsen 2001; Berg‐

man & Wallin 2001; Woll  2001; Ebbinghaus & Hessmann 2001; Hohenberger & Happ 

2001; Keller 2001). Terminologisista eroavaisuuksista huolimatta useat tutkijat jakavat 

näkemyksen viittomakielistä löytyvistä kahdesta pääkategoriasta, joista voidaan käyttää 

termejä mouthings ja mouth gestures (Sutton‐Spence & Boyes Braem 2001: 3; Crasborn 

ym. 2008: 45–46; Rainò 2001: 41).  

  SVK:ssä artikuloidaan manuaalisten tuotosten yhteydessä erityisiä suulla tehtäviä 

hahmoja,  jotka  jakautuvat  leksikaalisina  yksikköinä  kahteen  kategoriaan:  huuliotyyp‐

peihin  (engl.  mouth  patterns),  jotka  1)  imitoivat  puhutun  suomen  huulten  liikkeitä 

(mouthings)  ja  2)  idiomaattisiin  eleisiin  (idiomatic  gestures),  jotka  tuotetaan  suulla 

(mouth gestures). Puhutusta kielestä  johdetut  ilmaukset ovat  lainoja sanoista tai sanan 

osista,  joilla on SVK:n  tapauksessa suomenkielinen alkuperä (Rainó 2001; Pimiä 1987, 

1990). Viittaan PSK:ssa (1998) kuvatuilla kuvilla 1a ja 1b esimerkkiin, jossa nominaali‐

viittoman  KUU349  yhteydessä  artikuloidaan  suomenkielestä  lainattu  sanahahmohuulio 

[(k)uu].  

 

         
Kuva 1a. KUU    Kuva 1b. huulio [(k)uu] 
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Idiomaattiset  eleet  taas ovat kielen omia  ilmaisuja  eikä niiden alkuperällä nähdä 

olevan  yhteyttä  ympäröiviin  puhuttuihin  kieliin.  Viittaan  kuvilla  2a  ja  2b  esimerkkiin, 

jossa  PSK:ssa  (1998)  kuvatun  verbaaliviittoman  LÄHTEÄ865  yhteydessä  artikuloidaan 

alkuperältään  viittomakielinen  huulio  [viu].  Tämän  tutkielman  terminologiset  valinnat 

mukailevat  SVK:een  tehtyjä  käännöksiä  sanahahmo  ja  viittomakielinen  huulio  (Rainó 

2001; Pimiä 1987; PSK 1998). Kuten  jo aikaisemmin mainitsin, käytän puhutun kielen 

alkuperää  tarkoittavasti  huuliosta  käsitteitä  suomenkielinen  sanahahmo että  sanahah‐

mohuulio. Viittaan molemmilla termeillä samaan ilmiöön. 

 

         
  Kuva 2a. LÄHTEÄ    Kuva 2b. huuliota kuvaava artikulaatio [viu] 

   

Eriäviä kantoja edustavat näkemykset, jotka jakaisivat suun liikkeitä vielä useam‐

piin  osiin.  Huulioluokittelun  jatkojaottelu  sisältäisi  affektiiviset  tai  emootioon  liittyvät 

huuliot kokonaan omana ja erillisenä huulioryhmänä (Coertsin 1992). Toiset näkemyk‐

set  taas argumentoivat  sen puolesta,  että kaikki  suussa  ja  suulla  tapahtuva aktiviteetti 

voidaan  niputtaa  yhdeksi  kokonaiseksi  huulioiden  ryhmäksi  (Vogt‐Svendsen  2001). 

Yhteneväisyydet  huulioiden  ja  sanahahmojen  rakenteissa  argumentoivat  sen  puolesta, 

ettei  ylipäätään  ole mielekästä  erottaa  näitä  kahta  luokkaa  toisistaan.  Perustellumpaa 

olisi kenties puhua yhden tyyppisistä suun liikkeistä, koska se mitä suussa todella tapah‐

tuu,  on  hyvin  pitkälti  suun  avaamisen  ja  sulkemisen  vaihtelua  ja  tämä  toteutuu 

samantapaisesti  sekä  sanahahmolainojen  että  viittomakielisten  huulioiden  kohdalla 

(Vogt‐Svendsen 2001: 16.). 

  Ruotsalaisen  (SSL),  norjalaisen  (NSL),  hollantilaisen  (NGT)  ja  brittiläisen  (BLS) 

viittomakielen  tutkimuksissa  on  havaittu  huulioiden  ja  niiden  yhteydessä  tuotettujen 

manuaalisten  liikkeiden  olevan  yhteydessä  toisiinsa muodon  osalta. Huulten  ja  käsien 

liikkeitä voidaan tarkastella ikään kuin peilinä: suu imitoi käsien avautumista ja sulkeu‐

tumista  (Bergman  &  Wallin  2001;  Crasborn  ym.  2008;  Woll  2001,  2009).  Sekä  Woll 

(2001, 2009) että Wallin (2013) käyttävät nimitystä kaikufonologia (engl. echo phonolo
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gy) selitettäessä käsien ja suun liikkeiden ajoituksen, dynaamisten piirteiden ja  liikkei‐

den  samanmuotoisesta  toiminnasta:  suun  liike  imitoi  käden  tai  käsien  liikettä, 

sulkeutuessa  tai  avautuessa. Wallinin  (2013)  kommentti  kuitenkin osoittaa,  että myös 

vastakkaisia  ilmiöitä  esiintyy  (esimerkiksi  SVK:ssä):  viittoman  manuaalisessa  osassa 

kädet  tekevät  sulkeutuvan  liikkeen,  kun  huulet  muodostavat  avautuvan  artikulaation. 

(ks.  PSK:ssa 1998 kuvattu  SAADA‐HYÖTYÄ1061,  kuva 3a  ja  siihen  liittyvä viittomakieli‐

nen huulio [poo], kuva 3b.) 

 

           
Kuva 3a. SAADA‐HYÖTYÄ  Kuva 3b. huuliota kuvaava artikulaatio [poo] 

 

  Kaikki tutkijat eivät katso sanahahmohuulioiden olevan fonologisesti merkittäviä. 

Näissä  argumenteissa  fonologisen  statuksen  saavat  ainoastaan viittomakieliset huuliot 

(Hohenberger & Happ  2001:  157).  Heitä mukailee  SVK:n  tutkija  Jantunen  (2009:  32), 

joka katsoo sanahahmojen olevan ”merkityksetöntä puhutun kielen interferenssiä”. Hän 

viittaa perusteluissaan Rainòn (2001: 42) kommenttiin, jonka mukaan viittomakielisten 

tavatessa kansainvälisissä yhteyksissä, nimenomaan juuri sanahahmot jäävät vuorovai‐

kutustilanteissa  pois  ja  vain  viittomakieliset  huuliot  pysyvät  viestintätilanteessa 

mukana.  

  Sanahahmohuulion ohella myöskään  viittomakielistä  huuliota  ei  tulisi  tarkastella 

viittomaan kuuluvana komponenttina toteavat Ebbinghaus ja Hessmannin (2001: 133). 

He  katsovat,  että  visuaalis‐gesturaalisessa  kommunikaatiossa  on  kyse  niin  sanotusta 

multidimensionaalisesta systeemistä, jossa kolme itsenäistä ja merkityksellistä perusyk‐

sikköä;  manuaaliset,  ei‐manuaaliset  ja  puhutun  kielen  osat,  ovat  moniulotteisesti 

vuorovaikutuksessa  keskenään  lisäten  viitotun  ilmauksen  kokonaismerkitystä.  Kine‐

maattinen lähestymistapa tuo viittomakielet esille monikanavaisina ja multimodaalisina. 

Näkemyksessä  sanahahmohuuliot  reflektoivat  artikulatorisia  tapoja  ennen  kaikkea 

äännetyn puheen visuaalistettuina muotoina (Keller 2001: 191.).  
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  Osa  tutkijoista  katsoo  sanahahmohuulion  olevan  leksikaalisesti  sidottuna  viitto‐

man manuaaliseen osaan (Bank, Crasborn ja Van Hout 2011: 248–270, 2013: 3; ks. myös 

Sutton‐Spence 2007). Perusteluna väitteelle on sekä osien ajallinen toisiinsa liittyminen 

että  saman  merkityksen  jakaminen.  Jos  manuaalisen  viittoman  tuotoksen  yhteydessä 

esiintyy usein tietty huulio (engl.  lexical specification of mouthing), voidaan olettaa että 

huulio  on  tällöin  leksikaalisesti  sidottu  komponentti  (engl.  fixed  component),  joka  on 

alkuperältään lainattu puhutusta ympäröivästä kielestä. Jos vaihtoehtoisesti taas manu‐

aalisen  osan  ja  huulion  yhdistelmät  varioivat,  osoittaa  se,  että  kyse  on  mahdollisesti 

enemmän kielen käyttäjän koodien sulauttamisesta (engl. codeblending). Tällöin huulio 

ei  ole  oleellisesti  viitotun  kielen  leksikkoon  kuuluva  osa,  vaan  semanttinen  konteksti 

määrittää valintoja puhutun kielen sanojen valinnan osalta. Tämä näkemys liittyy moni‐

kielisyyteen ja ajatteluun kielen puhujan resursseista ja repertuaareista.  

Koodinvaihdoksi nimitetään yleisesti  ilmiötä,  jossa kahta puhuttua kieltä yhdiste‐

tään sekventiaalisesti. Kun yhdistetään puhuttua ja viitottua kielimodaliteettia, voidaan 

käyttää  termiä  koodien  sulautuminen  (Mallory  ym.  1993:  73–92;  Emmeroy  ym.  2005: 

666). Puhutun ja viitotun kielen välisessä koodien sulautumisessa voidaan käyttää myös 

käsitettä bimodaalinen koodinvaihto;  viitotun kielen artikulaattorit  ovat  vapaita  jatka‐

maan  artikulaatiota  aina  kun  puhutun  kielen  elementiksi  nähtyjä  osia  sijoitetaan  tai 

liitetään  ilmaukseen (Bank ym. 2011: 250.). Tällaisessa prosessissa on kyse  leksikaali‐

sen  aineksen  lisäämisessä  (lexical  addition):  toisen  kielen  elementtejä  toisesta 

modaliteetista lisätään toiseen kieleen, jolla on myös oma ilmaisukanavansa. Monikieli‐

syyden,  repertuaarien  ja  tilanteisuuksien  näkökulmasta  kielenkäyttöä  kuvaa  myös 

Garcian (2009) termi translanguaging.  

  Termien  koodinvaihto,  lainaaminen  tai  sekoittuminen  antaa  oletuksen  siitä,  että 

olisi olemassa  jokin alkuperäinen viittomakieli,  joka ei ole saanut vaikutteita ympäröi‐

vistä  puhutuista  kielistä  toteavat  Ebbinghaus  ja  Hessman  (2001:  139)  eivätkä  jaa 

ajatusta koodinvaihtamisesta. Heidän mukaansa asialle ole diakronisia eikä synkronisia 

todisteita.  Siten  puhutun  kielen  sanat  eivät  ole  lainattuja,  vaan  yksinkertaisesti  vain 

viittomakielen  yhteydessä  käytettyjä. Myöskään  Fontana  (2008:  116)  ei  näe  sanahah‐

mohuulioiden  käyttöä  lainaamisena.  Perusteluna  tähän  on  se,  että  vaikkakin 

sanahahmojen  alkuperä  on  puhutussa  kielessä,  eivät  ne  viitotussa  tuotoksessa  täytä 

mitään leksikaalisia aukkoja, vaan rooli näkyy enemmän syntaktisella ja pragmaattisella 

tasolla. 
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  Huulioiden  fonologisen  luonteen  määrittelyä  vaikeuttavaa  sosiolingvistinen  ja 

yksilöllinen variaatio. Henkilöiden välisen variaation nähdään vaikuttavan suun liikkei‐

siin  niin  voimakkaasti,  että  huulioiden  voidaan  katsoa  olevan  ennemminkin 

perustavanlaatuisesti  arvaamattomia  kuin  vakioidun  pakollisia  (Happ  &  Hohenberger 

2001;  Ajello  ym.  2001).  Näkemykset  huulioista  varioivat  koodien  sulautumisilmiöstä, 

moniulotteiseen vuorovaikutuksessa  tapahtuvaan modaliteettien  sekoittumiseen,  jossa 

kielenkäyttäjä  on  vapaa  itse  valitsemaan  useista  tarjolla  olevista  viitotun  ja  puhutun 

kielen  vaihtoehdoista  siihen,  että  huuliot  nähdään  leksikaalistuneina  osina  viitottujen 

kielten sanastoa. Jos ei aina pakollisina, niin ainakin vakiintuneina osina rinnakkaisarti‐

kulaatiota,  vaikka  reaalistunut  toteutuma  vaihtelee  viittomien  ja  viittojien  välillä. 

Pohdittavaksi  ja  ratkaisua odottamaan  jää kuitenkin kysymys siitä, mitä kieltä huuliot, 

erityisesti  sanahahmohuuliot  ovat?  Wallinin  (2001)  ajatus  päättää  tämän  kappaleen 

oikeutetusti  toteamuksella, että  tärkeämpää on selvittää ensin, mitä huuliot ylipäätään 

ovat, mitä se on jonka näemme, ja sitten myöhemmin pohtia niiden pakollisuutta.  

 

2.4 Sanahahmohuulio  

 

Yleisesti  sanahahmohuulioiden  katsotaan  jakavan  pääosin  saman  semanttisen  merki‐

tyksen  vastaavien  puhutun  kielen  ilmaisujen  kanssa  (Bank  ym.  2011:  249–250)  ja 

esiintyvän  nominaaliviittomien  yhteydessä  sekä  osana  perusmuotoisia,  taivuttamatto‐

mia  verbaaleja  (ks.  esim.  Boyes  Braem  &  Sutton‐Spencen  2001;  Bergman  &  Wallin 

2001). Sanahahmohuulioiden määrän on raportoitu lisääntyvän kaksikielisissä tilanteis‐

sa  (ks.  esim.  Baker  &  Van  den  Bogaerde  2008;  Rainò  2001).  Myös  SVK:n  osalta 

sanahahmojen todetaan ilmenevän sellaisten viittomien kanssa, jotka voidaan määritellä 

nominaaleiksi.  Nominaali merkitään  sanahahmolla  varsinkin  tapauksissa,  joissa  nomi‐

naalin  ja  verbaalin  kanta  ovat  perusmuodoltaan  homonyymisiä.  Esimerkiksi,  kun 

nominaaliviittomasta  PYÖRÄ,  jonka  yhteydessä  ilmaistaan  huuliossa  sanahahmon  osa 

[pyœ] tai [puo], halutaan johtaa tekemistä esittävä ilmaus PYÖRÄILLÄ, vaihdetaan huu‐

lioon  sananhahmon  sijaan  yhteenpuristetut  huulet,  joka  määritellään  muodoltaan 

viittomakieliseksi huulioksi (Rainò 2001: 42–44.). 
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Kuva 4.        Kuva 5.         Kuva 6.  

 

  Osassa  viittomia  sanahahmohuulion  vaihtelu  ei  vaikuta  lekseemin merkitykseen. 

PSK:n (1998) viittomaa,  joka on kuvattu kuvassa 41105, voidaan käyttää ainakin merki‐

tyksissä  ’mukava’,  ’miellyttävä’,  ’ihana’,  ’kiva’.  Osassa  tapauksia  sanahahmo  taas 

vakiinnuttaa  sellaisen  viittoman merkityksen,  jonka manuaalisella  tuotoksella  on  laaja 

semanttinen  kenttä.  Esimerkiksi  kuvan  5346  viittomalle  voidaan  antaa  merkityksiksi 

ainakin ’ruskea’, ’suklaa’, ’kupari’, ’pronssi’, ’ruoste’. Lisäksi, kuten kuvassa 6463, joissain 

tapauksissa  sanahahmohuulion  vaihtaminen  muuttaa  perusviittoman  merkityksen  ja 

erottaa manuaalisilta  osiltaan homonyymiset  ilmaukset,  kuten  ’kypsä’  ja  ’raaka’  toisis‐

taan (Rainò 2001: 41.). Huomioitavaa on esitettyjen esimerkkienkin valossa se huomio, 

että osalla huulioista voi olla useita leksikaalisia merkityksiä, jolloin manuaalisella osalla 

voi olla useita toteutuvia huuliovaihtoehtoja. 

  Sanahahmoja voidaan käyttää yhdysviittomia  ja yhdisteitä SVK:een  luotaessa.  Jos 

viittojalla ei ole jollekin tarkoitteelle leksikaalistunutta, vakiintunutta viittomaa, hän voi 

Rainòn  (2010)  mukaan  luoda  keinotekoisen  viittoman  tekemällä  ns.  lähikäännöksen, 

jossa viitotaan suomenkielen sanoja vastaavat viittomat, esim.  ’mustekala’ manuaalisin 

osin MUSTA ja KALA. Yhdyssanalainassa ’työpaikka’ manuaalisten osien TYÖ ja PAIKKA 

yhteydessä  sanahahmohuuliossa  artikuloidaan  molempiin  viittomiin  soveltuvat  suo‐

menkielisten  sanojen  hahmot  (Rainò  2001:  42).  Yksi  tai  useampi  manuaalinen  osa 

voidaan  liittää yhteen myös artikuloimalla niiden  tuottamisen aikana yksi sanahahmo‐

huulio (Keller 2001: 218).  

  Sanahahmohuulioiden esiintymisaktiivisuudesta esitetään useita eriäviä näkemyk‐

siä. Erityisesti  tekstilajilla  ja  rekisterillä on  raportoitu olevan merkitystä  siihen, minkä 

verran ja millaisia huulioita artikuloidaan. NGT:n korpustutkimuksessa kaikkien artiku‐

loitujen huulioiden  kokonaismäärä  oli  7979  ja  niistä  sanahahmoiksi määriteltiin  5929 
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eli 74,3 %. Keskustelurekisterissä sanahahmoja artikuloitiin 65 %, kun taas narratiivire‐

kisterissä  niitä  käytettiin  vain  9  %  verran  (Bank  ym.  2013:  7–8.).  Toiseen  NGT‐

tutkimukseen  verrattuna,  ero  on  huomattava.  Crasbornin  (ym.  2008)  tutkimuksessa 

sanahahmoa raportoitiin tuotettavan 39 %. BSL:n tutkimuksessa sanahahmojen määräl‐

lisistä  eroista  ja  prosentuaalisista  vaihteluista  löydettiin  eroja  eri  rekistereiden  ja 

sanahahmohuulioiden suhteen. Kaikesta transkriboidusta BSL:n datasta 69 % toteutet‐

tiin  artikuloimalla  sanahahmohuulio.  Demonstroivissa  haastatteluissa  sanahahmojen 

osuus oli 84 %, luentotyylisessä rekisterissä 71 %, opettavaisessa kertomuksessa 50 % 

ja fantasiakertomuksissa, 44 % (Sutton‐Spencen & Day 2001: 75, 80.). Sanahahmohuuli‐

oiden nähdään sisältävän informatiivista ominaisuutta, joka sopii paremmin esimerkiksi 

vuorovaikutustilanteisiin.  Viittomakielisten  huulioiden  katsotaan  puolestaan  tuottavan 

ilmauksellista ulottuvuutta ja niitä käytetäänkin useammin kerronnallisessa aineksessa 

eli  narratiivisessa  rekisterissä.  Suomalaisen  viittomakielen  osalta  ei  eri  tekstilajien  ja 

sanahahmohuulioiden suhteista ole raportoituja tutkimustuloksia.  

  Viittoman  yhteydessä  tuotettua  huuliota  on  mahdollista  venyttää,  supistaa  tai 

toistaa  ajallisesti  viittoman  kestoa  mukaillen,  varsinkin  jos  viittomaa  on  jollain  tapaa 

modifioitu  (Fontana 2008: 112–116). Perussanakirjassa  todetaan suomen kielen  sana‐

hahmohuulioista  suulla  muodostettavan  yleensä  vain  osan  viittomaan  liittyvästä 

suomen kielen sanasta  (PSK 1998: 22–27). Tyypillinen sanahahmohuulion artikulaatio 

toteutuu samaan aikaan manuaalisen viittoman kanssa ja muoto pysyy yksinkertaisena, 

vaikka viittomaa tuotettaessa olisikin aikaa artikuloida koko suomenkielen sanan moni‐

tavuinen hahmo (Rainò 2001: 42–43).  

  Joskus viittoman kanssa käytetty huulio on vain osittain yhteensopiva manuaalisen 

osan kanssa. Esimerkkinä Rainó (2001: 45) käyttää esimerkkinä tapausta,  jossa huulio 

vastaa vain osittain manuaalisen viittoman merkitystä: tapaa koskeva, modaalinen ’voi‐

da’,  tuotetaan  manuaalisten  viittomien  välissä  ainoastaan  ei‐manuaalisesti.  Lisäksi 

sanahahmohuulioiden  käytön  ja  artikulaation  keston  todetaan  vaihtelevan  tilanteesta 

sekä  viittojan  kielellisistä  ja  koulutuksellisista  taustoista  riippuen.  SVK:n  tyypilliset 

suomen  kielen  yksi‐morfeemiset,  yhdestä  kolmeen  tavua  sisältävät  sanat,  tuotetaan 

supistettuina sanan yksitavuisena muotona tai visualisesti havaittavan sanan alkuosana 

(Rainò 2001: 41–43.). Tämän voidaan nähdä liittyvän prosodisiin seikkoihin ja sisällön 

painotuksiin.  Sandler  (2012)  argumentoi  viittomien  tendenssinä  olevan,  niiden  pyrki‐

myksen yksitavuiseen muotoon. 
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Myös NGT:ssä usein toistuvien ja yleistenkin viittomien sanahahmohuulioiden kat‐

sotaan varioivan. Huuliot eivät toteudu vakioisesti eivätkä aina samanmuotoisina, vaan 

voivat muuntua muun muassa siten, että sanahahmohuulion kanssa useimmin toteutuva 

viittoma  ilmenee  myös  viittomakielisen  huulion  kanssa  tai  toteutuu  kokonaan  ilman 

huuliota. Tutkiessaan, kuinka usein ajallista  supistamista  tapahtuu  ja missä muodossa, 

Bankin ym. (2011, 2013)  tulokset osoittivat, että painollinen, keskeinen  ja merkittävin 

osa sanasta osoittautui myös sanahahmon oleellisimmaksi osaksi, ja kaikki sanahahmot 

sisälsivät  ainakin  yhden painollisen  tavun. Usein  loppuosa  oli  se,  joka  jätetään  artiku‐

loimatta.  Kuitenkin,  jos  artikuloitu  sana  loppuu  sellaisen  vokaalin  tai  konsonantin 

ääntämiseen, joka ei ole silmillä havaittavissa (esimerkiksi /k/), on visuaalisen tarkaste‐

lun pohjalta vaikea arvioida, artikuloidaanko sana kokoisena (Bank ym. 2011: 263.).  

Lisäksi NGT:n sanahahmojen oraaliset segmentit tuotetaan eri tavalla kuin niiden 

puhutun kielen vastine tuotettaisiin, esimerkiksi segmentit /t/ ja /l/ artikuloidaan siten, 

että  kieli  näkyy  selvästi,  vaikkei  näin  tehdä  sanan  puhuttua  vastiketta  artikuloitaessa. 

Termiä  ’visemes’    (engl.  visual  phonemes),  on  käytetty  kuvaamaan  ilmiönä  niitä  fonee‐

meita, jotka ovat nimenomaan visuaalisesti havaittavia (Crasborn ym. 2008). Myös Vogt‐

Svendsen (2001: 15)  toteaa auditiivisesti erilaisten  foneemien olevan visuaalisesti  tar‐

kasteltuina  samannäköisiä.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  niiden  visuaalinen  muoto  on 

identtinen, koska osa äänteistä ei tuo äänettömästi tuotettuun sanaan merkitystä. 

 Ruotsalaisen viittomakielen  tutkijat  argumentoivat,  että  sanahahmolainat  raken‐

netaan  uudelleen  kieleen  sopivaksi  siten,  että  huulilta  luettavien  foneemien  määrä 

vähentyy enintään kolmen segmentin mittaiseksi ja tuotokseen jäävät vain ne foneemit, 

joilla on visuaalisen ilmauksen näkökulmasta merkittävät piirteet. Sana rekonstruoidaan 

viitottuun  kieleen  toimivaksi  samaan  tapaan  kuin  viittomakieliset  huuliot  toimivat. 

Useissa tapauksissa ensimmäinen tavu on se joka artikuloidessa tuotetaan, mutta näyt‐

täisi enemmän siltä, että sanan ensimmäisen segmentin valitsemisen sijaan, valinnassa 

suositaan  visuaalisesti  keskeisintä  ja  silmiinpistävintä  segmenttiä  (Bergman  & Wallin 

2001: 61–63.). Ajallinen redusointi (temporal reduction) tarkoittaa niiden konsonanttien 

häviämisestä,  joilla  ei  ole  visuaalisia  vihjeitä  tai  kokonaisen  sanan  painottoman  tavun 

pois  jättämistä  eli  deletointia.  Jos  olettamuksena  pidetään  sitä,  että  puhuttu  kieli  on 

sanahahmohuulioiden  lähde,  voidaan  olettaa  myös,  että  samanlainen  ilmiö  havaitaan 

huulioita artikuloitaessa (Bank ym. 2011: 250.). Puheessa segmenttien supistumista tai 

vähentämistä  motivoi  akustinen  tuotto  ja  auditiivinen  havaitseminen,  kun  taas  sana‐
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hahmohuuliot  voivat  esiintyä  aivan  toisenlaisina  ja  pohjata  nimenomaan  visuaalisiin 

vaatimuksiin. Kokonaisten segmenttien pois  jättäminen voi  johtua taivutuksesta (Bank 

ym. 2011: 264). Koska yhtä kiinteää, vakioista muotoa, joka tulisi muodostaa huuliossa 

viittoman manuaalisen osan kanssa,  ei  ole,  tukee  tämä ajatusta koodin  sulautumisesta 

puhutun ja viitotun kielen välillä (Bankin ym. mp.). 

 

 

2.4.1 Sanahahmohuulion levittäytyminen  

 

Sanahahmohuulioiden alan levittäytymisestä tai  laajentumisesta (spreading, stretching) 

raportoivat  useat  tutkijat.  Hollantilaisen  viittomakielen  levittäytymisilmiöstä  kirjoitta‐

vat  tämän  tutkielman  viitekehykseksi  valitussa  tutkimuksessa  Bank,  Crasborn  ja  van 

Hout  (2013).  Levittäytymisilmiötä  vertailevassa  tutkimuksessa  tarkastellaan  hollanti‐

laista, brittiläistä ja ruotsalaista viittomakieltä (Crasborn, van der Kooij, Waters, Woll & 

Mesch  2008).  Lisäksi  levittäytymisestä  ja  sen  tehtävistä  ovat  raportoineet  Sandler 

(1999),  Boyes  Braem  (2001),  Sutton‐Spence  (2007)  (ks.  myös  Vogt‐Svendsen  2001; 

Sutton‐Spence & Day 2001; Ebbinghaus & Hessmann 2001; Hohenberger & Happ 2001; 

Keller 2001; Zeshan 2001).  

  NGT:n  levittäytymisilmiötä kuvataan esimerkillä,  jossa viittoja kertoo menevänsä 

lääkäriin.  Hän  tuottaa manuaalisesti  DOCTOR,  ja  aloittaa  yhtäaikaisesti  suulla  huulion 

dokter  (’doctor’).  Seuraavaksi  hän  tuottaa  viittoman  GO,  jonka  yhteydessä  tuottaakin 

suulla loppuosan huuliosta dokter (Bank ym. 2013: 4.). Kuvassa 7 on esitelty Bankin ym. 

(2013) kuvademonstraatio yllä kuvatusta tilanteesta.  

 

 
Kuva 7. Bank ym. (2013: 3) esimerkki yhden sanahahmon artikuloinnista kahden manu‐

aalisen osan tuottamisen aikana 
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  NGT:n  korpusaineistossa  sanahahmohuulioista  13,7 %  levittäytyi  yhteen  tai  use‐

ampaan  viereiseen  viittomaan.  Useimmiten  sanahahmohuulio  levittäytyi  seuraavaan 

osoittavaan  elementtiin  (Bank  ym.  2013:  9;  ks. myös  Crasborn  ym.  2008:  62).  Lisäksi 

sanahahmot  levittäytyivät  ajoittain  myös  edeltävään,  aikaisemmin  tuotettuun  viitto‐

maan.  Ne  tapaukset  olivat  kuitenkin  harvinaisempia.  Koko  NGT:n  tutkimuksessa 

regressiiviä  levittäytymisiä  ilmeni 5,2 % (Bank ym. 2013: 8–10.). Aikaisempaan viitto‐

maan suuntautuneelle  levittäytymiselle ei  raportoitu  löytyvän varsinaista yhteneväistä 

tapaa  tai  kaavaa,  vaan  levittäytymiseen  liittyvä  alkuviittoma,  (engl.  source  sign)  sisälsi 

muun  muassa  verbejä,  nominaaleja,  adjektiiveja  ja  adverbejä  sekä  huudahduksia. 

Useimmiten  kuitenkin  myös  regressiivinen  levittäytyminen  tapahtui  osoitusten  yli. 

Variaatio vasemmansuuntaisen levittäytymisen frekvenssissä näyttäisi enemmän viitto‐

jakohtaiselta  Selittävämpien  todisteiden  puuttuessa  myös  se  vaihtoehto  on  jätettävä 

mahdolliseksi,  että  regressiivinen  levittäytyminen  voi  olla  tuottamisessa  tapahtunut 

erhe (Bank, Crasborn & van Hout 2013: 8–10).  

  Rainò  (2001:  43)  katsoo  suomalaisen  viittomakielen  sanahahmohuulio  voivan 

levittäytyä seuraavaan sidonnaiseen morfeemiin,  joka voidaan määritellä determinaat‐

tiksi, klassifikaattoriksi tai pronomiksi Jantusen (2010) viittoman kestoa selvittäneessä 

tutkimuksessa SVK:n sanahahmojen huomattiin levittäytyvän säännöllisesti leksikaalis‐

ta  elementtiä  seuranneeseen  osoittavaan  viittomaan.  Esimerkiksi  viittomien  EI‐VOI  ja 

osoittavan  elementin  yhteydessä  artikuloidaan  huuliossa  [eei.vo]  siten,  että  huulion 

ensimmäisen tavu assosioitui elementtiin EI‐VOI ja huulion toinen tavu osoittavan viit‐

toman  yhteyteen.  SVK:n  tutkimuksissa  ei  mainita  sanahahmohuulioiden  levittäytyvän 

useamman viittoman alalle. Rainòn aineistossa ei myöskään  todeta  löytyneen  levittäy‐

tymistä  yli  vapaan  morfeemin  rajan.  SVK:n  osalta  aikaisempaan  manuaaliseen  osaan 

levittäytymisestä ei ole raportoitu tutkimuskirjallisuudessa.  

 

 

2.4.2 Levittäytymisen funktiot 

 

Levittäytymisen  katsotaan  liittyvän manuaalisten  osien  konjuktioon  ja  sidostamiseen, 

todennäköisesti  prosodisella  tasolla  (Van  de  Sande  &  Crasborn  2009:  81–82).  Eriäviä 

mielipiteitä  on  esitetty  sen  suhteen, miten  ilmiöitä  kuvataan  tai  mitä  termejä  tutkijat 

käyttävät.  Prosodisen  konstituentin  tai  fonologisen  fraasin  näkökulmasta  raportoivat 
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Sandler  (1999:  22–23,  2012:  55–57)  sekä  Rainò  (2001),  Zeshan  (2001)  ja  Jantunen 

(2010). Levittäytyneet elementit muodostavat foneettisen ryhmän, joiden tehtävänä on 

toimia  yksittäisinä  foneettisina  sanoina  ja  fonologisina  lausekkeina  (Sandler  1999, 

2012).  Sanahahmohuulioiden  levittäytymisellä voidaan merkitä prosodisia yksiköitä  ja 

identifioida näitä yksiköitä viitotuista kielistä. 

  Boyes Bream  (2001:  115–117)  erottaa  kolme  eri  prosodista  funktiota  levittäyty‐

misen tarkoitukseksi. Ensinnäkin levittäytyminen sitoo nominaalilausekkeiden aineksia 

yhteen, toiseksi se sitoo verbejä tekijöihin ja kolmanneksi sitoo yhteen laajempia proso‐

disia  kokonaisuuksia.  Prosodiset  levittäytymisfunktiot  nominaalilausekkeiden  aineksia 

yhteensitomalla tarkoittaa esimerkiksi tilanteita,  joissa manuaaliseen viittomaan liittyy 

spatiaalisesti paikkaa indikoiva lokus. Sanahahmohuuliot voivat levittäytyä myös sellais‐

ten  ilmausten  yli,  jotka  sisältävät  nominaalisen  referentin  ja  persoonaan  liittyvän 

klassifikaattorin, esimerkiksi viittoman joka voidaan toistaa ja saada näin merkitsemään 

monikkoa (Boyes Bream mp.). 

  Kaikista NGT:n tutkimuksen levittäytyneistä viittomista 58 % tapahtui osoittavien 

viittomien yhteydessä (Bank ym. 2013: 7–8). Miksi juuri osoitusten yhteydessä? Millai‐

nen elementti osoitus on ja millaisia funktioita se kantaa? Monet viittomakielten tutkijat 

käsittelevät osoittavia viittomia pronomineina (ks. esim. Meier 1990; Liddell 2003; Valli 

&  Lucas  1995;  Zimmer  &  Patschke  1995;  Neidle  2000)9.  Osoituksilla  ei  nähdä  olevan 

leksikaalista  statusta  itsellään.  Ne  ovat  prosodisesti  kevyempiä  elementtejä,  joilla  ei 

useinkaan  katsota  olevan  autonomista  liikettä.  Tämä  luontaisen  liikkeen  puute  saa  ne 

sulautumaan prosodisesti painavimpiin viittomiin, joilla on spesifi paikka, liike ja orien‐

taatioyksikkö.  Sulautuessaan  osoitukset  voivat  helposti  adaptoida  viereisen  viittoman 

suun liikkeen (Bank ym. 2013: 3.). Bank ym. (2013: 9) kuvaavat osoittavia elementtejä 

tyypillisiksi  pronomineiksi,  joilla  on  erilaisia  omistusta,  demonstroimista  tai  paikkaa 

osoittavia  funktiota  lauseissa.  Crasborn  ym.  (2008:  62)  näkevät,  että  osoituksilla  on 

useita varioivia funktioita, kuten possessiivisia, pronominaalisia, lokatiivi predikatiivisia 

tai prepositionaalisia. Deiktiset eli osoittavat pronominit eivät  tarvitse Sutton‐Spencen 

(2007: 152) mukaan huuliota tarkentamaan niiden merkitystä, koska viittauksen kohde 

eli referentti on jo ilmauksessa läsnä tai se on identifioitu edellisessä viittomassa. Mah‐

dollista on myös, että näissä tapauksissa sanahahmohuulion käyttö asettaisi ei‐toivottua 

korostusta viittoman merkitykselle. 
                                                        
9 Osoituksia elemäisinä yksikköinä on SVK:ssä tarkastellut Halkosaari (2013). 
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Rainò  (2001)  ja  Jantunen  (2010)  toteavat  SVK:n  sanahahmojen  levittäytyvän 

säännöllisesti viittomaa seuranneeseen osoittavaan elementtiin. Rainò (2001) nimittää 

näitä determinantiksi, klassifikaattoriksi  tai pronominiksi. Determinantilla (engl. deter

miner)  tarkoitetaan  määrittäjää  ja  nominaaliviittomaan  sidottuja  osoituksia. 

Determinanttien  katsotaan  olevan muodoltaan  pronominien  kaltaisia,  mutta  niiden  ei 

nähdä  esiintyvän  nominaalilausekkeessa  yksinään,  vaan  toteutuvan  aina  nominaalien 

yhteydessä. (Zimmer & Patschke 2000: 348; Engberg‐Pedersen 2003: 274). Klassifikaat‐

tori  ‐nimitys  liittyy  SVK:ssä  polysynteettisten  viittomien  toiseen  päämorfeemiin, 

käsimuotoon,  josta  käytetään  nimitystä  klassifikaattori.  Klassifikaattorit  jaetaan  kol‐

meen  ryhmään,  joista  ensimmäisen  on  kokonaisen  kohteen  klassifikaattorit.  Ne 

edustavat  kohdetta  tai  sen  tyypillistä  osaa.  Toinen  ryhmä  koostuu  kokoa  ja  muotoa 

piirtävistä klassifikaattoreista,  jotka ilmaisevat kohteidensa kokoa tai muotoa. Kolman‐

nen  ryhmän muodostavat  käsittelyklassifikaattorit. Ne  ilmaisevat  tapaa,  jolla  kohdetta 

kosketaan tai jolla kohteesta otetaan kiinni. (Takkinen 2008). Jantunen puhuu kliiteistä 

(engl.  clitics),  joiden  tehtävänä  edellinen  tai  seuraava  viittoman  yhdistäminen.  Kliitit 

esiintyvät  kiinnittyneinä  edeltävään  nominaaliin  eikä  kliitin  ja  nominaalin  välissä  ole 

havaittavaa taukoa käden liikkeessä. Osoituksen liike jatkuu suoraan nominaaliin. Tästä 

syystä  levittäytymisilmöitä  voidaan  tarkastella  yhtenä  kaksimorfeemisena  viittomana, 

jossa osoitus on kantaan suffiksoitunut kliitti (Jantunen 2010: 18.).  

SVK:n sanahahmohuulion levittäytyminen kahteen morfeemisen yksikköön, usein 

viittomaa  seuraavan  osoittavan  elementin  alalle  voidaan  nähdä  viittaavan  siihen,  että 

ilmaus  on  mahdollista  tulkita  yhdeksi  foneettiseksi  viittomaksi.  Leksikaaliseen  viitto‐

maan ja sitä seuraavan pronominin kaltaiseen yksikköön tulisi Jantusen (2010) mukaan 

suhtautua  yhtenä  prosodisena  rakenteellisena  yksikkönä.  Prosodinen  konstituentti 

ilmaistaan Sandlerin (2009:59) mukaan esimerkiksi Israelin viittomakielessä siten, että 

pronomini  liittyy  lausekkeen  lopussa  olevaan  viittomaan  siten,  että  muodostuneesta 

kahden yksikön morfosyntaktisesta kokonaisuudesta muuttuu yksi yksitavuiseksi yksi‐

köksi.  Levittäytymisiä  ei  tulisi  tulkita  vain  artikulatorisina  sattumina,  joissa 

monitavuiset sanahahmohuuliot  laajenevat yli manuaalisen viittoman rajan  ja  levittäy‐

tyvät  väkisin  seuraavan  viittoman  yli,  vaan  jos  sanahahmohuuliot  levittäytyvät 

kevyempiin,  esimerkiksi  osoittaviin  elementteihin,  se  voitaisiin  tulkita  prosodisena 

strategiana luoda yksittäinen prosodinen kokonaisuus ja funktionaalinen elementti.  

  Sanahahmon levittäytyminen voi liittyä myös prominenssiin (engl. prominence) eli 
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painollisuuteen  ja  painotukseen  tai  korosteisuuteen  ja  sen  ilmaisemiseen  viitotuissa 

kielissä. Yleisesti prominenssi määritellään ilmauksen tietyn osan, kuten äänteen, tavun 

tai  sanan  erottuvuuteen  sen  kielellisestä  ympäristöstä  muita  osia  korosteisempana 

elementtinä ja puhutuissa kielissä prominenssilla viittataan esimerkiksi sanapainoon tai 

puhemelodian nousuun  (Leino 1982).  Paino  (weight)  ja  prominenssi  liittyvät  toisiinsa 

mutta eivät ole sama asia. Paino on luontainen ja erottamaton osa tavua ja tavut voivat 

olla sekä painavia että kevyitä riippuen segmentaalisesta rakentumisesta (Crasborn ym. 

2012: 12). Viitotuissa kielissä yleinen painon ilmaisutapa on keston pidentyminen, usein 

lausekkeiden  tai  lauseiden  lopussa  (vrt. phrase  final  lengthening). Fonologisesti määri‐

teltynä  loppupainotus  ilmaistaan  lisäämällä  viimeiseen  prosodisen  ilmauksen 

segmenttiin mora  eli  tavun  pituutta  ilmaiseva mitta  (Crasborn  ym.  2012:  16;  ks.  lisää 

Perlmutter 1992). Syntaksitasolla viitottujen kielten viittomien  järjestyksen  ilmaisemi‐

sessa vaikuttaa perusmerkityssisällön ja käyttötarkoituksen lisäksi asian painottaminen 

(Rissanen  2000:  147).  Lausekkeiden  ja  ilmausten  rajoja  ilmaistaan  intonaatiolla,  joka 

tarkoittaa esimerkiksi muutosta pään, vartalon ja kasvojen liikkeissä (Sandler 2012: 59).  

  Tämä tutkielma motivoituu tarpeesta selvittää SVK:n osalta sekä sanahahmohuuli‐

oiden määrää että levittäytymisilmiötä ja sen funktioita. Aineiston tarkastelun pohjaksi 

on esitelty ja pyritty luomaan teoriapohjainen käsitys ja ns. esitieto sanahahmohuuliois‐

ta  ja niiden levittäytymisestä sekä levittäytymisen tehtävistä vertaillen eri näkökulmia. 

Huomiot  levittäytymisestä  ovat  aikaisemmissa  SVK:n  tutkimuksissa  olleet  enemmän 

muun tutkimuksen ohella mainittuja  ja yleisten huomautuksien tasolla eikä aihetta ole 

tutkittu systemaattisesti. Tämä johtuu varmasti jo aikaisemmin mainitusta manuaalisen 

tuotoksen  painoarvosta  verrattuna  ei‐manuaalisiin  osiin  sekä  mahdollisesta  sanahah‐

mohuulioiden  epäselvästä  luonteesta.  Koska  sanahahmot  edustavat  kielten  rajojen 

sekoittumista, niitä on vaikea  laittaa perinteisen monolingvistisen kieli‐ideologian raa‐

meihin  (Heller  2006).  Tässä  tutkielmassa  rönsyt  ja  kielten  käyttäjien  moninaiset 

resurssit on otettu lähtökohdaksi ja taustalla on ajatus, että kielen tarkastelun katsanto‐

kannasta riippuen ilmiöiden analyysi ja niistä saadut tulokset voivat vaihdella suuresti. 

Saaduille tuloksille voidaan myös antaa ja ymmärtää erilaisia merkityksiä.  
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3 TUTKIMUS SANAHAHMOHUULIOIDEN 
LEVITTÄYTYMISESTÄ VIITOTUSSA AINEISTOSSA 
 

Tässä  luvussa käyn  läpi  tutkielmassani käyttämäni aineiston  ja menetelmät. Käsittelen 

tutkielman  etenemistä  tutkimuskysymysten,  tutkimuskohteen  kuvauksen,  valittujen 

strategioiden sekä aineiston analyysin ja menetelmällisten valintojen kautta. 

 

3.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimusstrategia 

 

Sanahahmohuulion alan levittäytymistä tarkastellaan siinä kontekstissa, jossa se ilmais‐

taan. Tavoitteena on löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Kuinka paljon aineistossa artikuloidaan sanahahmohuulioiksi tulkittavia suun 

liikkeitä ja kuinka usein niiden yhteydessä ilmaistaan alaltaan levittäytynyt sana‐

hahmohuulio?  

2a. Levittäytyykö aineiston sanahahmohuulion ala ennen manuaalista artikulaa‐

tiota ilmaistavaan viittomaan vai sen jälkeen artikuloituun? 

2b. Monenko manuaalisen viittoman yli aineiston sanahahmohuuliot levittäyty‐

vät? 

3. Millaisiin viittomiin sanahahmohuuliot levittäytyvät? Onko levittäytyneitä sa‐

nahahmohuulioita mielekästä jakaa ja tyypitellä ryhmiin? 

 

  Ensimmäisen  kysymyksen  kautta  selvitetään  sekä  sanahahmohuulioiden  koko‐

naismäärää  että  levittäytyneiden  sanahahmohuulioiden  esiintyvyyttä  aineistossa. 

Aikaisempaan tutkimustietoon nojaten oletuksena voidaan pitää, että sanahahmohuuli‐

oita  ja  niiden  levittäytymisiä  tullaan  löytämään.  Kuitenkin  määrällinen  tieto 

sanahahmojen esiintyvyydestä tutkimukseen valituissa rekistereissä sekä tieto levittäy‐

tymisten  esiintymisaktiivisuudesta  tuovat  suomalaisesta  viittomakielestä  uutta  tietoa. 

Lisäksi  vertailun  kautta  on mahdollista  saada  näkemystä,  onko  ilmiö  SVK:ssä  saman‐

suuntainen kuin taustateorian tuomassa tiedossa NGT:n levittäytymisfrekvenssin osalta. 

  Toisen osion kysymykset  selvittävät viittomavirrassa  tapahtuvien  levittäytymisil‐

miöiden  suuntaa  ja  ulottuvuuden  laajuutta.  Myös  tätä  kysymystä  tutkimalla  on 
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mahdollista  laajentaa  käsitystä  SVK:n  sanahahmojen  levittäytymisestä.  Aikaisemmissa 

tutkimuksissa  on mainittu,  että  levittäytyminen  toteutuu  seuraavaan,  yleensä  osoitta‐

vaan,  viittomaan  (Rainò  2001,  Jantunen  2010).  Hollantilaisen  viittomakielen 

tutkimuksissa taas on havaittu, että sanahahmohuulion artikulaatio voi ulottua seuraa‐

van manuaalisen  osan  lisäksi  kolmeen,  neljään  tai  useampaan  seuraavaan  viittomaan. 

Lisäksi  NGT:n  levittäytymisten  artikulaation  on  todettu  alkavan  joskus  myös  ennen 

manuaalista osaa (Bank ym. 2013, Crasborn ym. 2008.). 

  Kolmas  kysymys  tutkii  ja  pyrkii  tyypittelemään  sitä, millaisten  viittomien  yhtey‐

dessä levittäytymistä tapahtuu. Tutkimus orientoituu tässäkin kohtaa sekä aikaisempien 

esitietojen pohjalta että itse aineistosta käsin. Aineiston koko kertoo, ettei sen perusteel‐

la pyritä eikä pystytä tekemään suuria yleistyksiä ilmiöstä, vaan huomiota kiinnitetään 

tilanteisiin  ja  yksityiskohtiin.  Tutkimuskysymyksellä  ei  myöskään  välttämättä  haluta 

tavoitella  yksinomaan selkeärajaisia  luokkia,  vaan hakea ymmärrystä kohteesta  ja  tut‐

kittavasta ilmiöstä todellisuudessa kaikessa kompleksisuudessaan (van Lier 2002: 144, 

2004: 24). Oletuksena on, että pienet yksityiskohdat voivat valaista isompia asioita, eikä 

siten  kategorisoinnin  kustannuksella  haluta  yksinkertaistaa  vaan  enemmänkin  esittää 

näkemyksiä,  niin monimuotoisena  kuin  ne  todellisuudessa  ovat.  Ekologisen  kielentut‐

kimuksen  näkökulmasta  tarkastelussa  ollaan  lähtökohtaisesti  kiinnostuneita  juuri 

merkitysten multimodaalisesta luonteesta (van Lier 2000: 251). Tässäkin tutkimuksessa 

kielen epälineaarinen olemus halutaan ottaa huomioon ja esitellä kielenkäyttötilanteita 

ja niissä tehtyjä valintoja. 

  Aineiston käsittely ei koskaan voi olla luonteeltaan neutraalia, eikä tutkijan suhde 

tutkimuskohteeseen vain ulkopuolinen tai tarkkaileva. Tutkijan orientaatioon vaikutta‐

vat aikaisemmat tiedot aiheesta, ja siten tutkijan rooli ymmärretäänkin subjektiivisena, 

kantaaottavana ja tulkitseva. Aikaisemmin hankitun esiymmärryksen pohjan muodostaa 

Bankin  ym.  (2013)  tutkimukset  NGT:n  sanahahmohuulioiden  alan  levittäytymisestä 

sekä Rainòn  (2001)  ja  Jantusen  (2010) maininnat  SVK:n  huulioiden  levittäytymisestä. 

Soveltuvin  osin  huomioidaan  myös  muita  tutkimustuloksia  ja  sanahahmoista  tehtyjä 

havaintoja.  Näissä  tutkimuksissa  argumentoitu  evidenssi  on  otettava  huomioon  oman 

analyysin vaikutuksissa. 

  Tutkimustapaa voidaan nimittää aineistopohjaiseksi  tapauksia tutkivaksi empiiri‐

seksi  analyysiksi.  Aineistoa  käsitellään  yksilöllisesti  ja  tapauskohtaisesti,  sitten  jonka 

jälkeen  löydettyjä  levittäytymisiä  tyypitellään  analyysivaiheessa  sisällöstä  nousevien 
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havaintojen pohjalta. Näitä havaintoja linkitetään takaisin teoriaan ja pyritään tulkinnan 

kautta ymmärtämään levittäytymistä ja sen funktioita tietyissä rajatuissa konteksteissa 

(Saarela‐Kinnunen  &  Eskola  2001).  Teoriaohjautunut  sisällöllinen  analyysi  etenee  ai‐

neiston  ehdoilla,  mutta  tyypittelyvaiheessa  havainnot  ja  tulkinnat  kytketään 

mahdollisuuksien  mukaan  aikaisempaan  tutkimustietoon  (Tuomi  &  Sarajärvi  2009: 

113–114). 

  Menetelmänä  tyypittely  voi  kiteyttää  tutkimusaineistosta  ilmiölle  tai  ilmiöille 

toistuvia ja tyypillisiä ominaisuuksia kiinnittämällä huomiota ilmiöiden keskeisiin, olen‐

naisiin,  tyypillisiin  luonnehtiviin  seikkoihin,  joita  sitten  pyritään  tiivistämään 

informatiivisesti (Saaranen‐Kauppinen & Puusniekka 2006). Analyysissä on mahdollista 

tehdä  tyypittelyä  myös  kvantifioinnin  pohjalta.  Saaranen‐Kauppinen  ja  Puusniekka 

(2006)  toteavat,  että  laadullisen  analyysin  tueksi  on mahdollista  laskea  erilaisiin  tee‐

moihin  kuuluvien  elementtien  lukumääriä.  Laskeminen  on myös  yksi  keino  estää  sitä, 

ettei analyysi jää vain tuntumatasolle. Kvalitatiivisessakin tutkimuksessa on mahdollista 

esittää taulukoita ja keskeisimpiä tuloksia voidaan liittää havainnollistamaan tutkimusta 

tai kuvaamaan aineiston piirteitä.  

  Lisäksi  tyypittelyssä  mielenkiinto  voidaan  kohdistaa  seikkoihin,  jotka  saatetaan 

nähdä erikoisiksi, yksittäisiksi, omituisiksi  ja keskimääräisestä poikkeaviksi. Näitä epä‐

tyypillisiä  tapauksia  voidaan  ja  usein  pitääkin  analysoida.  Tässäkin  tutkimuksessa 

annetaan tilaa ja pohditaan mahdollisille epätyypillisillekin löydöksille, jotka eivät ehkä 

asetu tyypittelyyn selkeästi. Sen pohjalta pyritään luomaan mahdollisimman monipuoli‐

nen  ja  kokonaisvaltainen  kuvaus  tutkimuskohteesta  ilmiönä. Kuten Blommaert  (2007: 

18)  toteaa mikroanalyysit  voivat  valaista  ilmiöitä myös makrotasolla.  Tutkimusmene‐

telmien  kautta  pyritään  tutkimuksesta  nousevia  ilmiöitä  vertailemaan  aikaisempiin 

havaintoihin  ja  sitä  kautta  saamaan  sanahahmon  levittäytymisistä  monipuolinen  ja 

monimuotoinen kuvaus. Analyysin avulla voidaan lisätä levittäytymisilmiön tuntemusta 

SVK:n osalta ja antaa ajatuksia tuleville huuliotutkimuksille. 

 

3.2 Tutkimusaineiston kuvaus ja aineiston analyysin välineet 

 

Tutkielman aineistona on käytetty  sekä  Jyväskylän yliopistossa korpusaineistoon  tam‐

mikuussa  2013  kuvattuja  parikeskusteluja  että  Kuurojen  Liitosta  vuonna  2011  saatua 

haastattelumateriaalia. Käytetty data on valikoitunut  tutkittavaksi  siten,  että  aloittaes‐



36 
 

sani keräämään tutkimusaineistoa (v. 2011) sain käyttööni Kuurojen Liiton materiaalia, 

joka oli  alun perin kuvattu muuhun kuin  tutkimuskäyttöön. Kuitenkin myöhemmin (v. 

2013) Jyväskylän yliopiston Viittomakielen keskus alkoi kuvata korpusaineistoa, joka on 

laadultaan ja kuvaustekniikaltaan huomattavasti aikaisempaa selkeämpää ja tarkempaa. 

Uudempi  data  mahdollisti  huulioiden  tarkastelun  luotettavammin  ja  tarkemmin.  Pää‐

dyin ratkaisuun, jossa otin varsinaisesti tarkasteltavaksi korpusaineiston materiaalin ja 

verrokiksi jätin Kuurojen Liiton materiaalista yhden osion. Ajattelin kahden eri ympäris‐

tössä  ja  eri  aikaan  kuvatun  aineiston  antavan  ilmiön  tarkastelulle  hyvän 

vertailumahdollisuuden. Vertailu mahdollistaa  ilmiön tarkastelun vaihtuvassa konteks‐

tissa ja sitä kautta mahdollisesti syventää ja monipuolistaa tuloksia. 

  Aineistossa  esiintyviltä  henkilöitä  ei  ole  kerätty  taustatietoja  tämän  tutkielman 

puitteissa. Yleisesti voidaan sanoa, että korpusaineistossa on kaksi miestä ja kaksi nais‐

ta,  joiden  iät  ja  kielelliset  taustat  varioivat.  Yhdistävänä  tekijänä  on  henkilöiden 

opiskelutausta: kaikki ovat SVK:n pääaineopiskelijoita Jyväskylän yliopistossa. Kuurojen 

Liiton  materiaalin  henkilö  on  aikuinen  ja  viittomakielinen  nainen.  Keskusteludatassa 

kaikki neljä viittojaa  tuottavat monologimaisesti kestoltaan muutaman minuutin koko‐

naisuuksia  annetuista  aiheista.  Aihealueet  parikeskusteluille  on  annettu  viittojille 

etukäteen mutta  keskustelun  sisältö  on  vapaamuotoista.  Tähän  tutkielmaan  valikoitu‐

neessa  otoksissa  viittojat  kertovat  toisilleen  SVK:n  opiskelukokemuksistaan. 

Tehtävänantona  on  ollut  keskustella  yhteensä  10‐20  minuutin  ajan  siitä,  millaista  on 

opiskella  viittomakieltä,  omaa  äidinkieltä,  kielitieteellisestä  näkökulmasta  sekä  siitä, 

mistä  kielen  kuvauksen  tasosta  (fonologia, morfologia,  syntaksi,  semantiikka,  pragma‐

tiikka,  diskurssi)  pitää  eniten.  Toinen  osa  on  yhden  henkilön  haastattelun 

Viittomakielinen TV ‐materiaalista (http://www.kl‐deaf.fi/nettitv/),  jossa haastateltava 

kertoo  kokemuksistaan  kuurojen  nuorten  toiminnassa  mukana  olemisesta  kuluvalla 

jäsenkaudella. Jokaiselta korpusaineiston viittojalta on annotoitu yhteensä noin minuu‐

tin mittainen osuus ja haastattelun viittojalta 40 sekunnin kokonaisuus. 

  Korpuksen  kuvaus  on  toteutettu  yhteensä  6  kameralla  siten,  että  yksi  kamera 

kuvaa keskustelijoita edestäpäin, kaksi kameraa 45 asteen kulmasta  lähes suoraan ku‐

hunkin viittojaan kohdistettuina  ja yksi kamera kuvaa keskustelua ylhäältä. Kuvassa 8 

on esitelty näkymä ELANista kolmea kamerakulmaa yhtäaikaisesti käyttäen. Kuvaustapa 

mahdollistaa kuvan lähentämisen ja kuvakulman vaihtamisen, jolloin saadaan tarkempi 

näkymä viittojan  suun  asennosta  ja  huulien  liikkeistä.  Samoin  ajoittain  käsien  tullessa 



37 
 

eteen, on mahdollista vaihtaa kuvakulmaa ja saada toisen kameran kautta selville, mitä 

kasvoilla  ja  huulilla  tapahtuu. Kuurojen  liiton materiaali  on  kuvattu  yhdellä  kameralla 

kuvakulmaa vaihdellen suoraan edestä ja hieman sivulta. 

 

    
  Kuva 8. Näkymä ELANista kolmesta kamerakulmasta 

 

  Aineisto  on  annotoitu  ELAN  ‐ohjelmalla  (EUDICO  Linguistic  Annotator),  joka  on 

Hollannissa psykolingvistiikan laitoksella (Max Planck Institute) videomateriaalin anno‐

tointiin  suunniteltu  ohjelma  (http://tla.mpi.nl/tools/tla‐tools/elan/download/). 

ELANin  avulla  videoituja  tallenteita  on  mahdollista  tarkastella  yksityiskohtaisesti:  vi‐

deokuva liikkuu ohjelman vasemmassa kulmassa omassa ruudussaan, alapuolella kulkee 

aikajana,  jota  voi  hidastaa  ja  jolle  voi  luoda  rivejä  riippuen, millaisia  ilmiöitä  valitsee 

tarkasteluun. ELANilla voi luoda allekkain annotointirivejä, joille on mahdollista kirjata 

tietoja  esimerkiksi  viittomista,  pään  ja  vartalon  liikkeistä,  kasvojen  ilmeistä,  huulten 

liikkeistä  ja  omista  havainnoista.  Valittu  alue  linkittyy  videomateriaalissa  valittuun 

osaan ja tehtyjä huomioita on siten mahdollista tarkastella samassa tahdissa.  

  Tässä tutkielmassa annotaatiorivit muodostettiin seuraavasti: 

 

1.  viittomasta tehty glossi 

2.  huuliot, joissa sanahahmo tai sen osa 

3.  levittäytyneet sanahahmot 

4.  muu huulten toiminta: viittomakieliset huuliot, ei tunnistettavat, epäselvät  

5.  huomiot ja kommentit  
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  Ensimmäiselle riville merkittiin siis manuaalinen toiminta eli jokaisesta viittomas‐

ta  tehty  glossi.  Glossilla  tarkoitetaan  kirjoitetun  kielen  käännösvastinetta,  joka  vastaa 

yksittäisen  viittoman  perusmerkitystä  mahdollisimman  tarkasti  (Mesch  2010:  44). 

Merkitystä  vastaavat  suomenkieliset  sanat  koodattiin  perusmuotoisena  niihin  kohtiin, 

joissa viittoma tuotettiin. Tarkennuksia tai kommentteja merkitykseen liittyen kirjattiin 

pienin  kirjaimin.  Muutoin  annotoinnissa  käytettiin  Savolaisen  (2000a:  192–195)  ku‐

vaamia  konventioita  tämän  tutkielman  tarpeisiin  sovellettuina  versioina.  Osoitukset 

sekä viittojan edessä ja sivuilla tietyssä kohtaa tuotetut viittomat merkittiin OS‐x ja viit‐

toman  glossi‐x,  joissa  x  tarkoittaa  Rissasen  (1985:  18)  mukaan  merkittyjä  paikan 

numeroita neutraalitilasta.  

  Yksittäisten  viittomien  määrittely  ja  merkitseminen  viittomavirrasta  annotaa‐

tiosoluiksi  tuo  esille  tutkielman  näkökulmasta  tärkeän  kysymyksen:  milloin  viittoma 

alkaa ja milloin se päättyy. Oleellista tämä on siksi, että annotoidessa viittoman ala voi‐

daan löytää sen yli levittäytyvät sanahahmot. Ennen tutkimusaineiston käsittelyä, tulee 

määrittää, mikä osa käsien liikkeestä luetaan viittomaan kuuluvaksi, mikä taas on ling‐

vistisesti merkityksetöntä siirtymäliikettä. Siirtymäliikkeet tarkoittavat  liikkeitä,  joiden 

aikaan kädet  siirtyvät  edellisen viittoman  lopusta kohtaan,  jossa  seuraava viittoma al‐

kaa.  Vaikka  viittoma  onkin  taajaan  käytetty  perusyksikkö,  sen  keston  tarkkaan 

määrittelyyn  ei  löydy  yksiselitteistä  vastausta  tutkijoiden  keskuudesta  eikä  sen  alan 

määrittely ja merkitseminen annotointisoluksi ole tämänkään tutkielman näkökulmasta 

ongelmaton.  Viittoman  alan  määrittely  on  kuitenkin  oleellista,  koska  se  on  suhteessa 

tutkielman aiheeseen, sanahahmohuulioon ja sen alaan.  

  Kun  annotointi  suoritetaan  suhteessa  aikaan,  on  annotoijan  tunnistettava  viitto‐

man  alku  ja  loppu  (Mesch  2010:  46–47). Meschin  (mp.) mukaan  ohjeena  on  käytetty 

seuraavaa: ”viittoman alkukohta on hetki,  jolloin viittoman artikulaatio  ikään kuin  jäh‐

mettyy  hetkeksi  ennen  varsinaisen  viittomaliikkeen  alkua.  Viittoman  loppukohta  on 

puolestaan  hetki,  jolloin  viittoman  liike  pysähtyy  tai  muuttaa  suuntaansa.”.  Joissakin 

kohdissa  tämän hetken päättäminen on  vaikeaa,  esimerkiksi  silloin,  kun manuaalisten 

osien välissä ei  tapahdu selkeää  liikkeen pysähtymistä. Viittoman määrittelyn ongelma 

pyrittiin  ratkaisemaan  siten,  että  valitun  ilmauksen  alku‐  ja  loppupaikkaa  vastaavan 

annotaatiosolun sisään pyrittiin merkitsemään mahdollisimman iso osa viittoman mer‐

kityksellisestä aineksesta. Näin toimiessa annotaatiosolut täyttivät annotaatiorivin, eikä 

viittomien välille muodostunut pitkiä tyhjiä kohtia. Tämä merkintätapa viittoman alasta 
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edustaa  enemmän  ns.  elemallin  mukaista  näkemystä,  jonka  ovat  esitelleen  Arendsen, 

van Doorn ja de Ridderin (2007).  

  Toista  määrittelytapaa  nimitetään  segmenttimalliksi  (Johnson  &  Liddell  2011; 

Johnson  2011).  Jantusen  (2011:  57)  mukaan  elemallin  kautta  kuvattuna  viittoma  on 

kaksi kertaa pidempi kuin segmenttimallin, koska siihen liittyvät valmistelu‐ ja palautus‐

jaksot sisältävät oleellista tietoa viittoman merkityksen ymmärtämiseksi. Konkreettinen 

ero mallien näkemyksissä suhteessa viittomaan on se, että elemalli laskee merkitykselli‐

seksi  ja  lingvistiseksi  osaksi  nekin,  jotka  segmenttimalli  näkee  ainoastaan 

siirtymäliikkeiksi.  Jantunen  vertaa  tulosta  puhuttujen  kielten merkityksen  tunnistami‐

sesta tehtyihin tutkimuksiin, joissa on todettu sanan ymmärtämisen vaativan 30 – 80 % 

muodon tuottamisesta (ks. Clark & Grosjean 1982; Grosjean 1981). Viittoman tunnista‐

minen  vaatii  myös  jonkinasteista  viittoman  foneettisen  muodon  tuottamista,  joten 

tunnistamispiste ei  tällöin voi  sijaita viittoman  rajojen ulkopuolella,  esim.  siirtymäliik‐

keissä,  kuten  segmenttimallissa  (Jantunen  2011:  57).  Annotoidessa  nämä  näkemykset 

on  pyritty  ottamaan  huomioon,  ja  viittomia  ELANille merkittäessä  on  ollut  ymmärrys 

siitä,  ettei  valittu  ala  ole  absoluuttisen  tarkka.  Oleelliseksi  katsottiin,  että  valittu  alue 

kattaa mahdollisimman suurelta osin viittoman alan. Näin voidaan havaita, milloin  sa‐

nahahmohuulio  todella  levittäytyy  viittoman  alan  yli.  Vaikeat  tai  epäselvät  tapaukset, 

kuten  kahden  viittoman  yhteen  sulautuneet  ilmaukset, merkittiin Meschin  (2010:  46) 

ohjeen mukaisesti yhdeksi annotaatiosoluksi, jos niiden katsottiin synnyttävän yhteisen 

kollokaation. 

Seuraava  haaste  oli  edessä  toisen  annotaatiorivin  eli  sanahahmojen  kirjaamisen 

suhteen. Toiselle riville piti tehdä päätös suun ja huulien toiminnan kirjaamisesta. Vaih‐

toehtoina  oli  kirjata  artikuloidusta  sanasta  nähtävät  osat  eli  sanojen  hahmot  tai 

hahmojen osat,  jotka ovat erotettavissa katsetta apuna käyttäen. Toinen vaihtoehto oli 

kirjata  ylös  kokonainen  sana  eli  sanahahmohuuliolla  ilmaistu  merkityksen  taso  on. 

Haastavaa tämä ratkaisu oli siksi, että suulla artikuloidaan sellaista  informaatiota,  joka 

ei  ole  visuaalisesti  havaittavaa.  Erityisen  haastavia  ovat  labiaaliset  ja  dentolabiaaliset 

konsonantit, esimerkiksi /k/ ja /h/ sekä kielen, kitalaen ja kurkunpään toiminta, kuten 

myös  sen  erottaminen,  jäävätkö  huulet  paikoilleen  tuottamisen  jälkeen  vai  jatkuuko 

aktiivinen, merkityksellinen  osa  edelleen  näkymättömänä.  Ongelma  pyrittiin  ratkaise‐

maan  siten,  että  sanahahmosta  tai  sen  osasta  tehtiin mahdollisimman  tarkka  tulkinta 

oletettavasti artikuloidusta osasta, joka oli havaittavissa visuaalisella tarkastelulla. Tämä 
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tulkinta kirjoitettiin ylös ELANille. Perusteluna ratkaisulle toimi Bankin ym. (2011) sekä 

Bergman  ja Wallinin  (2001)  näkemykset  sanahahmojen  rakentamisesta  uudelleen  vii‐

tottuun  kieleen  sopivaksi.  Tämä  tarkoittaa  huulilta  luettavien  foneemien  määrän 

vähentymistä ja sitä, että tuotokseen jätetään ne foneemit, joilla on visuaalisen ilmauk‐

sen  näkökulmasta  merkittäviä  piirteitä.  Bank  ym.  (2011,  2013)  argumentoivat 

painollisen, keskeisen ja merkittävimmän segmentin tai osan sanasta olevan myös sana‐

hahmon  oleellisin  osa.  Lisäksi  he  toteavat  kaikkien  sanahahmojen  sisältävän  ainakin 

yhden painollisen tavun ja loppuosan jätettävän usein artikuloimatta. Bergman ja Wallin 

(2001)  toteavat  huulilta  luettavien  foneemien  määrän  vähentyvän  enintään  kolmen 

segmentin mittaiseksi. Useissa tapauksissa artikulaatiossa tuotetaan ensimmäinen tavu 

tai sitten sanan ensimmäisen segmentin valitsemisen sijaan, valinnassa suositaan visu‐

aalisesti  keskeisintä  ja  silmiinpistävintä  segmenttiä.  Näiden  argumenttien  pohjalta 

segmenttien ilmaiseminen pyrittiin ottamaan huomioon ja kirjaamaan analyysiin. Tapa‐

uksissa, joissa artikulaation loppukohtaa ei ollut mahdollista erottaa pelkän visuaalisen 

tarkastelun  perusteella,  käytettiin  Nonhebelin  ym.  (2004)  tekemiä  suun  segmenttien 

transkriptointikonventioita.  Oletuksena  annotointia  tehtäessä  oli,  että  viittojan  artiku‐

loidessa  puhutun  suomen  kielen  sanahahmoa,  tuottaa  hän  huulion  tunnistukseen 

riittävällä tavalla,  jotta sen voi  tulkita sanahahmoksi.  Jos huuliossa ei  tunnistettu sana‐

hahmoa  tai  sen  osaa,  se  tulkittiin  muuksi  huulten  toiminnaksi,  esimerkiksi 

viittomakieliseksi huulioksi. Annotoinnissa ei tämän tarkemmin erotettu osittain artiku‐

loituja  sanahahmohuulioita,  koska  vakioisen  ja  perusmuotoisen  sanahahmon 

määrittelyyn tarvitaan tarkempaa tutkimusta ja analyysiä.  

  Huulion katsottiin alkavan Bankin ym. (2013) mallin mukaisesti, kun videoruudul‐

la  suu  alkoi  liikkua  joko  edellisestä  tai  neutraalista  asennosta  kohti  haluttua 

artikulaation ääntöasua. Huulion katsottiin loppuvan, kun suu liikkui oletettuun viimei‐

seen artikulaatioasentoon  tai kohti  seuraavaa  liikettä  tai neutraalia asentoa. Kuitenkin 

jos viimeinen artikulaatio oli samanlainen kuin neutraali suun asento, huulio katsottiin 

loppuvaksi siihen hetkeen,  jossa viimeinen artikulaatio saavutettiin.  Jos käsi  tuli viitot‐

taessa suun eteen tai jos viittojan pää kääntyi viittoessa niin, ettei huulien liikettä voinut 

nähdä  kunnolla  mistään  kamerakulmasta,  annotointi  merkittiin  ’ei  tunnistetteva’  ja 

nämä  kohdat  jätettiin  pois  aineiston  analyysistä.  Tällä  strategialla  pyrittiin  luomaan 

toimiva  suhde  artikulaation  ja  sanahahmojen  kirjaamiseen  tämän  tutkimuksen  näkö‐

kulmasta. 
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  Kolmannelle riville merkittiin sanahahmot, joiden ala levittäytyi viereisiin ilmauk‐

siin.  Levittäytynyt  huulio  annotoitiin  kirjaamalla  artikuloidut  hahmolla  ja  sen  perään 

liitetyllä ‐‐‐‐∣ ‐merkinnällä. Merkintä kuvaa levittäytymisen alaa ja sen kestoa. Tärkeintä 
levittäytyneiden sanahahmojen annotaatiosoluja valitessa oli  se,  että niiden ala  saatiin 

mahdollisimman tarkasti ja isolta osin määritellyn annotaatiosolun sisään. Vaikeaa tämä 

oli erityisesti silloin, kun huulet jäivät pidemmäksi aikaa esimerkiksi yhteenpuristettuun 

asentoon.  

  Neljäs  rivi  sisälsi  muun  suun  toiminnan,  esimerkiksi  viittomakieliset  huuliot  ja 

sellaiset  suun  liikkeet,  joita  ei  voinut  tunnistaa  tai  joiden  selkeään  havaitsemiseen  oli 

jokin  este,  esimerkiksi  käsi  edessä  tai  kuvakulmasta  johtuvat  ongelmat.  Näitä  ei  tar‐

kemmin  eritelty  tämän  tutkielman  puitteissa.  Viimeinen  rivi  tehtiin  kommentteja  ja 

huomioita varten. Tehtyäni annotoinnin valmiiksi, kävin ne läpi viittomakielentutkijana 

työskentelevän kielenoppaan kanssa. Kuitenkin on  todettava, etteivät ne varmastikaan 

ole 100 % paikkaansa pitäviä. 
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4 SANAHAHMOHUULIOT JA LEVITTÄYTYMINEN 

 

Tässä kappaleessa esittelen aineiston sanahahmohuuliot ja niiden levittäytymiset. Aloi‐

tan  vastaamalla  tutkimuskysymyksiin  (ks.  kappale  3.1)  sanahahmohuulioiden 

ilmentymistiheydestä sekä siihen, kuinka paljon alaltaan levittäytyneitä sanahahmohuu‐

lioita  havaittiin.  Käsittelen  sen  jälkeen,  mihin  suuntaan  sanahahmot  levittäytyvät  ja 

moneenko manuaalisen  osaan huulion  ala  laajenee.  Lopuksi  esittelen, millaisiin  viitto‐

miin levittäytymistä tapahtuu ja millaisia tehtäviä levittäytyneillä ilmauksilla on.  

 

4.1 Sanahahmohuulioiden määrä aineistossa  

 

Sanahahmohuulioiden määrää  selvittäessäni  huomioin  jokaisen  viittojan  kokonaisviit‐

tomien  määrän  suhteessa  viittomiin,  jotka  tuotettiin  sanahahmoiksi  tulkittujen 

ilmauksen kanssa. Annotoidussa aineistossa manuaalisten osien kokonaismääräksi  tuli 

yhteensä 678 viittomaa. Niiden yhteydessä sanahahmo tai sanahahmon osa artikuloitiin 

361 kertaa. Prosentuaalisesti kaikista viittomista sanahahmohuulioin artikuloitiin 53 %. 

Suun käyttö, kuten muidenkin ei‐manuaalisten elementtien ilmaiseminen, varioi kielen‐

käyttäjästä  riippuen. Myös  sanahahmohuulioiden määrä  eri  viittojilla  vaihteli.  Vähiten 

niitä ilmaisi henkilö A, 42 %. Eniten, 76 %, viittoja D, joka on CODA ja ammatiltaan viit‐

tomakielen  tulkki.  Taulukossa  yksi  (1)  kuvataan  glossattujen  viittomien  lukumäärää 

suhteessa sananahmohuulioiden kanssa tuotettuihin viittomiin jokaisen viittojan osalta. 

NGT:n  korpustutkimuksessa  viittomien  yhteydessä  sanahahmoja  artikuloitiin  74,3  % 

(Bank ym. 2013: 7–8).  Sutton‐Spencen  ja Dayn  (2001: 75)  tutkimuksissa BSL:ssä 69 % 

toteutettiin sanahahmohuulioin. Viittomakielisten huulioiden määrää ei erikseen eritel‐

ty tämän tutkimuksen puitteissa. 

  Rekistereillä (ks. kappale 2.4.1) on raportoitu olevan merkitystä sanahahmohuuli‐

oiden  esiintymisaktiivisuuteen.  Tämän  aineistojen  sisältöjä  voidaan  kuvata 

informatiiviseksi keskusteluksi sekä informatiiviseksi haastatteluksi. Vaikkakin kysees‐

sä  pieni  otos,  antaa  tulos  53 %  käsityksen  SVK:n  sanahahmojen määrästä  sisällöltään 

informatiivisessa  tekstilajissa.  Verrattuna  laajempiin  asiasta  tehtyihin  tutkimuksiin, 

raportoivat Bank ym.  (2013: 7–8)  tutkimusryhmänsä kanssa NGT:n keskustelurekiste‐
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ristä  sanahahmohuulioiden  osuudeksi  65  %.  BSL:n  aineistossa  sanahahmohuulioita 

käytettiin  demonstroivissa  haastatteluissa  84 %  verran  (Sutton‐Spencen & Day  2001: 

80). 

 

Taulukko 1. Sananahmohuulioiden prosentiaalinen osuus tutkimusaineistossa 

 

Viittoja  Viittomia / sanahahmohuulioin tuotettuja 

viittomia 

Prosenttia 

A  174 / 73  42 % 

B  163 / 85  52 % 

C  135 / 61  45 % 

D  102 / 78  76 % 

E  104 / 64  62 % 

YHT.  678 / 361  KA 53 % 

 

  Saatu  tulos  osoittaa,  että  sanahahmohuulioiden  rooli  on  selkeä  ja  keskeinen  osa 

viitottua tuotosta. Niitä artikuloitiin hieman yli puolessa kaikista viittomista, myös niissä 

tilanteissa, jossa keskustelijoina oli kaksi viittomakielistä kuuroa henkilöä. Tämä herät‐

tää pohtimaan argumentteja sanahahmojen vähittäisestä poistumisesta ja häviämisestä 

kokonaan (ks. Rainò 2001). Ilmiön tarkastelu saa pikemminkin pohjaa ekologisen kieli‐

teorian  näkemyksistä,  jonka mukaan  ympäröivän  kielen  elementtien  ilmenevät  osana 

SVK:ltä ja kielen käyttäjällä on olemassa monia kielellisiä resursseja, joita hän voi tilan‐

teesta ja kielikontakteista riippuen varioida. 

 

4.2 Sanahahmohuulion levittäytyminen 

 

Sanahahmohuulioiden  kokonaismääräksi  selvitettiin  361.  Kaikista  aineiston  sanahah‐

moista  yhteen  tai  useampaan  viittomaan  levittäytyi  41  huuliota.  Prosentuaalisesti 

levittäytyneitä  sanahahmoja  oli  yhteensä  11,1  %.  Kaikki  levittäytymiset  on  koostettu 

viittojakohtaisesti taulukoksi liitteeseen yksi (1). Yleisesti sanahahmo levittäytyi yhden 

manuaalisen  osan  alalle  ja  pääsuunta  levittäytymiselle  oli  jälkimmäisenä  tuotettuun 

viittomaan. Selkeästi  suurin osa  levittäytymistä  toteutui osoittaviin viittomiin. Kaikista 
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41 levittäytyneestä sanahahmosta 23 ilmaistiin osoittavan elementin yhteydessä. NGT:n 

aineistoon  verrattuna,  tulokset  ovat  samansuuntaisia.  Bankin  ja  kollegoiden  (2013) 

korpusaineistossa 13,7 % sanahahmohuulioista levittäytyi yhteen tai useampaan vierei‐

seen  viittomaan.  Myös  pääosa  NGT:n  levittäytymisistä  ilmeni  osoittavien  elementtien 

yhteydessä ja yhden viittoman mittaisena. Osoittaviin elementteihin toteutui 58 % kai‐

kista löydetyistä levittäytymisistä.  

 

 

4.2.1 Levittäytymisen suunta 

 

Levittäytymisen suuntaa selvitettäessä aineiston 41 sanahahmosta yhteensä 37 huulion 

suunta  levittäytyi  jälkimmäisenä  artikuloituun  viittomaan  eli  viittomavirrassa  seuraa‐

vaksi  tuotettuihin manuaalisiin  osiin.  Tämän  lisäksi  neljässä  tapauksessa  artikuloidun 

sanahahmon tuottamisen havaittiin alkavan edeltävän eli viittomavirrassa aikaisemmin 

tuotetun manuaalisen osan yhteydessä. Nämä tapaukset olivat kuitenkin selkeästi har‐

vinaisempia. Esittelen seuraavaksi esimerkit molemmista levittäytymissuunnista. 

  Esimerkissä 1 on tyypillinen levittäytymisilmiö, jossa sanahahmohuulion ala levit‐

täytyy  seuraavaan  osoittavaan  viittomaan  siten,  että  artikuloitu  huulio  kattaa  kahden 

manuaalisen osan alan. Viittoja kertoo unohtaneensa SVK:een liittyvät kielenkuvauksen 

tasot  mutta  muistaneensa  ne  myöhemmin  uudestaan,  ja  tuottaa  manuaalisesti  kaksi 

osaa:  verbaaliviittoman MUISTAA  ja  osoituksen  neutraalitilaan  OS‐2.  Hän  aloittaa  en‐

simmäisen  manuaalisen  tuotoksen  ainana  sanahahmohuulion  [muita:],  ’muistaa’ 

tuottamamisen  ja  jatkaa  artikulaatiota  osoittavan  elementin  loppuun.  Sanahahmossa 

artikuloidaan  sekä  alku‐  että  loppusegmentit  mutta  visuaalisella  tarkastelulla  ei  ole 

mahdollista nähdä, milloin aktiivinen artikulaation tuottaminen päättyy ja missä kohtaa 

huulet  jäävät  artikulaation  viimeiseen  asentoon avoin10.  Avoin  asento  näyttää  pitkään 

samalta  kuin  vokaali  ”a”.  Esitetystä  kuvakulmasta  tarkasteltuna  myös  viittojan  do‐

minoiva  käsi  käy  kasvoilla  ja  osittain  suun  edessä.  Kuitenkin  kuvakulmaa  vaihtamalla 

sanahahmoa ja sen levittäytymistä pystyttiin luotettavasti tarkastelemaan. 

   

                                                        
10 Segmenttien kuvaamiseen käytetty Nonhebel ym. (2004: 1–11) Sing language tran‐
scription conventions for the ECHO project. (ks. myös Bergman & Wallin (2001: 51–68) 
A preliminary analysis of visual mouth segments in Swedish Sing Language) 
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suom.:  ”muistin” 
glossit:   MUISTAA OS‐2 
huulio:  muita: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
Esimerkki 1. Tyypillinen sanahahmohuulion levittäytyminen jälkimmäisenä tuotettuun 
osoittavaan elementtiin 

 

  Esimerkissä 2 on harvemmin aineistossa esiintynyt sanahahmohuulion alan levit‐

täytyminen  viittomavirrassa  edeltävään manuaaliseen  osaan.  Viittoja  kertoo pitävänsä 

opiskelustaan,  ja tuottaa viittomat ITSE‐1 ja PITÄÄ, artikuloiden sanahahmossa [tyk:ä], 

’tykkää’. Sanahahmon alkusegmentin artikulaatio alkaa selvästi jo ensimmäisenä tuote‐

tun  viittoman  ITSE‐1  aikana  ja  loppusegmentti  artikuloidaan  viittoman  PITÄÄ  aikana 

siten, että sanahahmo kattaa molempien viittomien alan. 

 

     
suom.:  ”tykkään” 
glossit:   ITSE‐1 PITÄÄ 
huulio:   tyk:ä:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 2. Sanahahmohuulion levittäytyminen aikaisempaan osoittavaan elementtiin 

 

  Rainò (2001) on argumentoinut, että SVK:n sanahahmohuuliot voivat laajeta seu‐

raavaan  sidonnaiseen  morfeemiin.  Lisäksi  Jantunen  (2010)  on  todennut 

sanahahmohuulion  levittäytyvän  leksikaalista  elementtiä  seuranneeseen  osoittavaan 
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viittomaan.  Tämän  aineiston  perusteella  näyttäisi  kuitenkin  siltä,  että  SVK:n  sanahah‐

mohuuliot  voivat  levittäytyä  jälkimmäisenä  tuotetun  elementin  lisäksi  edeltävään 

manuaalisen osaan. Viittomavirran aikaisempiin osiin levittäytyminen näyttäisi toteutu‐

van  vain  harvoin,  eivätkä  kaikki  viittojat  tuottaneet  niitä.  Aikaisempaan manuaaliseen 

osaan levittäytymiseen liittyi kaikissa neljässä tapauksessa osoittava elementti. Kolmes‐

sa  tapauksessa  osoitus  seuraavaksi  tuotetulle  verbaaliviittomalle  toiminnan  tekijän  ja 

yhdessä osoitus personoi seuraavaan ilmaukseen liittyvän henkilön. Nämä regressiiviset 

levittäytymiset eivät vaikuttaneet kielenvastaisilta tai muutenkaan lauseeseen sopimat‐

tomilta. Bank ym. (2013: 8–10) argumentoi, että selittävämpien todisteiden puuttuessa 

myös  se  vaihtoehto  on  jätettävä mahdolliseksi,  että  regressiivinen  levittäytyminen  on 

tuottamisessa  tapahtunut  erhe.  Kuitenkin  päinvastoin  erheettömyyttä  voisi  kuitenkin 

päätellä muun muassa keskustelukumppanin reagoinnista, tai paremminkin reagoimat‐

tomuudesta,  tilanteessa.  Vuorovaikutustilanne  jatkui  normaalisti,  eikä  kumpikaan 

äidinkielisistä keskustelijoista korjannut tai jäsennellyt ilmausta uudestaan. Kuitenkaan 

neljän  tapauksen  perusteella  ei  ole  mahdollista  analysoida,  mistä  ilmiö  mahdollisesti 

kertoo tai millaisten viittomien yhteydessä regressiivistä levittäytymistä ilmenee. Tämä 

vaatii lisätutkimusta ja laajempaa aineiston analyysiä. 

 

 

4.2.2 Levittäytymisen ulottuvuus 

 

Tyypillisesti  sanahahmon  levittäytyminen ulottui  seuraavana  tuotettuun manuaaliseen 

osaan  (ks.  esimerkki 1). Tämän  lisäksi aineistosta  löytyi  tapauksia,  joissa  sanahahmon 

ala  levittäytyi useampaan manuaaliseen osaan  sekä  tapauksia,  joissa  sanahahmo  levit‐

täytyi sekä ennen että jälkeen tuotettuihin elementteihin.  

Esimerkissä 3 sanahahmohuulio levittäytyy ydinviittoman lisäksi kahteen jälkeen‐

päin  tuotettuun  manuaaliseen  osaan,  kattaen  yhteensä  kolmen  manuaalisen 

komponentin alan. Viittoja kertoo ymmärtäneensä SVK:n  rakenteesta uusia asioita yli‐

opisto‐opiskelun  kautta  tuottaen  ydinviittoman  OPISKELLA  lisäksi  osat  OS‐2a  ja 

KAUTTA.  Sanahahmohuulion  [opiskelu]  alkusegmentin  artikulaatio  alkaa  verbaalin 

OPISKELLA  kohdalla  ja  jatkuu  selkeästi  osoittavan  elementin  sekä  KAUTTA  viittoman 

tuottamiseen asti. Ilmauksen kokonaisuutta tukevat lisäksi muut ei‐manuaaliset signaa‐

lit, kuten silmäluomien sulkeutuminen. Neutraalitilaan toteutettu osoitus voidaan tulkita 
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sidonnaiseksi osaksi verbaaliviittomaa OPISKELLA. Sitä seurannut viittoma KAUTTA on 

kuitenkin itsenäinen, vapaa morfeemi. 

 

 
suom.:   ”täällä opiskelun kautta” 
glossit:  OPISKELU OS‐2a KAUTTA 
huulio:  opiskelu‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
Esimerkki 3. Sanahahmohuulion levittäytyminen kolmen manuaalisen osan alalle 

 

  Näiden  esimerkkien  lisäksi  aineistossa  sanahahmo  levittäytyi  ydinviittoman mo‐

lemmin  puolin,  yhteensä  kolmeen  manuaaliseen  osaan.  Esimerkissä  4  sanahahmo 

levittäytyy viittomavirrassa aikaisemmin ja myöhemmin tuotettuihin manuaalisiin osiin, 

kun  viittoja  kertoo  tapauksesta  jonka  muistaa  aikaisemmista  lukioajan  opinnoistaan. 

Viittoja  tuottaa  kolme  manuaalista  osaa,  osoituksen  itseensä  OS‐1,  verbaaliviittoman 

MUISTAA sekä osoituksen OS‐4, jolla viittaa lukioon ja artikuloi kaikki kolme manuaalis‐

ta komponenttia kattaen sanahahmon alkusegmentin [mui], ’muistaa’.  

 

   
suom.:   ”muistan lukioajoiltani” 
glossit:  OS‐1 MUISTAA OS‐4 
huulio:  mui ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 4. Sanahahmohuulion levittäytyminen ydinviittoman molemmin puolin  
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  Sanahahmon  tuottaminen alkaa ensimmäisenä  tuotetun osoituksen alkaessa, kun 

huulet siirtyvät asentoon suljettupyöreä,  joka näyttää samalta kuin vokaali ´m´ jatkuen 

verbaaliviittomaan  MUISTAA  ja  siirtyen  jälkimmäisen  osoituksen  kohdalla  asentoon 

avoinvenytetty.  Suun  liikkeiden  osalta  pohdittavaksi  nousee  ensimmäisen  osoituksen 

artikulaation alku /m/, sanahahmosta [min] tai [minä]. Sitä seuraavan verbaaliviittoman 

MUISTAA artikulaatio alkaa myös /m/. Mahdollista siis on, että viittojan sanahahmohuu‐

liossa yhdistyvät näiden kahden elementin samankaltaiset suun liikkeiden alut ja se saa 

ne myös näyttämään yhdeltä kokonaiselta artikulaatiolta. 

  Esimerkissä  5  sanahahmohuulio  levittäytyy  ydinviittoman  lisäksi  yhteen  aikai‐

semmin  tuotettuun  osoittavaan  elementtiin  ja  jälkeenpäin  tuotettuihin  kahteen 

manuaaliseen osaan viittoman yli.  

 

                 

   
suom.:  ”muistan kun katsoin paperia” 
glossit:  ITSE‐1 MUISTAA PI OS‐1 (km‐variaatio) 
huulio:       muist‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
Esimerkki 5. Sanahahmohuulion levittäytyminen neljään manuaaliseen osaan 
 

  Kyseessä  on  aikaisemman  esimerkin  tapaan  verbaaliviittoma  MUISTAA.  Tässä 

viittoja kertoo katsoneensa materiaalia ja muistavansa sillä hetkellä kokemansa tunteen. 

Hän tuottaa manuaaliset osat ITSE‐1, MUISTAA, PI, ja osoituksen OS‐1 käsimuotovariaa‐



49 
 

tiolla,  joka on  jo adaptoinut seuraavan kuvailevan elemäisen käsimuodon  ‐ viittoja ku‐

vailee  materiaalipaperin  katsomista  pitäen  kiinni  sen  laidoilta  molemmilla  käsillään. 

Manuaalisen  tuottamisen  yhteydessä  hän  artikuloi  huuliossa  [muist],  ’muistaa’,  siten 

että  huulet  liikkuvat  viittoman  ITSE‐1  kohdalla  asentoon  suljettupyöreä,  joka  voidaan 

tulkita samanlaiseksi kuin konsonanttia ’m’ artikuloidessa. Varsinainen suun aktiivinen 

liike  alkaa  selkeämmin  viittoman  MUISTAA  kohdalla.  Tästä  syystä  esimerkissä  koko 

ITSE‐1 glossia ei ole merkitty huulion alaa kattavaksi. Artikulaatio  jatkuu itseä osoitta‐

vaan  elementtin  asti  kattaen  yhteensä  neljän  manuaalisen  osan  keston.  Lopussa 

artikulaation  voimakkuus  kevenee  loppua  kohden  eikä  aktiivisen  huulion  tuottamisen 

loppukohtaa  ole  mahdollista  pelkästään  visuaalisella  tarkastelulla  määritellä  täysin 

tarkasti.  Ilmauksen  yhtenäistä  kokonaisuutta  kuitenkin  vahvistavat  erityisesti  silmien 

sulkemisen kohdat sekä ilmauksen alkaessa että loppuessa. Myös tässä tapauksessa on 

otettava  huomioon  edellisen  esimerkin  kaltainen  tilanne.  Ensimmäinen  osoitus  ja  sitä 

seuraavan manuaalisen  osan  artikulaatiot  alkavat  samalla  /m/‐konsonantilla. Mahdol‐

lista siis on, että viittojan sanahahmohuuliossa nämä yhdistyvät  ja se saa sanahahmon 

näyttämään yhdeltä kokonaiselta artikulaatiolta. 

  Esitettyjen  esimerkkien  pohjalta  näyttäisi  siltä,  että  SVK:n  sanahahmohuulio  voi 

levittäytyä yhden, kahden, kolmen ja jopa neljän manuaalisen osan alalle. Aikaisempaan 

viittomaan sanahahmo levittäytyi aineistossa ainoastaan yhden elementin alalle. Tämän 

lisäksi levittäytymiset ilmenivät ydinviittoman molemmin puolin sekä yhteen aikaisem‐

paan  ja  useampaan  jälkeenpäin  tuotettuun  osaan.  Nämä  huomiot  ovat  SVK:stä  uusia. 

Aineistossa  ei  löytynyt  tapauksia,  joissa  huulion  ala  olisi  levittäytynyt  viiteen  tai  sitä 

useampaan manuaaliseen  osaan.  Crasbornin  ym.  (2011)  tutkimuksessa  sanahahmojen 

raportoitiin  levittäytyvän  kolmen,  neljän  tai  viiden  viittoman  alalle,  vaikkakin  näitä 

tapahtui  erittäin  harvoin.  Aineistosta  ei  todennettu  tapauksia,  joissa  sanahahmo  olisi 

levittäytynyt useampaan aikaisemmin tuotettuun manuaaliseen osaan. Pääsuunta levit‐

täytymisille on jälkeenpäin tuotettuihin osiin.  

  Ulottuvuutta  havainnollistavissa  esimerkeissä  on  huomioitava,  että  molemmin‐

puolista  levittäytymistä  eivät  tuottaneet  kaikki  viittomat  ja,  jos  tarkastelee molempiin 

suuntiin  levittäytyneiden  ilmausten muita ei‐manuaalisia signaaleja, kuten silmien sul‐

keutumista  ja  pään  sekä  vartalon  liikkeitä,  voi  olla  mahdollista  että  viittoja  jää  ikään 

kuin hetkeksi miettimään, miten rakentaa seuraavan kokonaisuuden. Myöskään Bankin 

ym. (2013) laajassa NGT:n korpusaineistossa kaikki viittojat eivät tuottaneet useamman 
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viittoman yli  levittäytyneitä ilmauksia idiosynkraattisesti, vaan 46 viittojasta 23:n koh‐

dalla  levittäytymistä  tapahtui  useamman  kuin  yhden  viittoman  yli.  Tähän  peilaten 

kyseessä saattaa olla myös yksittäisten viittojien henkilökohtaisiin taipumuksiin liittyvä 

tapa enemmän kuin varsinainen levittäytymisen tyypillinen ominaisuus. 

  Henkilökohtaisen variaation lisäksi esimerkkien tuoman evidenssin avulla voidaan 

pohtia sitä, miten vapaasti huulion tuottaminen voi alkaa eri vaiheista manuaalista osaa 

(vrt. Rainò 2001). Artikulaatiotyylit vaihtelivat, ja osa viittojista päätti sanahahmohuuli‐

on selkeämmin, kun taas toisilla suu saattoi jäädä avoimeksi tai suljetuksi. Usein huulet 

jäivät myös yhteenpuristetuksi pitkäksikin aikaa varsinaisen selkeästi havaittavan sana‐

hahmohuulion  lopussa.  Yleisesti  tendenssinä  oli,  että  sanahahmohuuliosta  tuotettiin 

selkeästi  ilmauksen alkuosa, usein ensimmäinen tavu tai alkusegmentti. Myös visuaali‐

sesti merkittäviä kohtia korostettiin (kts. Crasborn ym. 2008 ’visemes’). Kaikilla viittojilla 

artikulaation intensiteetti väheni loppua kohden.  

 

4.3 Levittäytyminen osoittaviin viittomiin 

 

Suurin  osa  aineiston  levittäytyneistä  sanahahmoista  toteutui  osoittavien  elementtien 

yhteydessä. Kaikista 41 tapauksesta, osoituksiin levittäytyi 23 sanahahmoa. Prosentuaa‐

lisesti  osoittavien  viittomien  yhteydessä  toteutui  56  %.  Jokainen  viittoja  tuotti 

osoituksiin  levittäytyneitä  sanahahmohuulioita.  Usein  osoittava  elementti  tuotettiin 

lauseen  lopussa. Tulokset ovat yhteneviä NGT:stä  tehtyihin tutkimuksiin (ks. Bank ym. 

2013; Crasborn ym. 2008). Prosentuaalisesti kaikista levittäytyneistä NGT:n viittomista 

58 % toteutui osoittavien elementtien yhteydessä (Bank ym. 2013: 7–8). Olen tyypitellyt 

SVK:n osoittaviin elementteihin liittyvien levittäytymisten toimivan prosodisella tasolla. 

Sanahahmohuulion  levittäytymisen  nähdään  useiden  tutkijoiden  keskuudessa  sitovan 

konstituentit yhteen yhdeksi lausumaksi ja siten yhdeksi fonologiseksi kokonaisuudeksi 

(ks.  Sandler  1999:  22–23,  2012:  55–57;  Rainò  2001;  Zeshan  2001;  Jantunen  2010). 

Seuraavaksi esittelen osoittaviin elementteihin liittyviä levittäytymisiä, jotka olen tyypi‐

tellyt  merkitsemään  prosodisen  lausekkeen  alaa  sekä  morfologisesti  kompleksisen 

viittoman alaa.  
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4.3.1 Prosodisen lausekkeen alan merkitseminen  

 

Tässä aineistossa suurin osa osoituksiin levittäytyneistä sanahahmohuulioista tuotettiin 

etusormella,  joka on viitotuissa kielissä yleisin osoitusmuoto (Pfau 2011: 150). Etusor‐

mella  toteutettujen  pistemäisten  osoitusten,  joita  McNeill  (1992:  80)  nimeää  ns. 

prototyyppisiksi osoituksiksi, lisäksi toteutui kaaressa tehtäviä osoituksia (ks. esimerkki 

9),  joilla nähdään olevan monikollinen merkitys. Esittelen aineistosta kaksi esimerkkiä, 

joissa sanahahmohuuliot levittäytyvät merkitsemään prosodisen lausekkeen alaa. Myös 

aikaisemmissa  suuntaa  ja  ulottuvuutta  käsittelevissä  esimerkeissä  useiden  levittäyty‐

misten funktio on sama eli lausekkeen alan osoittaminen.  

  Esimerkki  6  kuvaa  ei‐dominoivaan  käteen  toteutettua  osoitusta.  Viittoja  kuvaa 

tilannetta,  jossa tajuaa että nyt keskustellaan nimenomaan hänen omasta kielestään,  ja 

tuottaa manuaaliset  viittomat  OMA‐1,  ÄITI‐KIELI  sekä  osoituksen  ei‐dominoivaan  kä‐

teen  ja  artikuloi  näiden  kaikkien  aikana  sanahahmohuulion  [äidinkieli]  tai  [äitinkieli]. 

Viittoja aloittaa sanahahmon artikuloinnin  jo viittoman OMA‐1 aikana  ja  jatkaa  tuotta‐

mista selkeästi osoitukseen asti. 

   

       
suom.:   ”oma äidinkieleni” 
glossit:   OMA‐1 ÄITI‐KIELI OS‐ed 
huulio:  äidinkieli‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 

Esimerkki 6. Levittäytyminen prosodisen lausekkeen alan merkitsijänä 
 
  Osoitus  toimii  lausekkeen  alan  merkitsijänä  tai  kuten  Jantunen  (2010)  nimittää 

kliittinä,  jonka  tehtävänä  on  liittää  nominaaliviittoma  ja  sitä  seuraava  osoitus  yhteen. 

Tämän lisäksi viittojan ei‐dominoivaan käteen tehdyn osoituksen voisi tulkita ikään kuin 

painottavan tai alleviivaavan sitä, että kyseessä on nimenomaan hänen oma äidinkielen‐
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sä, joka on oleellinen osa lauseessa. Tätä tulkintaa vahvistaa sanahahmon artikulaation 

selkeys ja sen selkeä tuottaminen loppuun asti, kuten myös muut ei‐manuaaliset signaa‐

lit, kuten ilmeen vahvistuminen ja manuaalisen osan liikkeen hidastaminen. 

  Myös esimerkissä 7 sanahahmohuulio levittäytyy useampaan manuaaliseen osaan 

merkiten  prosodisen  lausekkeen  alan.  Viittoja  kertoo,  kuinka  hänen  äitinsä  kannusti 

häntä vaikean materiaalin suhteen väittäen, että kyllä varmasti opit ja sisäistät kyseessä 

olevat asiat. Hän tuottaa verbaaliviittomat OSATA ja YMMÄRTÄÄ sekä osoituksen aikai‐

semmin  kuvattuun  materiaaliin  OS‐2.  Viittoja  aloittaa  artikulaatiossa  sanahahmon 

alkusegmentin [opp] tuottamisen ensimmäisen manuaalisen osan aikana ja jatkaa aktii‐

vista artikulaatiota osoittavan elementin tuottamiseen asti. 

 

       
suom.:   ”opit kyllä nämä (asiat)” 
glossit:   OSATA+YMMÄRTÄÄ OS‐2  
huulio:  opp‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 7. Levittäytyminen prosodisen lausekkeen alan merkitsijänä 

 

Huulet  jäävät  alkusegmentin  artikuloinnin  jälkeen  yhteenpuristetuksi,  asentoon 

suljettu‐venytetty, joka näyttää samalta kuin konsonantti ”p”, joten aktiivisen artikulaati‐

on  loppumista  ei  ole  mahdollista  todeta  vain  visuaalisen  tarkastelun  perusteella. 

Levittäytyminen ilmaistaan lauseen lopussa ja viittoja sitoo sanahahmoa pidättämällä ja 

levittämällä ilmaukset yhdeksi prosodiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi tässä esimerkissä 

on kiinnostavaa se, että viittojan artikuloima sanahahmo poikkeaa  tämän manuaalisen 

osan  kanssa  tuotetusta  leksikaalistuneesta  sanahahmosta.  Ensimmäinen  manuaalinen 

osa  käännetään  usein  merkityksiin  ’osata’  tai  ’ymmärtää’.  Tässä  tapauksessa  viittoja 

kuitenkin artikuloi selkeästi sanahahmon alkusegmentin [opp], jonka voi tulkita viittaa‐

van  merkitykseen  ’oppia’.  Lauseen  sisällön  välittymisen  kannalta  näyttäisi  kuitenkin 

siltä,  että  huulion  merkitys  on  manuaalisen  osan  perinteistä  merkitystä  keskeisempi. 
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Huulion vaihtaminen ei häiritse tai sekoita ymmärtämistä, vaan sen välittämä merkitys 

otetaan tilanteessa käyttöön. Tämä manuaalinen osa toistuu uudelleen aineistossa tuo‐

tettuna OSATA  ja OS‐2‐ᴎ,  jolloin huulion  artikulaatio  ja  sitä  vastaava merkitys on  taas 

’oppia’. Myös tällä kertaa sanahahmo levittäytyy molempien osien yli. Tämä viittaa levit‐

täytymisen käyttämisen olevan tietyissä tilanteissa kielenkäyttäjän yksi systemaattinen 

strategia. 

 

4.3.2 Morfologisesti kompleksisen viittoman alan merkitseminen 

 

Toiseen  ryhmään  muodostavat  sanahahmohuulion  levittäytymiset,  jotka  osoittavat 

morfologisesti  kompleksisten  viittomien  alaa.  Morfologisesti  kompleksinen  viittoma 

koostuu  useasta  morfeemista  eli  pienimmästä  merkitysyksiköstä  ja  morfologisesti 

kompleksisella  rakenteella  tarkoitetaan  useammasta  itsenäisestä  merkitysyksiköstä 

muodostuvia  ilmauksia.  Näitä  sidotaan  SVK:ssä  yhdeksi  kokonaisuudeksi  sanahahmo‐

huulion  alaa  levittämällä.  Esimerkissä  8  viittoja  kertoo  toivovansa,  että  nuorten 

yhdistyskurssi toteutuisi kunnolla ja tuottaa keskellä lausetta manuaalisesti nominaali‐

viittoman  NUORI  sekä  osoituksen  referentin  paikasta  B‐käsimuodolla  OMA‐2 

neutraalitilaan.  Hän  aloittaa  sanahahmohuulion  [nuore]  alkusegmentin  artikulaation 

ensimmäisen manuaalisen osan aikana  ja  tuottaa toisen osan osoittavan elementin yh‐

teydessä,  joten  sanahahmo  kattaa  kummankin  manuaalisen  osan  keston. 

Sanahahmohuulion  levittäytyminen  sitoo  morfeemiset  konstituentit  yhdeksi  kokonai‐

suudeksi.  

 

     
suom.:   ”nuorten RY‐kurssi toteutuisi” 
glossit:   TOTEUTUA NUORI + OMA‐2 YHDISTYS KURSSI 
huulio:                          nuore‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 8. Levittäytyminen morfologisesti kompleksisen viittoman alan merkitsijänä 
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  Esimerkissä 9 viittoja kertoo tilanteesta, jossa hänen isänsä on kertonut myöhem‐

min  vieraaksi  tulevien  henkilöiden  viittomanimien  taustasta  etukäteen  lapsille.  Hän 

tuottaa  manuaalisesti  monikollisen  nominaaliviittoman  LAPSIxx  ja  osoittaa  kaaressa 

neutraalitilaan OS‐4‐2. Viittoja aloittaa sanahahmohuulion [lapse], ’lapset’, alkusegmen‐

tin  artikulaation  ensimmäisen  manuaalisen  osan  aikana  ja  tuottaa  loppusegmentin 

osoittavan elementin aikana,  jolloin sanahahlon  tuottaminen kattaa kummatkin manu‐

aaliset  osat.  Ilmaus  esiintyy  lauseen  lopussa,  joten  mahdollista  on,  että  ilmausta 

painottaakseen viittojan sanahahmo levittäytyy kattamaan kaksi morfeemia yhteen.  

 

       
suom.:  ”selitti lapsille etukäteen” 
glossit:  ENNEN SELITTÄÄ LAPSIxx OS‐4‐2 
huulio:                                      lapse‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
Esimerkki 9. Levittäytyminen morfologisesti kompleksisen viittoman alan merkitsijänä 
 

4.4  Levittäytyminen  yhdysviittomien  ja  yhdisteiden muodostuksessa 

 

Kolmanteen  ryhmään  olen  tyypitellyt  aineisosta  esiin  nousseet  tapaukset,  joissa  levit‐

täytyneellä  sanahahmolla  merkitään  yhdysviittomien  tai  yhdisteiden  alaa.  Aineistossa 

kaksi manuaalista osaa yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi tuottamalla niiden yhtey‐

dessä  yksi  sanahahmo  siten,  että  artikulaatio  alkoi  ensimmäisen  viittoman  alkaessa  ja 

levittäytyi  jälkimmäisen manuaalisen osan alalle tuottaen yhden kokonaisuuden ja sitä 

kautta yhden kokonaisen merkityksen. Esittelen viisi esimerkkiä neljältä eri viittojalta.  

  Esimerkissä  10  viittoja  kertoo  pääsykokeisiin  liittyvästä  materiaalista.  Toinen 

keskustelija kysyy, onko kyse pääsykoekirjasta,  jolloin viittoja tarkentaa tarkoittavansa 

ei‐kirjamuotoista  artikkelimateriaalia.  Viittoja  tuottaa  manuaaliset  osat  MATERIAALI 

sekä tähän liittyvän muotoa kuvailevan kokoa ja muotoa määrittävän sidonnaisen mor‐

feemin  käsimuodolla  G.  Näiden  kahden  manuaalisen  osan  aikana  viittoja  artikuloi 
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[materiaal]  ’materiaali’  siten,  että  artikulaatio  alkaa  ensimmäisen  manuaalisen  osan 

tuotoksen  alkaessa  ja  jatkuu  aktiivisena  aina  artikkelin  muotoa  kuvaavan  viittoman 

loppuun. 

 

       
suom.:   ”(pääsykoe)materiaali” 
glossit:   MATERIAALI + kl‐G 
huulio:  materiaal‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 10. Levittäytyminen yhdysviittoman muodostamisessa 
   

Videota tarkkailemalla ei pysty varmasti sanomaan, artikuloidaanko viimeinen vo‐

kaalia  ’i’  vai  jäävätkö  huulet  aktiivisen  tuottamisen  jälkeen  asentoon  avoinvenytetty. 

Esimerkissä huomioitavaa oli myös se, että viittoja artikuloi sanahahmon varsin selkeäs‐

ti  eikä  tyypillistä  intensiteetin vähenemistä  tapahdu  loppusegmenttien kohdalla. Tämä 

voisi ilmentää viittojan halua painottaa ja nimenomaan tarkentaa materiaalin muotoon 

liittyvää ilmausta, joka on keskeinen tieto lauseessa. Tätä tukee myös huomio siitä, että 

viittoja jatkaa tarkentamista vielä seuraavassa lauseessa kertoen lisää tarkentavia tieto‐

ja, kuten artikkelin kirjoittajan ja artikkelin nimen. 

  Esimerkissä  11  viittoja  kertoo  hänelle  aikaisemmin  SVK:stä  opetettujen  asioiden 

painuneen pitkäksi aikaa unohduksiin elämän mennessä eteenpäin. Hän tuottaa manu‐

aaliset  osat  UNOHTAA  ja  PAINUA‐POIS.  Viittoja  aloittaa  sanahahmon  [unoha] 

alkusegmentin tuottamisen ensimmäisen manuaalisen osan aikana  ja päättää sananah‐

mon toisen manuaalisen osan aikana, jolloin yksi huulio kattaa kummankin manuaalisen 

osan. 
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suom.:   ”asia unohtui” 
glossit:   UNOHTAA PAINUA‐POIS 
huulio:  unoha‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
Esimerkki 11. Levittäytyminen yhdysviittoman muodostamisessa 

 

  Valittu ilmaus unohtamiselle ei kuitenkaan tässä tapauksessa vastaa kumpaakaan 

PSK:ssa  (1998)  esitetyistä  viittomavaihtoehdoista merkitykselle  ’unohtaa’,  jotka  esite‐

tään  kuvissa  9  ja  10.  Viittoja  valitseekin  mahdollisesti  tilanteessa  paremmin  sopiva 

yhdysviittomamaisen  ilmauksen,  jolla  hän  kenties  painottaa  asian  jäämistä  unholaan, 

taaksepäin. 

     
Kuva 9. vaihtoehto 1    Kuva 10. vaihtoehto 2  

      UNOHTAA12      UNOHTAA556   
 

Kolmennessa  yhdysviittomaesimerkissä  12  viittoja  yhdistää  kaksi  lekseemiä  yh‐

deksi  yhdysviittomaksi  siten,  että  ensimmäinen osa  on  leksikaaliselta merkitykseltään 

koko ilmausta kattavan viittoman perusmerkitys. Viittoja kertoo, kuinka viittomanimet 

oli helppo painaa mieleen, kun ne oli opetettu hänelle etukäteen. Hän tuottaa manuaali‐

sesti osat MUISTAA ja MUISTIINPANO. Sanahahmossa hän tuottaa [muistaa] siten, että 

ensimmäinen  segmentti  tuotetaan ensimmäisen manuaalisen osan aikana  ja  loppuseg‐

mentti toisen manuaalisen osan yhteydessä.  
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suom.:   ”kun ne oli opetettu, ne oli helppo muistaa” 
glossit:   1‐OPETTAA‐2a HELPPO MUISTAA MUISTIINPANO 
huulio:                                                    muistaa‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 12. Levittäytyminen yhdysviittoman muodostamisessa 
 

Ensimmäisen manuaalisen osan leksikaalinen merkitys vastaa sanahahmossa tuo‐

tettua merkitystä mutta viittoja päättää kenties tuoda samaan merkityskokonaisuuteen 

toisen manuaalisen osan, mahdollisesti  tuomaan  lisäinformaatiota  ilmaukseen  liittyen. 

Mahdollista on myös, että viittoja varioi ilmaustaan lisäämällä elementin kohti suuntaa, 

jonka merkitys voisi olla enemmän mieleen painamiseen liittyvää. Myös se, että viittoja 

haluaa painottaa ilmausta saa tukea, koska levittäytyminen toteutuu lauseen lopussa ja 

viittoja venyttää manuaalisen osan viimeistä käsimuotoa sekä sanahahmon artikulaati‐

on loppuasentoa ilmauksen lopussa. 

  Esimerkeissä  13  ja  14  levittäytyneet  sanahahmot  toteutuvat  lauseiden  lopussa 

ajanilmauksien yhteydessä. Viittoja kertoo ensin tehneensä nuorisotyötä nyt kaksi vuot‐

ta ja aikovansa jatkaa vielä kolmannen vuoden.  

 

   
suom.:   ”nyt tähän mennessä olen ollut kaksi vuotta” 
glossit:   OLI NYT TÄHÄN‐MENNESSÄ KAKSI‐VUOTTA + TÄHÄN‐MENNESSÄ 
huulio:                                                           kaksvuot‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 13. Levittäytyminen yhdisteen muodostamisessa 
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  Viittoja  tuottaa  manuaalisen  KAKSI‐VUOTTA  ja  aloittaa  sanahahmon  [kaksvuot], 

’kaksi  vuotta’  artikulaation.  Sen  jälkeen  hän  tuottaa  manuaalisen  osan  KULUESSA  ja 

jatkaa sanahahmon artiklaatiota toisen manuaalisen osan loppuun asti.  Ilmaus on glos‐

sattu  tähän yhteyteen  sopivaksi katsotulla  ilmauksella TÄHÄN‐MENNESSÄ,  joka kuvaa 

menneestä tähän asti tehtävien parissa kulunutta aikaa.  

  Jälkimmäisessä  esimerkissä  14  viittoja  jatkaa  kertomalla  seuraavaksi  jatkavansa 

kolmannen  vuoden  ja  toteuttaa  aikaisemman  esimerkin  tavoin  manuaalisesti  osan 

VUOSI aloittaen sanahahmon [vuos] ’vuosi’ tuottamisen. Sen jälkeen hän tuottaa eteen‐

päin  suuntautuvan  viittoman  JAKSO  ja  jatkaa  sanahahmon  artikulaatiota  toisen 

manuaalisen osan loppuun. 

 

     
suom.   ”myöhemmin tulee kolmas vuosi 
glossit:   MYÖHEMMIN KOLMAS VUOSI + JAKSO 
huulio:                                                  vuos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
Esimerkki 14. Levittäytyminen yhdisteen muodostamisessa 
  

  Molemmissa  esimerkeissä  jälkimmäinen  osa  antaa  jakson  kestolle  määrityksen 

aikalinjassa  ja molemmissa esimerkeissä  levittäytyminen toteutuu  lausekkeiden  lopus‐

sa. Tämän voisi tulkita siten, että viittoja haluaa painottaa ilmaisun viimeistä osaa. Tätä 

tulkintaa tukevat myös prosodisten vihjeiden vahvistaminen, kuten sanahahmohuulion 

tuottaminen kokonaisempana. 

 

4.5 Muita huomioita levittäytymisestä ja sen tehtävistä 

 

Viimeiseen lukuun olen kirjannut muita mielenkiintoisia havaintoja ja poimintoja tapa‐

uksista,  jotka  aineistosta  ilmeni.  Esimerkiksi,  jos  henkilö  halusi  selkeästi  painottaa 

ilmauksen osaa, vahventuivat prosodiset vihjeet kuten sanahahmohuulion tuottaminen 
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kokonaisempana.  Esimerkki  15  kuvaa  levittäytymisen  funktiota  prosodisella  tasolla, 

tekstin sidostamisessa. Viittoja listaa, kuinka yhdistystoiminnasta kertovalla kurssilla on 

mahdollista oppia muun muassa sitä, kuinka saadaan  ihmisiä houkuteltua mukaan toi‐

mintaan. Viittoja tuottaa manuaaliset osat IHMINEN, osoitukset 1‐LISTA etusormeen ja 

2‐LISTA keskisormeen  ja  artikuloi näiden aikana huuliossa  [ihmisä]. Visuaalisessa  tar‐

kastelussa  ei  ole  mahdollista  täysin  selkeästi  sanoa,  milloin  aktiivinen  artikulaatio 

päättyy ja missä kohtaa huulet vain jäävät viimeisen artikulaation asentoon, joka näyttää 

samalta kuin vokaali ”ä”. Tästä syystä esimerkissä LISTA‐2 glossin koko alaa ei ole mer‐

kitty huulion alaa kattavaksi. Poijut11 ovat viitotuissa teksteissä yleisiä. Niiden tehtävänä 

on sekä tekstin selkeyttäminen että sidostaminen. Poijujen avulla viittoja voi jäsennellä 

tekstiä, kuten Johnston ja Schembri (2007: 274–275) sekä Liddell (2003: 223) toteavat, 

ja  esimerkiksi  listapoijujen  käyttö  on  yksi  keino  lisätä  tekstin  koheesiota  eli  sisäistä 

yhtenäisyyttä. 

 

       
suom.:   ”ensinnäkin miten saadaan ihmisiä napattua mukaan ja toiseksi kuinka” 
glossit:   KUINKA TAPA SAADA VETÄÄ IHMINEN 1‐LISTA 2‐LISTA KUINKA 
huulio:                                                             ihmisä‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 15. Levittäytyminen tekstin sidostamisessa 

   

  Esimerkeissä 16 viittoja nimeää lauseessa foneemisen, morfologisen ja viimeiseksi 

lausetason  painottaen  lauseen  viimeiseksi  osaksi  sanahahmoa  levittämällä.  Viittoja 

tuottaa manuaaliset osat LAUSE  ja TASO  ja artikuloi näiden aikana yhden sanahahmo‐

huulion  [lau(s)e]  ’lause’  siten,  että  sanahahmon  alkusegmentin  artikulaatio  alkaa 

ensimmäisen manuaalisen osan aikana ja loppusegmentti artikuloidaan toisen manuaa‐

lisen  osan  aikana.  Artikulaation  intensiteetti  ja  selkeys  vähenevät  loppua  kohti mutta 

                                                        
11 SVK:n poijurakenteita (engl. byou) on tutkinut Varsio 2009  
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viittoja venyttää viimeistä manuaalista osaa sekä sanahahmoa mahdollisesti  ilmauksen 

sisäistä rakennetta sidostaen ja osoittaen lauseen päättymistä painotuksella.  

     
suom.:   ”lausetaso” 
glossit:   LAUSE TASO 
huulio:  lau(s)e‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 16. Levittäytyminen tekstin sidostamisessa  
 

   Esimerkeissä  17  viittoja  kertoo  omilla  termeillään  sekä  pehmeistä  että  kovista 

kielen kuvauksen tasoista, joista kaikilla näkee olevan hyötyä viittomakielen opetukses‐

sa. Hän tuottaa lauseen loppuun ilmausta painottaen manuaaliset osat PUOLI ja ALUE‐3, 

ja  yhdistää  huuliolla  ilmauksen  yhdeksi  kokonaisuudeksi  lauseen  sisäistä  rakennetta 

sidostaen.  Viittoja  artikuloi  sanahahmon  [puol]  ’puolella’  alkusegmentin  ensimmäisen 

manuaalisen osan tuottamisen alkaessa  ja se  levittää artikulaatiota toisen manuaalisen 

osan tuottamisen loppuun asti. 

 

 
suom.:   ”(opetus) puolella” 
glossit:   OPETUS PUOLELLA ALUE‐3 
huulio:                    puol‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 17. Levittäytyminen tekstin sidostamisessa 
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  Aineistosta  ilmeni yksi  tapaus,  jossa sanahahmohuulio  levittäytyi kattamaan kes‐

toltaan kahden identtisen manuaalisen osan toiston eli monikon ilmaisun. Vaikka tästä 

aineistossa löytyi vain yksi esimerkki, on samasta raportoinut Rainò (2001: 44). Perus‐

sanakirjasta  olevassa  esimerkissä  SVK:n  ensimmäisen  nominaaliviittoman,  HUONE, 

kohdalla  artikuloidaan  huuliossa  huonetta  vastaava  sanahahmohuulio  ja  viittoman 

toistossa suun loppuasento pysyy kolmanteen huone ‐viittomaan asti.  

 
”suom.:   KOLME HUONE‐HUONE‐HUONE// MYÖS ALAS/ALHAALLA ISO‐HUONE 
huulio:   [ol]‐‐‐/  [uon:e]‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐/              [muo] [ala]                          [i:(s)o]” 

 

  Tämän aineiston esimerkissä 18 viittoja kertoo kielenkuvauksen tasoista ja tuottaa 

manuaalisesti viittoman TARKOITTAA kaksi kertaa ja artikuloi huuliossa [merkiys], joka 

kattaa kestoltaan molemmat viittoman manuaaliset osat. Ilmaus kääntyy suomen kielel‐

le  merkitykseksi  semanttinen  eli  merkitysten  taso.  Hän  aloittaa  sanahahmon 

artikulaation ensimmäisen manuaalisen osan tuottamisen alussa ja jatkaa kunnes toinen 

manuaalinen osa päättyy sitoen näin ilmauksen yhdeksi kokonaisuudeksi.  

 

     
suom.:   ”merkitysten” 
glossit:   TARKOITTAA TARKOITTAA 
huulio:   meriys‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 

Esimerkki 18. Levittäytyminen monikon ilmaisemisessa 
 

  Esimerkissä 19 viittoja tuottaa lauseen loppuun uuden yhdisteen tuottamalla 

ilmauksessa kaksi manuaalista osaa, TUKI ja HAKEA. Hän yhdistää ne yhdeksi kokonai‐

seksi ilmaukseksi artikuloimalla kummankin aikana yhden sanahahmohuulion [avustu] 

tai [avustus]. Esimerkissä huulet jäävät artikulaation lopussa asentoon avoineteenpäin, 

josta ei voi visuaalisen tarkastelun perusteella sanoa, loppuuko huulten aktiivinen tuot‐

taminen  vokaalia  ’u’  muistuttavaan  artikulaatioon  vai  tuotetaanko  sen  jälkeen  vielä 
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konsonanttia ’s’ muistuttava osa. Lekseemin perusmerkitys ei ole se, joka artikulaatiossa 

ilmaistaan,  vaan  ilmaus  luodaan  yhdistämällä  kaksi  vakiintunutta manuaalista  osaa  ja 

niihin soveltuva sanahahmohuulio.  Informaatio,  joka huuliosta saadaan näyttäsi  tämän 

esimerkin valossa olevan ymmärryksen kannalta keskeinen ja olennainen ja se määrit‐

tää lopullista merkityksestä saatua tulkintaa.  

 

       
suom.:   ”voi saada avustuksia” 
glossit:   VOI SAADA TUKI HAKEA 
huulio:                          avustu‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 

Esimerkki 19. Levittäytyminen uuden lekseemin muodostuksessa 

   

Esimerkissä 20 viittoja yhdistää kaksi manuaalista osaa sanahahmohuuliota vaih‐

tamalla. Huuliossa tuotetaan selkeästi suomen kielen sanalaina, jota käytetään soveltuva 

viittoma ja haluttu ilmaus yhteen ”liimaten” ja näin muodostaen uusi merkitys. Viittoja 

tuottaa manuaalisen osan YHDISTYS na artikuloi sanahahmosuuliossa [äry:] eli RY, joka 

tulee suomenkielisen sanan  ’rekisteröity yhdistys’ lyhenteestä. 

 

   
suom.:   ”nuorten RY‐kurssi toteutuisi” 
glossit:   TOTEUTUA NUORI + OMA‐2 YHDISTYS KURSSI 
huulio:                                                          äry:‐‐‐‐‐‐‐∣  

Esimerkki 20. Sanahahmohuulion vaihtaminen  



63 
 

  Yllämainittu esimerkki ei osoita levittäytynyttä ilmauksesta vaan on enemmänkin 

todiste  oletukselle  manuaalisen  osan  ja  sanahahmohuulion  itsenäisestä  toiminnasta. 

Modaliteetit toimivat interaktiossa keskenään mutta voivat varioida tilanteen ja tarpeen 

mukaan  viittojan  haluamalla  tavalla.  Pohdittavaksi  jää,  kuinka  vapaasti  manuaalisen 

osan päälle voidaan tuoda jokin muu kuin siihen yleensä liitettävä sanahahmo? Esimer‐

kissä  lekseemin  perusmerkitys  YHDISTYS  soveltuu  ilmaukseen, mutta  viittoja  valitsee 

huulioon nimenomaan suomen kielestä lainatun ilmauksen, ja luo näin uuden viittoman 

produktiivisesti  käyttötilanteeseen  soveltuvaksi.  Huuliossa  tuotettu  ilmaus  näyttäisi 

olevan se,  jonka sisältö määrittää merkitystä viittoma‐  ja  lausetasolla. Tämän kaltaiset 

kielenkäyttöratkaisut kertovat juuri viitottujenkin kielten ekologisesta ja multimodaali‐

sesta  luonteesta;  ilmauksia  on  mahdollista  luoda  tilanteissa  ja  kieltä  muunnella 

vuorovaikutustilanteen ja tarpeen mukaiseksi. 
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5 LOPUKSI 

 

Käsittelin tässä tutkielmassa sanahahmohuulioita ja niiden levittäytymistä suomalaisella 

viittomakielellä  tuotetuissa  videoaineistoissa. Tutkielmani  tavoitteena oli  löytää  vasta‐

uksia  sanahahmohuulioiden määrään,  levittäytymisen  suuntaan  ja  ulottuvuuteen  sekä 

siihen,  millaisiin  elementteihin  sanahahmot  levittäytyvät.  Käyn  lopuksi  läpi  keskeiset 

tulokset,  arvioin  tutkielman  tekoa  sekä prosessin etenemistä  ja pohdin ajatuksia mah‐

dollisista jatkotutkimusaiheista.  

 

5.1 Keskeiset tulokset 

 

Tämän aineiston tarkastelun pohjalta näyttää siltä, että SVK:n sanahahmohuulion levit‐

täytyminen  noudattaa  samoja  pääperiaatteita  kuin  taustateoriana  olleesta  NGT:stä 

raportoidut  tulokset.  Tieto  sanahahmojen määrästä  sekä  levittäytymisen  suunnasta  ja 

ulottuvuudesta  on  uutta  suomalaisesta  viittomakielestä.  Ensimmäinen  tutkimuskysy‐

mykseni oli Kuinka paljon aineistossa artikuloidaan sanahahmohuulioiksi tulkittavia suun 

liikkeitä  ja kuinka usein niiden yhteydessä  ilmaistaan alaltaan  levittäytynyt  sanahahmo

huulio?  Selvitys  osoitti,  että  sanahahmohuuliot  ovat  aktiivinen  osa  viitottua  tuotosta. 

Sanahahmohuulioiden osuudeksi saatiin tuloa 53 % sisällöltään informatiivisessa teksti‐

lajissa.  Viittomavirrasta  löydettiin  yhteensä  41  tapausta,  joissa  sanahahmohuulioin 

artikuloitujen  viittomien  ala  levittäytyi  viereiseen  tai  viereisiin  viittomiin.  Löydetyt 

ilmiöt eivät olleet epätavallisia tai poikkeuksellisia, vaan luonnollisessa viittomavirrassa 

esiintyneitä. 

  Toinen  osa  kysymyksiä  selvitti Levittäytyykö  aineiston  sanahahmohuulion  ala  en

nen  manuaalista  artikulaatiota  ilmaistavaan  viittomaan  vai  sen  jälkeen  artikuloituun? 

sekä  Monenko  manuaalisen  viittoman  yli  aineiston  sanahahmohuuliot  levittäytyvät? 

Useimmiten sanahahmon alan todettiin levittäytyvän jälkimmäisenä tuotettuihin manu‐

aalisiin  osiin,  yhteensä  37  kertaa.  Tyypillinen  levittäytyminen  toteutui  seuraavaksi 

tuotettuun  osoittavaan  elementtiin.  Lisäksi  sanahahmohuulioita  levittäytyi  edeltävään 

manuaaliseen  osaan,  kuten myös  sekä  aikaisempaan  että  jälkeenpäin  tuotettuihin  yh‐

teen tai useampaan myöhemmin tuotettuun manuaaliseen osaan.  
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  Kolmantena kysymyksenä oli Millaisiin viittomiin sanahahmohuuliot  levittäytyvät? 

ja Onko levittäytyneitä sanahahmohuulioita mielekästä jakaa ja tyypitellä ryhmiin? Kerä‐

sin  levittäytyneet  sanahahmohuuliot  yhteen  laadullista  analyysiä  hyödyntäen  ja  pyrin 

luokittelemaan  ja  tyypittelemään  niitä  kategorioihin  ilmenemismuodon  perusteella. 

Kokosin  omaksi  ryhmäkseen  aikaisemman  tutkimustiedon  perusteella  levittäytymiset, 

jotka tuotettiin osoittaviin elementteihin. Näitä toteutui aineistossa selkeästi eniten, 56 

%.  Osoitusten  tulkitaan  olevan  prosodisesti  kevyempiä  elementtejä,  joilla  ei  ole  omaa 

kiinteää  paikkaa  tai  liikettä,  ja  tästä  näkökulmasta  levittäytyminen  voidaankin  nähdä 

prosodisten kokonaisuuksien  rakentamisena,  joiden  tarkoitus  on  tekstin  sidostaminen 

(esim. Bank ym. 2013; Sandler 2009). Tyypittelin osoittavan elementin sisältävät  levit‐

täytymiset  niihin,  jotka  merkitsivät  lausekkeen  alaa  sekä  niihin  jotka  merkitsivät 

morfologisesti kompleksisen viittoman alaa. Sanahahmohuulion levittäytymisen funktio 

näyttäisi  olevan  ainakin  prosodisella  tasolla  lekseemin  ja  sitä  seuraavan  osoittavan 

elementin liittäminen yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi. Näiden lisäksi huomioin aineis‐

tosta  tapauksia,  joissa  levittäytynyt  sanahahmo  osoitti  yhdysviittomia  tai  yhdisteitä. 

Levittäytymiset toimivat siten myös tekstin sidostajina ja osoittivat lauseiden ja lausek‐

keiden päättymistä painotuksilla. Nämä ilmenivät levittäytymisten sijoittumisena usein 

lauseen viimeisenä tuotettuun manuaaliseen osaan. Lisäksi sanahahmohuulioiden avulla 

rakennettiin  myös  kokonaan  uusia  lekseemejä  kielenkäyttötilanteiden  tarpeiden  mu‐

kaan. Tämän tutkimuksen aineisto on laajuudeltaan sellainen, ettei sen perusteella voida 

tehdä  yleistettäviä  johtopäätöksiä mahdollisista  SVK:n  levittäytymistyypeistä mutta  se 

antaa  mahdollisuuden  alustavien  päätelmien  tekemiselle  ja  herättää  kysymyksiä  seu‐

raavia tutkimuksia varten.  

   

5.2 Tutkielman ja tutkimusprosessin arviointi 

 

Aloittaessani tekemään tutkielmaa en osannut kuvitella, mitä kaikkea huulioiden tarkas‐

telussa kohtaisin. Aihe ja siihen liittyvät ilmiöt tuntuivat prosessin aikana rönsyilevän ja 

jossain  vaiheessa  vaikutti,  että  kaikki  kielen  tasot  ja  elementit  liittyvät  jollakin  tapaa 

suun liikkeisiin. Saatavilla olleet materiaalit  ja menetelmälliset tiedot tarjosivat tutkiel‐

malle  varsin  hyvät  tutkimusolosuhteet,  vaikkakaan  videolta  tehtyjen  havaintojen 

esittäminen  pysäytyskuvina  ei  tee  oikeutta  kielelle,  jossa  merkitykset  muodostuvat 

liikkeiden  muutosten  kautta.  Molemmista  analysoitavana  olleista  aineistoista  löytyi 
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levittäytymisiä, joten sen suhteen voin katsoa kaksiosaisen materiaalin käytön vahvista‐

neen tutkimuksen validiteettia ja todentaneen ilmiön monipuolisuutta osana SVK:ltä.  

  Aineiston annotoinnin suhteen haastavaa oli päättää ensinnäkin se, milloin viitto‐

ma  alkaa  ja  milloin  se  päättyy.  Ratkaisin  alan  määrittelyn  siten,  että  pyrin  saamaan 

yksittäistä  viittomaa määrittävään  annotaatiosoluun mahdollisimman  ison osan  viitto‐

man  merkityksellisestä  aineksesta,  eikä  solujen  väliin  jäänyt  siten  juurikaan  tyhjää. 

Tekemäni ratkaisu vastaa enemmän elemallin kuin segmenttimallin mukaista näkemys‐

tä  viittoman  alasta  seikkaa,  kun  tehtyä  annotaatiota  tarkastelee  Jantusen  (2011:  62) 

huomion valossa: 

 

  ”Tärkeä  käytännöllinen  seuraus  koskee  viittomien  annotointia  videolta  ELAN  –

ohjelman  avulla.  Viittomien  väliin  on  annotaatiotyössä  perinteisesti  jätetty  –

segmenttimallista  tuttua  viittomannäkemystä mukaillen  –kestollisesti  varsin  pit‐

kän  siirtymäliikkeitä  vastaavat  tyhjät  jaksot.  Elemallin  mukaisessa  foneettisessa 

viittomakäsityksessä  jatkuva viittomavirta ei kuitenkaan sisällä varsinaisia siirty‐

mäliikkeitä,  jolloin  annotaatiosolujen  välissä  ei  juurikaan  saisi  olla  tyhjää  tilaa. 

Käytännössä viittomien annotaatiorivin tulisi siis koostua perustapauksessa toisi‐

aan hyvin lähekkäisistä seuraavista ja suhteellisen pitkästä annotaatiosoluista.”  

 

  Toinen  annotointihaaste  oli  sanahahmojen  alan  merkitsemisessä  ja  erityisesti 

siinä,  kuinka merkitä  tapaukset,  joissa  visuaalisen  tarkastelun perusteella  ei  pysty nä‐

kemään  aktiivisen  tuottamisen  vaiheita.  Kaikki  artikuloitu  puhe  ole  havaittavaa,  eikä 

aina siten ollut mahdollista havaita sitä, milloin suu on aktiivinen ja milloin ei. Myöskään 

suomen kielen käyttäminen glossauksessa ei ollut ongelmatonta. Olen käännöksiä  teh‐

dessä  ollut  tietoinen  näkökulmista,  joiden  mukaan  eri  kielijärjestelmissä  asioihin 

voidaan viitata eri tavoin ja merkitysten kääntäminen on aina tulkintakysymys. Tarkoi‐

tuksenani  oli,  että  glossit  toimisivat  apuvälineenä  viittoman  alan  ja  sen  merkityksen 

välittäjänä.  Kuitenkaan  merkitsemäni  sanahahmoannotaatiot  eivät  varmastikaan  ole 

täysin paikkaansa pitäviä ja useaan otteeseen pohdittavana onkin ollut oman äidinkielen 

vaikutus  annotointihavaintoihin.  Vogt‐Svendsen  (2001)  kertoo  omasta  kokemukses‐

taan: muiden maiden viittomista katsoessaan, hän näki niissä norjalaisen viittomakielen 

sanahahmoja, vaikkei se  tietenkään ollut mahdollista. Toisaalta  Johnston  ja van Roekel 

(2014: 84) argumentoivat, että vieraskieliset    tai ei  sujuvasti viittovat  tekevät helposti 
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virheitä  erehtyessään  luulemaan  sanahahmohuulion  osaa  viittomakieliseksi  huulioksi. 

Yleisenä havaintona artikulaatiotyyleistä voi  todeta, että osa viittojista päätti  sanahah‐

mon selkeämmin, kun toisilla suu saattoi jäädä avoimeksi tai huulet yhteenpuristetuksi 

pitkäksikin aikaa selkeän alkusegmentin jälkeen. Tästä syystä suun liikkeiden annotaa‐

tioihin  olisi  voinut  olla  hyödyllistä  lisätä  luokka  ’pidättäminen’  (suppressed),  joka  olisi 

merkinnyt suun jäämistä aktiiviseksi mutta ei enää sanahahmoa ilmaisevaksi. (ks. Johns‐

ton & van Roekel 2014.) 

  Tässä tutkielmassa on työn laajuus ja käytössä olleet resurssit huomioiden pyritty 

antamaan mahdollisimman kattava kuva tutkielman aineistosta. Aineisto olisi kuitenkin 

tarjonnut  mahdollisuuksia  monipuolisempaan  tarkasteluun.  Esimerkiksi  aineistonke‐

ruu‐  ja  analyysimenetelmien  tarkasteleminen  jää melko vähäiseen  rooliin  ja  toteavalle 

tasolle. Keräsin levittäytyneet sanahahmohuulioilmiöt yhteen laadullista analyysiä hyö‐

dyntäen ja pyrin luokittelemaan ja tyypittelemään niitä kategorioihin ilmenemismuodon 

perusteella  (Laine 2009: 91–92). Tämä osoittautui  kuitenkin haastavaksi  tehtäväksi  ja 

moni  kuvatuista  ilmiöistä  esiintyi  niin  harvoin,  että  tyypittelyn  tekeminen  tuntui  poh‐

jaavan  liian  kevyeen  tulkintaan.  Lisäksi  tutkimusmateriaalien  tarjoamaa  tietoa  olisi 

voinut  käyttää  hyväksi monipuolisemmin  esimerkiksi  tarkemmalla  syntaktisen  ja  pro‐

sodisen  rakenteen  kuvaamisella.  Aineisto  olisi  tarjonnut  mahdollisuuksia  analyysin 

syventämiselle.  Tutkielmassa  onnistuttiin  kuitenkin  vastaamaan  kaikkiin  tutkimuksen 

tekemistä ohjaaviin kysymyksiin. 

 

5.3 Jatkotutkimusaiheita 

 

Sanahahmohuulioita ja niiden merkitystä osana viitottuja kieliä on 2000 –luvulla tarkas‐

teltu vaihtelevista näkökulmista. Näkemykset ja tulkinnat varioivat aina puhutun kielen 

lainoista,  koodien  sulautumisilmiöön  ja  multidimensionaaliseen  vuorovaikutuksessa 

tapahtuvaan modaliteettien  sekoittumiseen  asti.  Osa  tutkijoista  ei  tarkastele  sanahah‐

moja,  eikä  myöskään  viittomakielisiä  huuliota,  viittomaan  kuuluvana  komponenttina, 

vaan  ainoastaan  vakiintuneina  osina  rinnakkaisartikulaatiota  ja  leksikaalisesti  merki‐

tyksettöminä (Ebbinghaus & Hessman 2001; Fontana 2008). Argumentoitu jopa on, että 

sanahahmohuuliot häviäisivät ja poistuisivat kokonaan esimerkiksi sen takia, että oraa‐

linen  painotus  on  opetuksessa  loppunut  (Rainò  2001).  Toiset  tutkijat  näkevät 

sanahahmot leksikaalistuneina osina viitottujen kielten sanastoa (Bank, Crasborn & Van 
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Hout  2011:  248–270,  2013),  ja  sanahahmohuulioiden  käyttämistä  tukevat  tilanteisen 

kielenkäytön  ja  heteroglossian  näkökulmat,  joissa  kielenkäyttäjien  nähdään  olevan 

vapaita itse valitsemaan useista tarjolla olevista viitotun ja puhutun kielen vaihtoehdois‐

ta  ilmaisuunsa  elementtejä.  Itse  uskallan  väittää  sanahahmojen  olevan  aktiivinen  osa 

viitottua ilmaisua ja yksi selkeä kielen käytön strategia. Eriävät näkemykset sanahahmo‐

jen funktioista  tee niistä merkityksettömiä siinä kontekstissa, jossa niitä ilmaistaan.  

  Groesjeanin (2010: 57) mukaan ilmauksia lainataan tai liitetään koodia vaihtamal‐

la mutta pohja‐ tai pääkielen prosodian mukaisesti. Vain pidemmissä tai tärkeämmissä 

ilmauksissa myös vierailevan kielen prosodisia elementtejä otetaan mukaan tuotokseen. 

Ymmärrykseni tutkielman teon jälkeen on, että suomalainen viittomakieli ottaa ilmauk‐

sia  ja  sanahahmoja  käyttöönsä  ja  muokkaa  niistä  usein  omiin  tarpeisiinsa  sopivan 

muodon.  Kuten  Bank  ym.  (2011:  250)  argumentoivat:  puheessa  segmenttien  supistu‐

mista tai vähentämistä motivoi akustinen tuotto ja auditiivinen havaitseminen, kun taas 

sanahahmohuuliot  voivat  esiintyä  aivan  toisenlaisina  ja  pohjata  nimenomaan  visuaali‐

siin  vaatimuksiin.  Suomalainen  viittomakieli  rekonstruoi  puhutun  kielen  sanalainat 

omaan ilmaisutapaansa sopiviksi, ja tarkastelun painopistettä olisikin ehkä syytä siirtää 

siihen, miltä sanat tuotettuna näyttävät. Kiinnostavaa olisi selvittää enemmän sitä, miten 

ja millä periaatteilla ajallista supistamista tapahtuu (vrt. Bank ym. 2011: 263). Jos arti‐

kuloitu sana loppui sellaisen vokaalin tai konsonantin ääntämiseen, joka ei ollut silmillä 

havaittavissa, oli mahdotonta sanoa, artikuloidaanko sana kokonaisuudessaan vai dele‐

toitiinko siitä osa. Vaikkei artikulaation ajalliseen pituuteen sinänsä tässä tutkimuksessa 

kiinnitetty systemaattisesti huomiota, yleisen  tarkastelun pohjalta voidaan  todeta, että 

sanahahmohuulion tuottamista vajaana tapahtui. Usein artikuloitiin sanan alkuosa mut‐

ta  ei  niinkään  kokoisena  tai  ”täydellisenä”,  vaan  ilmaiseminen mukaili  visuaalisuuden 

periaatteita  ja artikuloinnissa  toteutettiin ne osat,  jotka olivat ymmärtämisen kannalta 

oleellisimpia. Keskeisiä osia myös korostettiin tarvittaessa ja esimerkiksi p, t tai l saatet‐

tiin  artikuloida  korostetun  selkeästi  tilanteissa,  joissa  niiden  välittäminen  oli  viestin 

kannalta oleellista.  

  Laajempaa tutkimusta sanahahmoista ja SVK:n sanahahmoista sekä niihin liittyvis‐

tä  ilmiöistä  tarvitaan. Myös  levittäytymistä  tulisi  tarkastella  laajentamalla  tutkimuksen 

kattamaan erilaisia rekisterityylejä sekä eri‐ikäisten viittomista. Lisäksi olisi kiinnosta‐

vaa  pohtia,  levittäytyvätkö  myös  viittomakieliset  huuliot  SVK:ssä  vai  onko  se  vain 

sanahahmohuulioihin liittyvä ilmiö. Crasborn ym. (2008: 57–58) huomasivat, että kaik‐
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kien  heidän  tutkimuksessaan  tarkasteltujen  viittomakielten,  BSL,  NGT  ja  SSL,  osalta 

viittomakielisten  huulioiden  levittäytymistä  tapahtui  vain  harvoin,  vaihdellen  2%:sta 

8%:tiin.  

  Havaintojen  perusteella  olisi  lisäksi  ollut  mielenkiintoista  ymmärtää  paremmin 

elemäisiä  emootioihin  liittyviä  tunneilmauksia,  kuten  hymyä,  pelokkuutta  tms.,  joille 

oman  huuliokategorian  antaisi  muun muassa  Coerts  (1992).  Huulioiden  pakollisuutta 

olisi mielenkiintoista selvittää, kuten myös sitä, missä tilanteissa viittomakielinen huulio 

vaihdetaan sanahahmohuulioon  tai päinvastoin.  Jos manuaalinen osa  ilmaistaisiin aina 

samantyyppisen sanahahmon kanssa, se antaisi suuntaa huulion pakollisuuden asteesta. 

Lisäksi  tutkimukset  siitä, mistä  kohtaa  huulion  artikulaatio  alkaa  sekä moneenko  seg‐

menttiin  huulio  jakautuu,  ja  montako  morfeemia  huulio  sisältää  olisivat  sekä 

mielenkiintoisia  että  hyödyllisiä  tietoja  suun  liikkeiden  käyttäytymisestä.  Aineistoa 

työstäessäni havaitsin, että huulion ja manuaalisen osan yhdenaikaisuus varioi huomat‐

tavasti.  Myös  näiden  selvittäminen  olisi  huulioiden  roolin  selvittämisen  kannalta 

relevanttia.  

  Lisätietoa  olisi  kiinnostavaa  saada  eri modaliteettien  ja  aistien  interaktiota  sekä 

siitä,  kuinka  vuorovaikutustilanteissa  kaikkia  prosodisia  vihjeitä  yhdistetään  tarkem‐

miksi  kokonaisuuksiksi.  Kieli  on  kokonaisvaltaista.  Kognitiivisen  neurotieteen 

tutkimusten avulla on selvitetty esimerkiksi millaisissa tilanteissa ja kuinka paljon kas‐

vojen  artikulaatioliikkeet  auttavat  kuultujen  äänteiden  tunnistamisessa  (Tiippana 

2006). Mittaustietoa apuna käyttäen on selvitetty foneettisia ulottuvuuksia, esimerkiksi 

päänliikkeiden  funktioita  (Puupponen  2012)  ja  liikkeentunnistusteknologian menetel‐

millä  on  analysoitu  SVK:n  kieliopillisia  elementtejä  viittoman  alan määritelmästä  aina 

prosodisiin  signaaleihin asti  (ks.  Jantunen ym. 2012;  Jantunen 2015). Multimodaalisen 

vuorovaikutuksen  näkökulmasta  on  selvitetty  sosiaaliseen  vuorovaikutukseen  liittyviä 

tekijöitä (ks. esim. Tapio 2013). Usein näissä vuorovaikutusta selvittävissä tutkimusase‐

telmissa  yksittäisten  tekijöiden  osavaikutusta  kokonaisuuteen  on  kuitenkin  hankala 

määrittää.  Hedelmällistä  olisikin  yhdistää  näiden  tutkimusnäkemysten  näkökulmia 

suhteessa monikieliseen ympäristössä toimimiseen ja esimerkiksi siihen, kuinka paljon 

keskustelukumppanin kasvon‐, suun‐  ja  leuan liikkeet ohjaavat viittomien merkityksen 

määrittelyä tai ohjaavat tunnistusta. Vaikuttaako ympäristön visuaalinen melu tai muut 

keskustelua  häiritsevät  tekijät  esimerkiksi  viittomakielisessä  keskustelussa  siten,  että 

keskustelukumppani seuraakin tiiviimmin kasvojen ja suun liikkeitä. Millaisia modaali‐
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sia  ja  prosodisia  lisävihjeitä  keskustelijat  käyttävät,  lisääntyykö  sanahahmohuulioiden 

käyttö tai vahvistuvatko suun liikkeet muutoin.  

  Kuitenkin kuten niin  kovin usein,  asioiden  tutkiminen herättää  enemmän  lisäky‐

symyksiä kuin antaa absoluuttisia vastauksia. Todellisten monikielisyydestä nousevien 

kielellisten resurssien käytön ja ideologisten kielikäsitysten välillä huokuu vahva jännite 

(Blommaert 2010), johon peilaten sanahahmojen kompleksisuus näyttäytyy kielenoppi‐

jalle ja tutkijalle monimuotoisena, kiinnostavana ja rönsyilevänä ilmiönä. Kaksi‐ moni‐ ja 

multikielisyyden  näkökulmista  kielelliset  valinnat  toteutunevat  jatkossakin  itse  tilan‐

teesta  ja  olosuhteista  riippuen.  Huulioiden  käyttö  suhteessa  manuaalisiin  osiin  ei 

vaikuttanut synkronoidun pakolliselta vaan enemmänkin siltä, että molemmat kanavat 

toimivat  omassa  ohjauksessaan  ja  aineistoni  perusteella  kielenkäyttäjällä  oli  tilanteen 

mukaan mahdollisuus käyttää haluamiaan kanavia haluamillaan painotuksilla. Näenkin 

sanahahmohuuliot  konventionaalistuneina  ilmiöinä,  jolloin  ne  ovat  oma,  erillinen  ja 

melko itsenäinen osa viitottua ilmausta. Kielet eivät ole ”suljettuja” eivätkä vaikutuksille 

immuuneita, vaan ne ovat tilanteissa ja tarpeiden mukaisesti muunneltavissa erilaisissa 

sosiaalisessa konteksteissa. Kendon  (2004: 17) katsoo, että  sanahahmohuuliot valikoi‐

tuvat  ja muovautuvat viittojan  semanttisten  tarkoitusperien mukaan. Tämän aineiston 

esimerkkien perusteella uskallan todeta, että jotain tämän kaltaista todella tapahtuu.  
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Liite 1. Yhteenveto aineiston levittäytyneistä sanahahmohuulioista  
* levittäytyminen edeltävään manuaaliseen osaan 
 

Henkilö  Levittäytynyt ilmaus 
 

 A  1. * 
suom.:   ”muistan, kun katsoin paperia” 
glossit:   (ITSE‐1) MUISTAA PIH OS‐1(KM‐variaatio) 
huulio:         ∣‐‐‐muist]‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ∣  
 
2. ja 7. 
suom.:   ”näytin paperia (äidilleni)” 
glossit:   NÄHDÄ + JULKAISTA OMA‐1 
huulio:   näytä‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ∣ 
 
3.  
suom.:   ”kyllä sinä nämä opit” 
glossit:   OSATA OS‐2‐ᴎ 
huulio:   opp‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
4.  
suom.:   ”(en ymmärtänyt, se) oli kamalaa” 
glossit:   KAMALA OS‐1 
huulio:  (k)am‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
5.  
suom.:   ”(pääsykoe)materiaali” 
glossit:   MATERIAALI + KL‐G (muoto) 
huulio:   materiaal‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
6.  
suom.:   ”(en ymmärtänyt) mitään” 
glossit:   MITÄÄN OS‐1 (KM‐variaatio) 
huulio:   mit‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
8.  
suom.:   ”äidille” 
glossit:  ÄITI OS‐3 (kokokäsi) 
huulio:  äiti‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
9. 
suom.:   ”opit nämä (asiat)” 
glossit:   OSATA+YMMÄRTÄÄ +OS‐2‐ᴎ 
huulio:  opp‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
10. 
suom.:   ”(ensimmäinen) vuosi täällä” 
glossit:   VUOSI + OS‐2a 
huulio:   vos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
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11. 
suom.   ”(ollut itselle ikään kuin) terapeuttinen juttu”  
glossit:   TERAPIA ASIA 
huulio:   terap‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
12. * 
suom.   ”tykkään” 
glossit:   ITSE‐1 TYKÄTÄ 
huulio:   tykkää‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 

B  13. ja 14. 
suom.:   ”(hyödyksi viittomakielen opetus) puolella” 
glossit:   HYÖTY ANTAA VIITTOMAKIELI OPETUS PUOLELLA ALUE‐3 
huulio:  yöty‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣                                              puol‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
15. 
suom.:   ”täällä opiskelun kautta” 
glossit:   OPISKELU OS‐2a KAUTTA 
huulio:  opiskelu‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
16. * 
suom.:   ”oma äidinkieleni” 
glossit:   OMA‐1 ÄITI KIELI OS‐ed. 
huulio:  ∣‐‐‐äidinkieli‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
17. * 
suom.:   ”muistan jo lukioajoilta” 
glossit:   OS‐1 MUISTAA OS‐4 
huulio:  muist‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 

C  18.  
suom.:   opetusharjoittelu ”vaihe” 
glossit:   HARJOITELLA OPETUS JAKSO OS‐2 
huulio:                                           vaih‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
19.  
suom.:   ”merkitysten” 
glossit:   TARKOITTAA TARKOITTAA 
huulio:   meriys‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
20.  
suom.:   ”lausetaso” 
glossit:   LAUSE TASO 
huulio:  lau(s)e‐‐‐‐‐‐∣ 
 
21. 
suom.:   ”(asia) unohtui” 
glossit:   UNOHTAA PAINUA‐POIS 
huulio:  unoha‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
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22. 
suom.:   ”muistin (asian uudelleen)” 
glossit:   MUISTAA OS‐2 
huulio:   muist‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 

D  23.  
suom.:   ”selitti lapsille etukäteen” 
glossit:   ENNEN SELITTÄÄ LAPSET OS‐4‐2 
huulio:                                   laps‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
24. ja 25. 
suom.   ”mistä syystä saanut (viittomanimen)” 
glossit:   MIKÄ SYY SAA kys.ele 
huulio:   mistä‐‐‐‐∣  saa‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
26.  
suom.:   ”kun ne oli opetettu, ne oli helppo muistaa” 
glossit:   1‐OPETTAA‐2 HELPPO MUISTAA MERKITÄ‐MUISTIIN 
huulio:                                            muistaa‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
27. 
suom.:   ”sitten tulkki koulutuksessa (ensimmäistä kertaa)” 
glossit:   SITTEN TULKKI KOULUTUS+OS‐3 ENSIMMÄISTÄ‐KERTAA 
huulio:                               koulus‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
28.  
suom.:  ”millainen (viittoma)kielen rakenne on” 
glossit:   KUINKA KIELI OS‐ed RAKENNE 
huulio:                  iell‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
29.  
suom.:   ”kertoi esimerkiksi fonologiasta, foneemirakenteesta..” 
glossit:  OLI KERTOA ESIMERKIKSI FONOLOGIA FONEEMIx SYSTEEMI+JÄRJESTYS 
huulio:                                                                                            systeem‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 

E  30.  
suom.:   ”nyt tähän mennessä olen ollut kaksi vuotta” 
glossit:   OLI NYT TÄHÄN‐MENNESSÄ KAKSI‐VUOTTA + TÄHÄN‐MENNESSÄ 
huulio:                                                     kaksvuot‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
31.  
suom.   ”myöhemmin tulee kolmas vuosi 
glossit:   MYÖHEMMIN KOLMAS VUOSI + JAKSO 
huulio:                                               vuos‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
32.  
suom.:  ”toivon, että aikaisemmin mietitty nuorten RY‐kurssi toteutuisi kunnolla” 
glossit:   OS‐1 TOIVOA KUNNOLLA TOTEUTUA NUORI + OMA‐2 YHDISTYS KURSSI 
huulio:                                                                       nuort‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ äryy‐‐‐‐∣ 
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33. 
suom.:  ”nuorten kerhoissa” 
glossit:     KERHO + OS‐2‐3 
huulio:     kerho‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
34.  
suom.:   ”millä tavalla yhdistys perustetaan” 
glossit:   PERUSTAA YHDISTYS + OS‐2 KUINKA TAPA 
huulio:                       yhdisty‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
35.  
suom.:  ”ensinnäkin kuinka saadaan ihmisiä napattua mukaan ja toiseksi kuinka..” 
glossit:   KUINKA TAPA SAADA NYKÄISTÄ IHMINEN LISTA‐1 LISTA‐2 KUINKA 
huulio:                                                             ihmisä‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
36. ja 37. 
suom.:  ”ja toiseksi kuinka oikean yhdistyksen lainausmerkeissä paperiasiat hoidetaan” 
glossit:   KUINKA PI YHDISTYS OS‐2 LAINAUSMERKKI PAPERI ASIA KUINKA LISTA‐2  
huulio:                       yhdisy‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣                                                         kuinka‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
38. ja 39. 
suom.:   ”esimerkiksi mistä voi saada avustuksia” 
glossit:   ESIMERKIKSI KUINKA MISSÄ+TULLA VOI SAADA TUKI HAKEA 
huulio:                                          mistä‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣                      avustu‐‐‐‐‐∣ 
 
40. ja 41. 
suom.:  ”nuoret kaipaavat saada tietoa perusasioista” 
glossit:   PERUS ASIA OS‐4‐2 NUORI+OS‐4‐2 KAIVATA SAADA TIETO+OS‐2 
huulio:                                       nuor‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐∣                                tieto‐‐‐‐‐‐‐∣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	progradu-marika-rauhansalo
	progradu-marika-rauhansalo.2.pdf

