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1 JOHDANTO 

 

Mitä on visuaalinen viittominen? Millainen on ele viittomakielissä? Miten kehollisuus ja ke-

hollinen kokemus näkyvät viittomisessa? Miten viittoessa ”ollaan karhu” ja samalla rakenne-

taan pienoismallia jostain tapahtumasta tai tilasta viittomisessa? Miten mielikuvaisuus näkyy 

kielen tuottamisessa ja tulkinnassa? Mitä on kielen eleisyys? Nämä kysymykset ja niistä kum-

puava pohdinta ovat innoittaneet käsillä olevan tutkielman tekoa. 

Puhtaasti arbitraarisuutta ja konventionaalisuutta ihannoiva aikakausi kielten tutkimuk-

sessa on vähitellen väistymässä, mikä näkyy tämän hetken kielten tutkimussuunnissa. Pelkkien 

säännönmukaisuuksien ja yleistyksien sijaan tutkitaan yhä enemmän muun tyyppistä kielen ai-

nesta ja sen ilmiöitä. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi variaatio, murteet, vuorovaikutukselli-

set elementit ja osatekijät, multimodaalisten ilmausten tuotto, vastaanotto ja rakentuminen, ono-

matopoeettiset ilmaukset, sekä ele ja eleiden rooli osana kieliä.  

Viittomakielten tutkimuksessa eleen käsite ja sen määritteleminen on ilmeisistä syistä 

luonut haasteita, ja toisaalta myös haastanut koko käsitteen perinteisen määritelmän. Kaikki 

käsien liikkeet eivät ole samantyyppisiä, tosin eivät ne ole kaikki samantyyppisiä puhutuissa-

kaan kielissä (McNeill 1992; Okrent 2002; Kendon 2004). Käsien liikkeissä ja asennoissa, yh-

dessä ei-manuaalisten osien kanssa, on eroja siinä, miten ja minkälaisia merkityksiä niillä väli-

tetään. Viittomakielen yksiköissä ja rakenteissa on konventionaalisuutta ja arbitraarisuutta, 

mutta kaikki aines ei asetu näihin perusteisiin.  

Kaikki viittominen ei ole samanlaista, vaan viittomisessa on mukana myös toisenlaista 

ainesta: eleistä (Liddell 2003), hämärärajaista ja epäkonventionaalista aineista (Jantunen 

2018). Tällä aineksella näytetään jotain pelkän kertomisen sijaan (Ferrara 2012), se on vahvasti 

kontekstisidonnaista ja perustuu viittojien kesken jaettuun kokemusmaailmaan. Liddellin 

(2003) amerikkalaisen viittomakielen (ASL) rakennetta ja kielioppia käsittelevä teos oli yksi 

ensimmäisistä julkaisuista, joissa eleinen aines (engl. gestural aspects and gestural elements) 

hyväksyttiin osaksi kielen rakennetta. Sittemmin esimerkiksi Ferrara (2012) on käsitellyt väi-

töskirjassaan laajalti australialaisen viittomakielen (Auslanin) eleisyyttä erityisesti kuvaamisen 

(engl. depiction) kautta. Jantunen (2018) puolestaan kutsuu tällaista ainesta epäkonventionaa-

liseksi ja hämärärajaiseksi erottaen sen siten konventionaalisesta ja tarkkarajaisesta aineksesta. 

Tämän tutkielman aihe kiteytyy näyttämiseen, epäkonventionaaliseen ja hämärärajaiseen 

kielen ainekseen, jota nimetään työssä myös eleisyydeksi. Näyttämisen ytimessä ajatellaan ole-

van yhteisesti jaetut aistivaikutelmat ja kyky valjastaa ja integroida näitä aistivaikutelmia osaksi 
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kielen rakenteita. Kun molemmat osapuolet ovat aistiensa kautta saaneet samantyyppisen tie-

don, voidaan tästä tiedosta ottaa suhteellisen suoraan aineksia kieleen ja kielentämiseen. Näyt-

tämisellä tuodaan kielennettävä asia visuaalisesti tai muutoin suoremmin aistein havaittavaksi 

(esim. onomatopoeettiset ilmaisut puhutuissa kielissä) vastaanottajalle. Tämä aines puolestaan 

sekoittuu kielen toisentyyppiseen, konventionaaliseen ja tarkkarajaiseen ainekseen (Jantunen 

2018), muodostaen erilaisia rakenteita, kokonaisuuksia ja yksiköitä. Tässä tutkielmassa pureu-

dutaan näistä epäkonventionaalisista ja hämärärajaisista ilmiöistä kahteen: kuvaileviin viitto-

miin ja konstruoituun toimintaan ja erityisesti niiden keskinäisen esiintymisen tarkasteluun. 

Raportti koostuu kuudesta pääluvusta. Seuraavassa luvussa kerrotaan aluksi, mitä kielten 

epäkonventionaalisella ja hämärärajaisella aineksella tarkoitetaan ja siten pohjustetaan tämän 

työn tutkittavat ilmiöt. Luku jatkuu kuvailevien viittomien ja konstruoidun toiminnan teoreet-

tisella taustoituksella ja päättyy siihen, mitä tällä hetkellä tiedetään ilmiöiden keskinäisestä 

esiintymisestä. Luvun 2 lopussa kerrotaan tutkielman tavoitteet ja niiden pohjalta asetetut tut-

kimuskysymykset. Kolmas luku käsittelee tutkimusaineistoa ja työn menetelmiä. Siinä kuva-

taan tutkielmassa käytetty aineisto ja annotointikonventiot. Luvussa neljä esitellään työn tulok-

set yleisesti ja tutkimuskysymyksittäin, ja luvun lopussa käsitellään erikseen lyhyesti vaikeita 

tapauksia. Pohdinnassa (luku 5) avataan ja tulkitaan tuloksia, sekä pohditaan valittujen ilmiöi-

den määrittelyn ja tyypittelyn haasteita. Myös työn reliabiliteettia ja validiteettia arvioidaan. 

Lopuksi esitetään yhteenveto, jatkotutkimusaiheet ja loppusanat. 
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2 KUVAILEVAT VIITTOMAT JA KONSTRUOITU TOIMINTA 

 

2.1 Johdatus kielen epäkonventionaaliseen ja hämärärajaiseen ainekseen 
  
Kieli on olio, jonka koko olemuksen täydellinen vangitseminen kielen rakenteen kuvaukseen 

on haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Viittomakielen kuvauksessa erityiseksi haasteeksi on 

noussut osittain sen modaliteetista johtuva ominaisuus, jota on kutsuttu muun muassa visuaa-

liseksi viittomiseksi ja eleisyydeksi. Jantunen (2018) on lähestynyt tätä kielen ainesta ja sen 

roolia tuoreessa artikkelissaan, esittämällä näkemyksensä kielistä hybridisysteemeiksi muodos-

tuvina jatkumoina, jotka muotoutuvat tarkkarajaisten ja konventionaalisten ja hämärärajaisten 

ja epäkonventionaalisten jatkumopäätyjen välille.   

Jatkumon hämärärajaisessa ja epäkonventionaalisessa päädyssä on viittomistosta eniten 

kontekstin mukaan vaihtelevat ja eleisestä aineksesta koostuvat kuvailevat viittomat. Tilantei-

sesti varioivien kuvailevien viittomien parametreista (käsimuodosta, liikkeestä, paikasta, orien-

taatiosta ja ei-manuaalisista elementeistä) vähintään yksi – yleensä useampi – on analoginen eli 

yhdenmukainen kuvattavan tilanteen tai kohteen kanssa. (Liddell 2003; Takkinen 2010; Jantu-

nen 2018.)  

Kuvailevien viittomien sijoittaminen edellä mainitulle jatkumolle ei kuitenkaan ole yksi-

selitteistä, sillä viittomat voivat lisäksi tilanteisesti leksikaalistua tai de-leksikaalistua. Tilan-

teinen leksikaalistuminen tapahtuu nopeimmillaan jopa yksittäisen keskustelun aikana, jolloin 

puhutaan väliaikaisesta leksikaalistumisesta. Vastaavasti, kun vakiintuneet viittomat palaute-

taan viittomisessa niiden eleisille juurilleen, ne de-leksikaalistuvat. (Cormier, Quinto-Pozos, 

Sevcikova, Schembri 2012; Johnston & Ferrara 2012; Jantunen 2018.)  

 Konventionaalisuuden ja kategorisuuden jatkumolla voidaan tarkastella myös lausera-

kenteita, vaihtelevan vapaan ja vakiintuneen syntaksin välillä. Lausetason ilmiöistä jatkumon 

epäkonventionaaliseen ja hämärärajaiseen päätyyn sijoittuu konstruoitu toiminta. (Jantunen 

2018; kuvio 1.). Konstruoitu toiminta tarkoittaa vaihteleva-asteista ja eleistä näyttelemistä, jolla 

näytetään jotain kertomisen sijaan (Metzger 1995; Liddell 2003; Ferrara 2012; Johnston ja Fer-

rara 2014). Konstruoidussa toiminnassa viittoja kuvittelee ympäröivän tilan kuvattavan tapah-

tuman tai tilanteen tilaksi, ja viittoja – tai puhuja – on itse osa tätä tilaa (Liddell 2003). Vakiin-

tuneemmassa syntaksissa, eli lausejatkumon tarkkarajaisessa ja konventionaalisessa päädyssä, 

konstruoidun toiminnan käyttö on vähäistä tai sitä ei ole laisinkaan. 
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Kuvio 1. Konstruoitu toiminta ja viittomisto kategorisuuden ja konventionaalisuuden jatku-
molla Jantusen (2018: 115, 121) jatkumoiden pohjalta sovellettuna. (Huom. kuvioon merkatut 
ilmiöt eivät ole sijoitettuna suhteessa toisiinsa, vain suhteessa kategorisuuteen ja konventionaa-
lisuuteen.) 
 

Kuvailevat viittomat ja konstruoitu toiminta ovat siis samaa ilmiötä, kielen hämärärajaista 

ja epäkonventionaalista ainesta ja ne sekoittuvat kielen tarkkarajaiseen ja konventionaaliseen 

ainekseen. Molemmat jatkumon päädyt katsotaan kieleen kuuluvaksi ja kielen esiintymiä ja 

luokkia voidaan tarkastella tällä jatkumolla (kuvio 1; Jantunen 2018; Ferrara & Hodge 2018). 

Kuvailevilla viittomilla että konstruoidulla toiminnalla on molemmilla näyttämisen ominaisuus 

(Ferrara 2012; Ferrara & Johnston 2014), eli niillä demonstroidaan kielennettäviä asioita (Clark 

1996) jonkinlaisen kuvauksen tai esittämisen pohjalta (Liddell 2003). Niiden tulkinnallisuus 

pohjautuu konventionaalisuuden ja kategorisuuden sijaan kielelliseen ja reaalimaailman kon-

tekstiin, ja kielenkäyttäjien välillä jaettuun ja koettuun aistimaailmaan.  

Tarkkarajainen ja konventionaalinen puolestaan on sitä kielen ainesta, jolla on perintei-

sempi saussurelainen merkin ja merkityksen suhde. Tähän liittyy olennaisesti käsite 
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arbitraarisuus, eli merkin ja merkityksen välinen merkkijärjestelmään perustuva sopimuksen-

varaisuus. Toinen keskeinen käsite on leksikaalisuus, johon viitataan tässä työssä ensisijaisesti 

viittomatasolla muodon ja merkityksen konventionaalisuutena (esim. Johnston & Schembri 

2010; Okrent 2002). Auslanin tutkimuksessa näihin kahteen erityyppiseen kieliainekseen on 

viitattu näyttämisenä (epäkonventionaalinen ja hämärärajainen) ja kertomisena (konventionaa-

linen ja tarkkarajainen) (Ferrara 2012; Ferrara & Johnston 2012; Hodge & Ferrara 2018). Hod-

gen ja Ferraran (2018) mukaan kielissä on lisäksi osoittavaa ainesta. Tässä tutkielmassa keski-

tytään kielen epäkonventionaalisiin ja hämärärajaisiin ilmiöihin, joten osoittavaa ainesta ei tar-

kastella työssä lähemmin, joskin aihetta sivutaan paikoin (ks. luvut 4.4 ja 5).  

 

 

2.2 Kuvailevat viittomat 
 

Kuvailevia viittomia on tutkittu 1970–luvulta lähtien. Ensimmäiset ASL:n analyysit käsittelivät 

tällaisia viittomia ikonisina tilassa kuvailevina viittomina (DeMatteo 1977). Sittemmin viitto-

makielten tutkimuksessa vallitsi pitkään morfemaattisuutta painottava lähestymistapa kuvaile-

viin viittomiin. Varsinkin Supalla (1978; 1982; 1990; 2003), joka on nimennyt kyseisiä viitto-

mia muun muassa klassifikaattoripredikaateiksi (taulukko 1), on luonut perustaa ja jatkanut 

puhuttujen kielten puolelta sovellettua klassifikaattorianalyysia (myös Frisberg 1975). Klassi-

fikaattori on sanan tai viittoman semanttista luokkaa osoittava morfeemi, mikä viittomakielten 

tutkimuksessa on tarkoittanut käytännössä käsimuotoa. Klassifikaattorirakenteessa käsimuoto 

vaihtelee kohteen ilmeisimmän ominaisuuden tai piirteen mukaan, yleensä muodon mukaan 

(Schembri 2003: 3). Klassifikaattoreihin pohjautuvan formalistisen analyysin pääteesi on, että 

kaikki kuvailevan viittoman komponentit ovat konventionaalisia ja tarkkarajaisia ja siten mor-

femaattisia ilman, että ne ovat analogisia kuvattavan kohteen kanssa (mt.: 255).  

Formalistisen suuntauksen rinnalle ja osin sitä syrjäyttäen on sittemmin noussut kognitii-

visfunktionaalinen viitekehys. Siinä kuvailevia viittomia tarkastellaan täysin morfemaattisen 

rakenteen sijaan rakenteiden sulaumana, joka sisältää myös eleistä ainesta. Liddell (2003), 

jonka näkemys ASL:n rakenteesta eleisen aineksen hyväksyvänä kielisysteeminä oli yksi en-

simmäisistä, esitti teoriansa kuvailevista verbeistä symbolisen ja kuvailevan aineksen yhteen 

sulaumana (mt.). Teos on sittemmin luonut perustaa useille kuvailevien viittomien tutkimuk-

sille, mukaan lukien tämän työn teoreettiselle taustalle (Takkinen 2008, 2010; Ferrara 2012).  
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Taulukko 1. Käsitteistyksiä ja luokitteluja kuvailevista viittomista.  

 
KÄSITTEISTÄ-

MINEN 
SISÄINEN  

LUOKITTELU 
Huomioita 

Engberg- 
Pedersen 1993: 
Tanskalainen 
viittomakieli 

Polymorfeemiset  
liikkeen ja  

lokaation verbit 

1. koko entiteetin  
-vartaloiset 
2. käsittelyvartaloiset 
3. raajavartaloiset 
4. laajennusvartaloiset 

Käytännössä  
vartaloanalyysi vastaa  

käsimuoto- ja  
klassifikaattorianalyysia 

Supalla 2003: 
Amerikkalainen 

viittomakieli 

Klassifikaattori- 
predikaatit 

1. liikkeen ja lokaation 
verbit (semanttiset  
klassifikaattorit) 
2. SASS 
3. käsittely- ja  
vartaloklassifikaattorit 

Käytännössä  
klassifikaattorianalyysi  

vastaa käsimuoto- ja  
vartaloanalyysia. 

Liddell 2003: 
Amerikkalainen 

viittomakieli 

Kuvailevat  
verbit 

1. entiteetin paikkaa; 
2. yksittäisten  
entiteettien pinnan muo-
toa ja laajuutta; 
3. liikettä ja toimintaa 
kuvaavat 

Mm. suomalaisen viitto-
makielen kuvailevien viit-
tomien tyypittely perustuu 

pitkälti Liddelliin  
(Takkinen 2008, 2010).  

Sandler &  
Lillo-Martin 

2006: 
kaikki  

viittomakielet 

Klassifikaattori- 
rakenne 

1.  SASS 
2. entiteetti- 
klassifikaattori 
3. käsittely- 
klassifikaattori 

Pohjaa pitkälti Supallan  
klassifikaattori- 

analyysiin 

Johnston &  
Schembri 2007:  
Australialainen 
viittomakieli 

Kuvailevat  
viittomat 

1. entiteetti-käsimuoto 
2. käsittely-käsimuoto 
3. SASS-käsimuoto 

Käytetään myös termiä 
klassifikaattori, mutta vain 
sen vakiintuneisuuden täh-
den. Instrumentaaliset kä-
simuodot1 on tulkittu kä-

sittelykäsimuodoksi.  

Ferrara 2012: 
Australialainen 
viittomakieli 

Kuvailevat  
viittomat 

1. Entiteettien liikettä ja 
sijaltaan liikkumista; 
2. Entiteetin kokoa ja 
muotoa; 
3. Entiteettien sijaintia; 
4. Kohteiden käsittelyä 
kuvaavat viittomat 

Useita käsittelyä kuvaavia 
yksiköitä luokiteltu konst-

ruoidun toiminnan in-
stansseina puhtaiksi 

eleiksi, ei kuvaileviksi 
viittomiksi. 

 
1 Käsimuodoltaan instrumentaalinen kuvaileva viittoma ilmaisee kokonaisuudessaan käsittelyä. Käsimuoto it-
sessään ei kuitenkaan ole analoginen käden, sen asentojen tai toimintojen kanssa, vaan se kuvaa käsittelyn 
kohdetta. Esimerkiksi saksimista kuvaileva viittoma on instrumentaalinen kuvaileva viittoma. (Johnston & 
Schembri 2007: 170.) 
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Kuvailevia viittomia on nimetty viitekehyksestä ja tutkijasta riippuen edellä mainittujen 

lisäksi muun muassa liikkeen ja lokaation verbeiksi (esim. Supalla 1978) klassifikaattoriver-

beiksi (esim. Supalla 1990), klassifikaattoripredikaateiksi (esim. Valli & Lucas 1995), spatiaa-

lis-lokatiivisiksi predikaateiksi (esim. Liddell & Johnson 1987), polymorfeemaattisiksi ver-

beiksi (esim. Engerberg-Pedersen 1993), polysynteettisiksi viittomiksi (esim. Wallin 1996) ja 

produktiivisiksi viittomiksi (esim. Brennan 1992).  (Schembri 2003.) Myös ikonisuudesta on 

puhuttu usein näiden viittomien yhteydessä (esim. Sandler & Lillo-Martin 2006; Keränen 2019; 

Ferrara & Halvresen 2018). Nimitysten kirjosta huolimatta yhteistä näille viittomille on se, että 

ne muuntuvat tilanteisesti aiheen ja kohteen perusteella (taulukko 1). Näin ollen näitä vahvasti 

kontekstisidonnaisia viittomia on pidetty viittomakielissä yleisesti dynaamisina ja simultaani-

sesti kerrosteisina, moniulotteisina yksikköinä. Vaikka kuvailevien viittomien termistö on pirs-

taleinen, on määritelmien ja myös kuvailevista viittomista tehtyjen alaluokitusten välillä ha-

vaittavissa yhtäläisyyksiä (taulukko 1, Schembri 2003).  

Tässä tutkielmassa kuvailevia viittomia tarkastellaan kognitiivisfunktionaalisessa viite-

kehyksessä. Ne on määritelty eleistä ainesta sisältävinä viittomina, joissa eleinen parametri on 

analoginen kuvattavan kohteen, toiminnan, tilanteen tai tapahtuman kanssa (Liddell 2003: 262; 

Takkinen 2010: 103; Ferrara 2012: 29, 55). Kuvailevia viittomia tuottaessa viittomatilaa käy-

tetään hyödyksi joko todellisessa mittakaavassa tai pienoismalliksi skaalaten (Liddell 2003; 

Johnston & Schembri 2007: 165–168). Liikkeillä voidaan ilmaista kohteen liikkumista, sen ai-

heuttamaa liikettä, kohteen olemassaoloa tai sen ulkoisia piirteitä, ja käsimuoto valikoituu ku-

vattavan kohteen mukaan (Liddell 2003; Takkinen 2010).  

Kuvailevien viittomien leksikaalisuuden aste on osittaista tai vähäistä (Johnston & 

Schembri 2007; Takkinen 2010; Ferrara 2012; Jantunen 2018). Vaikka nämä osittain leksikaa-

liset viittomat voivat leksikaalistua eli saada vakiintuneen perusmuodon, on niillä yleensä edel-

leen jonkinlainen yhtäläisyys kuvattavan kohteen kanssa (Johnston & Ferrara 2012; Ferrara & 

Hodge 2017). Leksikaalistuminen voi tapahtua ajan saatossa kielen konventionaalistuessa tai 

tilanteisesti keskustelijoiden välillä (mt., Jantunen 2018). Esimerkiksi juomista kuvaava perus-

muotoinen JUODA-viittoma on Johnstonin ja Ferraran (2012: 241) mukaan tämäntyyppinen 

Auslanin viittoma. Suomalaisen viittomakielen viittomia RATSASTAA, JUODA ja PALLO 

(Signbank 2019) voidaan pitää tällaisina perusmuotoisina, kuvailevista viittomista vakiintu-

neina viittomina. Leksikaalistumisesta huolimatta viittomat ovat usein käyttöyhteyksissään 

edelleen analogisia kuvattavan kohteen kanssa. Leksikaalistuneetkin kuvailevat viittomat siis 

samanaikaisesti näyttävät ja kertovat jotain kuvattavasta kohteesta (Ferrara & Halvrosen 2017).  
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Edellä kuvattua voidaan tarkastella myös suhteessa idiomaattisuuteen. Esimerkiksi eng-

lanninkielinen idiomi kick the bucket (Johnston & Ferrara 2012: 145) on vakiintunut yleisesti 

merkitsemään kuolemista, ja se ymmärrettäneen ja sitä käytettäneen useammin idiomaattisesti 

kuin kirjaimellisesti. Ilmaisulla on kuitenkin edelleen potentiaali kirjaimelliseen käyttöön. Vas-

taavasti jos suomeksi sanotaan heittää hanskat tiskiin, ymmärretään ilmaisun merkitsevän lo-

pettamista, yleensä työhön tai muuhun tekemiseen liittyen. Kun ilmaisua kuitenkin käytetään 

idiomaattisuuden ohella tai sen sijaan kirjaimellisesti, sen konventionaalisuus ja idiomaattisuus 

hälvenee. Kun hanskat todella heitetään tiskiin, ei siihen liitettävä ilmaisu enää ole niin kon-

ventionaalinen, mitä se on ilman varsinaista heittämistä sisältävässä tapahtumakontekstissa. 

Kuvailevissa viittomissa puolestaan kirjaimellisuus on usein käyttöyhteyksissä edelleen läsnä 

viittoman vakiintuneisuudesta huolimatta. 

Kuvailevat viittomat voivat siis leksikaalistua ja silti säilyttää yhdenmukaisuutensa ku-

vattavan kohteen kanssa viittoman käyttötilanteessa. Sen lisäksi ne voivat de-leksikaalistua. 

De-leksikaalistumisessa vakiintunut tai melko vakiintunutta viittomaa muunnetaan kielenkäyt-

tötilanteessa vastaamaan kuvattavaa toimintaa, tilannetta tai kohdetta. Viittoma ikään kuin pa-

lautetaan eleisille juurilleen, jolloin sen käyttö on konventionaalisen sijaan produktiivista tai 

eleistä. (Johnston & Ferrara 2012; Cormier ym. 2012; Cormier ym. 2015; Jantunen 2018.) Edel-

leen viittoma säilyttää sen samanaikaisen näyttämisen ja kertomisen ominaisuudet (Ferrara & 

Halvrosen 2017).  

Esimerkiksi juomista kuvaillessa viittomaa ja sen liikettä voidaan varioida sen mukaan, 

mitä muuta juoma-astialla tehdään ennen tai jälkeen juomisen, tai miten juominen tapahtuu. 

Perusmuotoinen JUODA-viittoma tuotetaan C-käsimuodolla ja lyhyellä liikkeellä. Viittoessa 

juomisesta voidaan kuitenkin esimerkiksi ilmaista, kuinka juoma-astia nostetaan jostain ja siitä 

juodaan pitkin kulauksin, minkä jälkeen astia lasketaan se johonkin toiseen paikkaan, kuin 

mistä se nostettiin. Tämäntyyppisessä viittoman liikkeiden muuntelussa viittoma de-leksikaa-

listuu, eli sen leksikaalisuuden aste vähenee ja eleisyys lisääntyy.  

Toisaalta viittoman C-käsimuodon sijaan käsimuotoa voidaan vaihdella sen mukaan, 

minkälaisesta astiasta kuvattavassa tilanteessa juodaan. Viinilasista, kolpakosta, espressoku-

pista, shottilasista tai ämpäristä juomiseen käytetään erilaisia käsimuotoja (käsimuodon ja kä-

siotteen samanlaisuudesta ks. Keränen 2017). Käsimuodoltaan merkittävästi varioivia viittomia 

tulkitaan kuitenkin yleensä täysin eri viittomina (esim. Brentari 1998).  

Tilanteinen leksikaalistuminen ja de-leksikaalistuminen luovat haasteen kuvailevien viit-

tomien määrittelemiseen: miten rajataan viittomajoukko kuvailevat viittomat, jos siinä esiin-

tyvä viittoma voi jopa tilanteisesti leksikaalistua ja de-leksikaalistua? Tässä työssä kuvailevat 
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viittomat käsitetään jatkumoluonteisesti (Jantunen 2018: 115; Ferrara & Halvrosen 2017: 389) 

molempien ääripäiden esiintymät hyväksyen ja mukaan lukien. Määrittelemisessä on sovellettu 

perusajatusta siitä, että kuvaileva viittoma samanaikaisesti näyttää ja kertoo jotain kuvattavasta 

kohteesta (Johnston & Ferrara 2012: 239; Ferrara & Halvrosen 2017: 389; Ferrara & Hodge 

2018: 5). Esimerkiksi edellä kuvatuista juomista ilmaisevista viittomista kaikki on hyväksytty 

kuvaileviksi viittomiksi sen perusteella, että ne samanaikaisesti näyttävät ja kertovat jotain ku-

vattavasta kohteesta. 

Kuten taulukossa 1 havainnollistettiin, suurin osa kuvailevia viittomia analysoivista tut-

kijoista on jatkoluokitellut viittomia perusparametrien (käsimuoto, liike, orientaatio, paikka, ei-

manuaaliset elementit) pohjalta alaluokkiin. Viitekehyksestä riippumatta alaluokittelua on ylei-

simmin tehty viittomissa esiintyvien käsimuotojen perusteella (esim. Supalla 2003: Engberg-

Pedersen 1993; Meier & Sandler 2008; Ferrara 2012), joskin alaluokkien nimet viittaavat koko 

viittomaan (taulukko 1). Esimerkiksi Auslanin tutkija Ferrara (2012: 152–153) on nimennyt ja 

jakanut kuvailevien viittomien luokkia korpuspohjaisessa tutkimuksessa neljään: entiteetin si-

jaintia kuvaaviin viittomiin, entiteetin liikettä kuvaaviin viittomiin, objektien käsittelyä kuvaa-

viin viittomiin ja entiteetin kokoa ja muotoa kuvaaviin viittomiin (mt.).  

Yhdistämällä kaksi ensimmäistä Ferraran luokkaa saadaan käytännössä suomalaisessa 

viittomakielessä yleisimmin sovelletut kuvailevien viittomien alaluokat. Takkinen (2008; 

2010) on luokitellut kuvailevia viittomia niiden käsimuoto- ja liikeparametrin mukaan. Takki-

sen käsimuototyypit, jotka ovat tämän tutkielman kuvailevien viittomien luokittelun perus-

teena, ovat kokonaista kohdetta kuvaavat, käsittelyä kuvaavat ja kokoa ja muotoa piirtävät kä-

simuodot (mt.). Nämä puolestaan yhdistyvät Takkisen (2010: 105) mukaan tietyin rajoittein 

prosessiliikkeisiin, kontaktiliikkeisiin ja kohdetta kuvaileviin liikkeisiin. Tässä tutkielmassa ku-

vailevia viittomia tarkastellaan hämärärajaisina ja epäkonventionaalisina yksikköinä, joiden 

luokittelu perustuu käsimuotoihin, joten liikeparametreja ei tarkastella lähemmin. 

Takkisen käsimuotoluokitusta on sittemmin sovellettu myös suomalaisen viittomakielen 

korpustyössä (Salonen ym. 2018). Takkisen kokonaista kohdetta, käsittelyä, ja kokoa ja muotoa 

kuvailevien viittomien lisäksi korpustyöhön on lisätty Auslanin korpustyön ja aineistoesiinty-

mien perusteella kaksi luokkaa: abstraktista kiintopistettä kuvailevat viittomat ja ajan ja paikan 

kuvailevat viittomat (Salonen ym. 2018: 16). Näillä viittomilla ei ollut juurikaan aineistoesiin-

tymiä tässä työssä, joten jatkossa keskitytään kolmeen ensin mainittuun kuvailevan viittoman 

tyyppiin.  

Huomautettakoon vielä, että koska tässä työssä luokittelu perustuu käsimuotoon, on myös 

koko kuvailevan viittoman luokka nimetty käsimuototyypin pohjalta. Esimerkiksi kokonaista 
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kohdetta kuvaileva viittoma ei näin ollen välttämättä kuvaa käytännössä viittomana kokonaista 

kohdetta (vaikka usein näin on), vaan tämän tyypin viittoma tarkoittaa kuvailevaa viittomaa, 

jonka käsimuoto kuvaa kokonaista kohdetta, ja niin edelleen. 

 

2.2.1 Kokonaista kohdetta kuvailevat viittomat 
 

Kuvailevan viittoman kokonaisen kohteen käsimuoto kuvaa koko entiteettiä tai sen osaa, ja se 

määräytyy yleensä kuvattavan kohteen suurimman ulottuvuuden mukaan (Takkinen 2010: 105‒

106). Käsimuoto muistuttaa siis usein kuvattavaa kohdetta tai sen osaa (Johnston & Schembri 

2007: 168), eli sillä on jonkinlainen vastaavuus kohteen muodon kanssa. Analogia voi olla toi-

sinaan karkeaa: yhtäläisyys voi näkyä ainoastaan kuvattavan kohteen ja käden sivujen pituuk-

sien välisenä yhteytenä. Kokonaista kohdetta kuvailevilla viittomilla ilmaistaan esimerkiksi ih-

misen tai ajoneuvon liikkumista (Takkinen 2010: 105–106). Viittomalla voidaan liikeparamet-

ria vaihtamalla kuvata kohteen autonomisen liikkumisen sijaan myös kohteen olemassaoloa 

jossakin paikassa (Jantunen 2010: 70; Johnston & Schembri 2007: 168; Takkinen 2010: 105). 

Takkisen (mt.) mukaan kokonaisen kohteen käsimuodolla voidaan tietyn tyyppiseen liikkee-

seen yhdistettynä kuvata myös itse kohdetta.  

Esimerkiksi auton liikkumista maastossa voidaan ilmaista kuvailevalla viittomalla, jossa 

kokonaisen kohteen käsimuoto kuvaa autoa. Viittoman liike vaihtelee sen mukaan, minkälainen 

maasto on kyseessä (vrt. mutkaisessa ja mäkisessä maastossa tai suoralla ja mutkattomalla tiellä 

auton liikkumista kuvailevia viittomia). Suomalaisessa viittomakielessä tällainen viittoma tuo-

tetaan käsimuodolla, jossa kaikki sormet ovat suoristettuna ja peukalo on yleensä kiinni käm-

menen sivussa tai hieman irti (kuvion 2 vasemmanpuoleinen kuva); Auslanissa samalla käsi-

muodolla, kuin suomalaisessa viittomakielessä (kuvio 2; Auslan Signbank 2014: ”vehicle at”) 

ja ASL:llä käsimuodolla, jossa sormista ojennettuina on ainoastaan peukalo, etusormi ja keski-

sormi (Arnoff ym. 2003: 67). 

 

Kuvio 2. Esimerkkejä kuvailevien viittomien kokonaista kohdetta 

kuvaavista käsimuodoista. (Kuvat: Suvi.) 

 

 

Vastaavasti kun kuvaillaan ihmisen liikkumista tai sijaintia jossakin paikassa, käytetään 

usein käsimuotoa, jossa etusormi on ylöspäin ojennettuna ja muut sormet ovat nyrkissä (kuvion 
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2 oikeanpuoleinen kuva). Tällä käsimuodolla tuotetun viittoman liike vastaa kuvattavan hah-

mon liikettä tilassa. Kun taas ihmisen liikkumista tai sijaintia kuvaillaan viittomalla, jossa ojen-

nettuina on sekä etu- että keskisormi, kämmensuunta eli orientaatio on alaspäin ja ojennettujen 

sormien vuorotteleva mikroliike yhdistyy muun liikkumista kuvailevan liikkeen kanssa, kuvail-

laan viittomalla useimmiten ihmisen tai jonkin muun jalan liikkuvan hahmon liikettä tilassa.  

  

2.2.2 Kokoa ja muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat 
 

Kokoa ja muotoa piirtävällä käsimuodolla kuvataan kohteen fysikaalisia, kaksi- tai kolmiulot-

teisia ominaisuuksia, kuten pinnan muotoa tai kohteen syvyyttä ja leveyttä (Takkinen 2010: 

106). Takkisen (mt.) mukaan käsimuotona käytetään etusormea, koko kämmentä ja toisinaan 

peukaloa, ja sormien taivuttaminen ja avonaisuus käsimuodossa vaihtelee kuvattavan kohteen 

pinnan laajuuden mukaan. Vastaavanlaisia viittomia on toisaalla nimetty myös koon ja muodon 

tarkentajiksi (SASS, Size and Shape Specifiers) (Supalla 1986; Johnston & Schembri 2007: 

170).  

Johnstonin ja Schembrin (2007: 170) mukaan kokoa ja muotoa piirtävillä kuvailevilla 

viittomilla voidaan piirtämisen, eli muodon ääriviivojen jäljittelemisen lisäksi myös kuvata eri-

laisten kohteiden pintoja sekä kohteiden kolmiulotteisia muotoja, kuten syvyyttä ja leveyttä 

(perustuen Liddellin & Johnsonin 1987 jatkoluokitteluun). Esimerkiksi pintoja kuvatessa kokoa 

ja muotoa kuvaileva käsimuoto vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä tasainen vai jonkin muun-

lainen pinta (mt.). Tasaisia pintoja voidaan kuvata esimerkiksi B-käsimuodolla. Vastaavasti 

kohteen syvyyttä ja leveyttä kuvaavissa viittomissa käsimuoto itsessään kertoo jotain kuvatta-

van kohteen syvyydestä ja leveydestä. Esimerkiksi puunrungon tai tangon kokoa ja muotoa 

voidaan kuvata tällaisella käsimuodolla (mt.). 

 

Kuvio 3. Esimerkkejä kuvailevien viittomien ko-
koa ja muotoa kuvaavista ja piirtävistä käsimuo-
dosta. (Kuvat: Suvi.) 

 

 

Johnstoniin ja Schembriin (2007) sekä Takkiseen (2008; 2010) perustuen tässä työssä on 

teoreettisella tasolla eroteltu kokoa ja muotoa kuvaavat ja kokoa ja muotoa piirtävät käsimuo-

dot. Erottelusta huolimatta ne analysoidaan kuitenkin samaan kuvailevien viittomien tyyppiin. 

Erona kuvaavien ja piirtävien käsimuotojen välillä on se, että vain ensimmäisessä käsimuoto 
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itsessään kertoo jo jotain kuvattavasta kohteesta. Piirtävä käsimuoto on prototyyppisesti etusor-

mijohteinen (kuvio 3, vasemmanpuoleinen kuva), ja viittoman kuvaileva luonne tulee vasta ku-

vailevan viittoman liikkeestä. Käsimuoto itsessään ei kuvaa vielä mitään kuvattavan kohteen 

ominaisuuksia. Piirtävää käsimuotoa on tulkittu tässä työssä osoituspohjaiseksi (ks. Ferrara & 

Halvrosen 2017; Ferrara & Hodge 2018).  

Kokoa ja muotoa kuvaavassa käsimuodossa taas käsimuoto itsessään paljastaan jotain 

kuvattavasta kohteesta ja siten myös itsessään jo kuvaa sitä. Esimerkiksi käsimuodon pyöreys 

(ts. käsimuoto, jossa sormet ovet kevyesti ja toisiinsa nähden sopusuhtaisesti taivutettuina, ks. 

kuvion 3 oikeanpuoleinen kuva) viittaa kohteen pyöreään muotoon. Tässä tutkielmassa yhteen 

ja samaan kuvailevien viittomien luokkaan on luettu käsimuodoltaan sekä kuvaavat että piirtä-

vät käsimuodot, joten niistä käytetään jatkossa nimitystä kokoa ja muotoa kuvaavat ja piirtävät 

viittomat. 

 

2.2.3 Käsittelyä kuvailevat viittomat 
 

Käsittelyä kuvailevan viittoman käsimuoto kuvaa johonkin tarttumista tai jonkin koskettamista 

(Takkinen 2010: 106), jonkin kädessä pitämistä (Johnston & Schembri 2007: 169–170) tai ob-

jektin manipulointia tai käsittelyä (Ferrara 2012: 55).  Takkisen (mt.) mukaan käsimuoto vali-

koituu kohteen pienimmän ulottuvuuden mukaan. Keräsen (2017: 68) tuoreessa suomalaisen 

viittomakielen käsimuotojen motivoitumista koskevassa analyysissa käsittelyä kuvaavien viit-

tomien käsimuodot näyttäisivät valikoituvan käsiotteen kaltaisesti. Keräsen (mt.) mukaan viit-

tomien muodostus on toimintakeskeistä: käsimuoto valikoituu ensisijaisesti objektin manipu-

loinnin ja kädessä pitämisen perusteella. Myös kuvattavan objektin fyysiset ominaisuudet vai-

kuttavat käsimuotoon (mt.). Käsittelyä kuvailevia viittomia käytetään toisin sanoen silloin, kun 

kuvataan ihmisen käsien toimintaa suhteessa objektiin, sisältäen jonkinlaisen kontaktin siihen 

(kuvio 4).  

 

Kuvio 4. Esimerkkejä kuvailevien viittomien käsittelyä ku-
vaavista käsimuodoista. (Kuvat: Suvi.)  

 

Käsittelykäsimuotoihin on toisinaan luettu myös kuvailevia viittomia, joissa viittojan käsi 

kuvaa käsittelyä, jonka tuottaa jokin muu kuin ihmishahmo, kuten eläin (Johnston & Schembri 

2007: 169). Esimerkiksi kissan kävelyä voidaan ilmaista viittomisessa siten, että viittojan kädet 
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kuvaavat kissan tassuja. Myös käsimuodoltaan instrumentaalista kohdetta kuvaavia viittomia 

on analysoitu käsittelyä kuvailevina viittomina (mt.: 170). Instrumentaalista kohdetta kuvaile-

vat viittomat ovat muiden käsittelyä kuvailevien viittomien lailla kokonaisuudessaan jonkin 

esineen käsittelyä kuvailevia. Ne kuitenkin poikkeavat prototyyppisistä käsittelyä kuvailevista 

viittomista siinä, että viittojan käsi ilmaisee käden ja sen toimintojen sijaan instrumenttia ja 

siihen liittyviä toimintoja. Esimerkiksi saksilla saksimista tai sahalla sahaamista voidaan kuvata 

tämäntyyppisillä instrumentaalisilla viittomilla. Tässä tutkielmassa molemmat edellä kuva-

tuista viittomista on kohteen ja käsimuodon yhdenmukaisuuden perusteella luokiteltu käsittelyä 

kuvailevien viittomien sijaan kokonaista kohdetta kuvaileviin viittomiin (ks. luku 3.2).   

Käsittelyä kuvailevia viittomia on lähestytty ja luokiteltu myös eleisemmästä näkökul-

masta. Esimerkiksi Ferrara (2012) rajasi laajassa korpuspohjaisessa väitöskirjatyössään suuren 

osan käsittelyä kuvailevia viittomia kuvailevien viittomien ulkopuolelle, perustellen niiden ole-

van kuvailevien viittomien sijaan puhtaita konstruoidun toiminnan instansseja ja siten eleitä 

(mt.: 152–153).  

Tässä työssä kuvailevat viittomat käsitetään jatkumotyyppisyyden perusteella myös hy-

vinkin eleiset yksiköt mukaan lukeviksi, joten laajemman viittomanäkemyksen seurauksena 

joitain toisaalla eleiksi luokiteltuja käsimuodoltaan käsittelyä tai kättä kuvailevia viittomia on 

tässä tulkittu kuvaileviksi viittomiksi. Teoreettiseen viitekehykseen sisältyy näin ollen myös 

ajatus siitä, että konstruoitu toiminta ja kuvaileva viittoma eivät ole poissulkevia, vaan esiin-

tymä voi olla samanaikaisesti kuvaileva viittoma ja puhdas konstruoidun toiminnan instanssi. 

Käsittelyä kuvailevia viittomia nimetään tässä työssä jatkossa kättä kuvaileviksi viittomiksi (ks. 

luku 3.2.).  

 

 

2.3 Konstruoitu toiminta 

 

Konstruoitu toiminta on eleistä, vaihteleva-asteista näyttelemistä, jolla näytetään kertomisen 

sijaan kuvattavan hahmon ilmaisuja, ajatuksia tai toimintaa (Metzger 1995; Cormier ym. 2015: 

168; Jantunen 2018: 2, 12). Näitä ilmaistakseen kertoja käyttää vartaloaan, päätään, katsettaan, 

käsiään ja kasvojaan (Cormier ym. 2015) ja esittää kuvattavasta tilanteesta tai tapahtumasta 

näytelmänomaisen kohtauksen (Hodge & Johnston 2014). Tekstin tasolla konstruoitu toiminta 

esiintyy tyypillisimmin muualla kuin tekstien alussa, vasta kun hahmot ja viittaussuhteet on 

vakiinnutettu (Jantunen 2018: 119).  
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Puhetta ja toimintaa voidaan konstruoida niin puhutuissa kuin viitotuissakin kielissä 

(Metzger 1995). Alun perin termin konstruoitu toiminta (engl. constructed action) juuret 

juontavat Tannenin (1989) puhuttujen kielten teoriaan konstruoidusta dialogista. Tannenin 

mukaan konstruoitu dialogi on luova prosessi, jonka aikana aikana toistetaan jonkun puhetta. 

Sittemmin Metzger sovelsi teoriaa amerikkalaiseen viittomakieleen (ASL) ja laajensi sen 

käsittämään puhetoimintojen lisäksi myös muunlaisen toiminnan. (Metzger 1995.)  

Konstruoidussa toiminnassa raportoidaan jonkin hahmon puhunnoksia tai toimintoja 

(Metzger 1995: 256). Raportointi ei ole sanatarkkaa (mt.), vaan se tehdään tulkinnan pohjalta. 

Tulkinta puolestaan pohjaa aistivaikutelmiin, jonka perusteella viittoja konstruoi toimintaa. 

Sama pätee konstruoituun dialogiin. Viittomakielten tutkimuksessa konstruoitua dialogia on 

tulkittu sekä konstruoidun toiminnan alaiseksi (Metzger 1995: 262; Cormier ym. 2015: 170; 

Hodge & Cormier 2019) että rinnakkaiseksi ilmiöksi (Hodge & Johnston 2014: 197). 

Rinnakkaisena ilmiönä konstruoitu dialogi määritellään käsitteellisesti näyttelemiseen (engl. 

enactment) kuuluvaksi ja konstruoidulle toiminnalle läheiseksi rinnakkaisilmiöksi. Tässä 

tutkielmassa konstruoitu dialogi ymmärretään Cormierin ym. (2015) näkemyksen mukaisesti 

konstruoidun toiminnan alaiseksi ilmiöksi. Sitä ei siis eritellä ja analysoida erikseen, vaan se 

käsitellään osana konstruoitua toimintaa. 

Metzgerin jälkeen Liddell (2003) tarkasteli samaista ilmiötä surrogaattilana (engl. sur-

rogate space). Surrogaattitilassa viittoja itse on välittömässä viittomistilassa kokonaan tai osit-

tain surrogaattina – eli hän käyttää kehoaan tai sen osia hahmon kehon tai sen osien sijaistar-

koitteina – ja tämän kognitiivisen prosessin myötä kielelliseen ilmaisuun syntyy kahden syö-

töstilan (engl. input space) pohjalta yhdistelmä, jota Liddell nimeää blendiksi. Hän kuvaa kon-

struoitua toimintaa surrogaattiblendinä seuraavasti: 

 

In the creation of a real-space blend, mental space elements are mapped on to real 
space. That cognitive act involves conceptualizing things as something other than 
what they are. Whether created as part of discourse or not, real-space blends create 
otherwise impossible entities which have physical properties inherited from real-
space and conceptual properties inherited from another mental space. When the 
signer or speaker is projected into the blend, the result is a surrogate blend.  

(Liddell 2003: 175.) 
 

Yhdistelmässä sulautuu kaksi syötöstilaa: mielikuviin perustuva mentaalitila ja välittö-

mään fyysiseen ympäristöön perustuva mentaalitila. Tässä yhdistelmässä, surrogaattiblendissä, 

viittojasta itsestään tulee osa blendiä ja viittoja toimii blendissä kuvattavan hahmon näkökul-

masta. (Liddell 2003: 142, 152, 158.) Metzgerin (1995) tavoin myös Liddell (2003: 157) 
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huomauttaa, ettei kuvattavan hahmon toimintaa kuitenkaan kopioida suoraan.  Liddell ei puhu 

suoranaisesti konstruoidun toiminnan asteisuudesta tai astetyypeistä, mutta käsittelee osittaisia 

visuaalisia representaatioita ja surrogaattitilan osittaisuutta yleisesti (mt.). Tämä viitannee sa-

maan asteisuuteen, jota Metzger (1995), Cormier ym. (2015) ja Jantunen (2018) määrittelevät 

konstruoidun toiminnan yhteydessä.  

Konstruoidulla toiminnalla havainnollistetaan siis kuvattavaa tapahtumaa. Sillä näytetään 

tai näytellään jotain ottamalla puheenaiheena olevan hahmon ”rooli”, ja viittoja osoittaa 

olevansa tässä ”roolissa” esimerkiksi pään tai kehon asennoilla. Formalistisissa viitekehyksissä 

tämäntyyppistä ilmiötä onkin kuvattu ja nimetty roolinvaihtona (engl. role shift) (esim. Lentz 

1986; Padden 1986; Sandler & Lillo-Martin 2006: 379–389). Cormier ym. (2015) kuitenkin 

huomauttavat, ettei termistön välillä aina käy ilmi, viitataanko konstruoidulla toiminnalla ja 

roolinvaihdolla samaan ilmiöön, saman ilmiön eri puoliin vai jopa täysin eri ilmiöihin. Cormier 

ym. (mt.:195–196) esittävät konstruoidun toiminnan ja roolinvaihdon väliseksi suhteeksi 

seuraavan: 

 
…constructed action [CA] is a stretch of discourse (however short or long) that 
represents one role or combination of roles depicting actions, utterances, thought, 
attitudes and/or feelings of referents other than the signer (narrator). - [R]ole shift 
is characterised as a shift between roles. This may be a shift between a period of 
narration (narrator role) and a period of non-narrator role (character role) expressed 
via CA, or between two character roles expressed by CA and determined by the CA 
articulators. 

(Cormier ym. 2015: 195‒196.) 
 

Roolinvaihto on Cormierin ym. (mt) mukaan konstruoidun toiminnan jaksojen välillä 

tapahtuva vaihdos. Tämä vaihdos tapahtuu kahden sellaisen perättäisen jakson välillä, joissa 

niin sanottu rooli, eli se hahmo, minkä toimintaa tai puhunnoksia konstruoidaan, vaihtuu. 

Vaihdos voi ilmetä myös konstruoitua toimintaa sisältämättömän (ns. "ei roolia"; viittoja kertoo 

kertojana) ja konstruoitua toimintaa sisältävän (ns. "roolissa"; viittoja näyttää ja/tai kertoo 

hahmona) jakson välillä. (Cormier ym. 2015.) 

Konstruoidun toiminnan määrittelemiseen ja tunnistamiseen kielestä vaikuttaa se, 

käsitetäänkö toiminta asteittaisena vai kokonaisvaltaisena. Metzger (mt.: 262) jakoi 

konstruoitua toimintaa jatkumoluonteisesti kolmeen eri tyyppiin: suoraan toimintaan, 

simultaanisti suoraan ja epäsuoraan toimintaan ja epäsuoraan toimintaan (engl. direct, 

simultaneously direct and indirect, and indirect action) riippuen siitä, minkä verran kerrontaa 

konstruoidun toiminnan kanssa esiintyy. Sittemmin ilmiötä on analysoitu sekä holistisena 

(Johnston & Ferrara 2014) eli kokonaisvaltaisena että komponenttisena (Cormier ym. 2015) eli 
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pienemmistä rakenneosista koostuvana. Holistisessa lähestymisessä ei-manuaalisia 

elementtejä, kuten pään ja vartalon asentojen muutoksia, ilmeitä ja katsetta, pidetään osana 

konstruoitua toimintaa (Johnston & Ferrara 2014: 200–201).  Näin ollen ne eivät ne voi merkata 

konstruoitua toimintaa, eikä niitä voi listata sen tunnistamiseksi (mt.).  

Tässä lähestymistavassa näyttäisi myös olevan niin, että vain konstruoidun toiminnan il-

meisemmät esiintymät tulkitaan konstruoiduksi toiminnaksi, jolloin heikkoa astetyyppiä (aste-

tyypit, ks. luku 2.3.2) ei ole luettu osaksi ilmiötä. Komponenttisessa lähestymistavassa (Cor-

mier ym. 2015) puolestaan toisistaan eroteltavia artikulaattoreita käsitellään konstruoidun toi-

minnan rakenneosina, joista toiminta voidaan tunnistaa. Artikulaattoreiden pohjalta toimintaa 

voidaan luokitella astetyyppeihin artikulaattoreiden määrällisen ja laadullisen osallistumisen 

mukaan (mt.), jolloin myös heikommat asteet tulee huomioiduksi ilmiön määrittelemisessä. 

 

2.3.1 Artikulaattorit 
 

Konstruoidun toiminnan eli eleisen näyttelemisen asteisuus riippuu toimintaan osallistuvien ar-

tikulaattoreiden määrästä, ja sen myötä syntyvästä roolin voimakkuuden vaikutelmasta. Cor-

mierin ym. (2015: 179) mukaan konstruoidulla toiminnalla on kuusi artikulaattoria: katse, pää, 

kasvot, keho, dominoiva käsi ja ei-dominoiva käsi. Artikulaattoreiden osallistumisen perus-

teella voidaan nimetä eriasteisia konstruoidun toiminnan tyyppejä. (mt.) 

 

Taulukko 2. Konstruoidun toiminnan artikulaattorit Cormier ym. (2015: 179) mukaan. 

Artikulaattori Kuvaus 

KT-katse Katsekontakti katkeaa vastaanottajasta ja sillä ilmaistaan hahmon kat-
setta. 

KT-pää Viittoja käyttää päätään ilmaistakseen hahmon pään liikkeitä ja asen-
toja. 

KT-kasvot Viittoja käyttää ilmeitään ja kasvojaan ilmaistakseen hahmon ilmeitä ja 
kasvoja. 

KT-keho Viittoja käyttää kehoaan ilmaistakseen hahmon kehon liikkeitä ja asen-
toja. 

KT-dom-käsi Viittoja käyttää dominoivaa kättään kuvatakseen hahmon kättä. 

KT-ei-dom-käsi Viittoja käyttää ei-dominoivaa kättään kuvatakseen hahmon kättä. 
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Katseella ilmaistu konstruoitu toiminta (KT-katse, taulukko 2) on Cormierin ym. (2015: 

180) tutkimuksessa annotoitu katseen osalta osaksi konstruoitua toimintaa silloin, kun katse 

suuntautuu joksikin aikaa pois vastaanottajasta ja sen tarkoitus on näytellä hahmon katsetta. 

Viittoja näyttää tällä tavoin katseellaan olevansa jonkin hahmon roolissa. Katseen 

irrottautuminen vastaanottajasta ei aina automaattisesti viittaa konstruoituun toimintaan, vaan 

sillä voi olla myös muita funktioita viittomistilanteessa. Esimerkiksi Cormierin ym. (mt.) 

tutkimuksen brittiläisen viittomakielen aineistossa viittoja siirsi katseensa pois vastaanottajasta 

katsoessaan tutkimukseen liittyvää elisitaatiomateriaalia tietokoneelta (materiaali oli 

informantin saatavilla, joten siitä pystyi tarvittaessa tarkistamaan ja seuraamaan materiaalia), 

jolloin katseen käyttö ei ilmipannut konstruoitua toimintaa eikä sitä myöskään annotoitu 

konstruoiduksi toiminnaksi. (mt.) 

Päällä ilmaistu konstruoitu toiminta (KT-pää, taulukko 2) tarkoittaa päänliikkeitä tai 

asentoja, jotka selvästi kuvaavat hahmon pään liikkeitä tai asentoja (Cormier 2015: 181). Tälle 

riville on annotoituna kaikki viittomisen osuudet, joissa viittojan pää yhtäjaksoisesti kuvasti 

kuvattavan hahmon päätä. (mt.) 

Kasvoilla ilmaistu konstruoitu toiminta (KT-kasvot, taulukko 2) on annotoitu kasvojen 

osalta konstruoiduksi toiminnaksi, kun viittoja kuvaa omilla kasvoillaan puheen aiheena olevan 

hahmon ilmettä ja kasvoja (Cormier ym. 2015: 180). Myös suun liikkeet annotoitiin tälle riville 

niiden konstruoidessa toimintaa. Jos esimerkiksi alkuperäisessä elisitaatiomateriaalissa hahmon 

ilme oli järkyttynyt ja viittoja miimikoi tätä ilmettä, tulkittiin kasvojen toiminta konstruoiduksi 

toiminnaksi ja riville luotiin annotaatio. Jos taas kasvoilla ja ilmeillä oli muita funktioita, kuten 

käsien asentojen tai liikkeiden heijastaminen, ei niitä annotoitu konstruoiduksi toiminnaksi. 

Heijastamiseksi tulkittiin muun muassa jotkut käden ja sormien avaamisliikkeeseen linkittyvät 

silmien laajenemiset. Myös viittojan omia tunteita tai ajatuksia heijastavat ilmeet rajattiin 

ulkopuolelle, konstruoituun toimintaan kuulumattomaksi. (mt.: 180–181.) 

Riville keholla ilmaistu konstruoitu toiminta (KT-keho, taulukko 2) merkittiin ne viittojan 

ylävartalon liikkeet ja asennot, joilla kuvattiin hahmon ylävartalon liikkeitä ja asentoja 

(Cormier ym. 2015: 182). Sivusuuntaiset ylävartalon liikkeet, joilla viittojan on sanottu 

merkkaavan roolinvaihdon alkua tai loppua, eivät kuvaa hahmon liikkeitä tai asentoja, joten 

niitä ei annotoitu konstruoituna toimintana. (mt.) 

Kädellä ilmaistu konstruoitu toiminta (KT-käsi, taulukko 2) on annotoitu kahdelle eri 

riville (Cormier ym. 2015: 182). Dominoivan (KT-dom-käsi) ja ei-dominoivan (KT-ei-dom-

käsi) käden liikkeet on tulkittu ilmaisevan konstruoitua toimintaa niissä tapauksissa, joissa 

kädellä kuvataan puheenaiheena olevan hahmon käden toimintaa (mt.). Cormier, Smithin ja 
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Sehyrin (mt.) tutkimuksessa kädellä tai käsillä ilmaistu konstruoitu toiminta vastaa käsittelyä 

kuvailevia viittomia (Cormierin ym. 2012 perusteella), ja niitä voidaan de-leksikalisoida 

konstruoidulla toiminnalla (mt.) 

 

2.3.2 Astetyypit 

 

Konstruoidulla toiminnalla voidaan siis selostaa kuvattavan hahmon toimintoja, tuntemuksia, 

ajatuksia tai ilmaisuja, käyttäen eri artikulaattoreita toiminnan konstruoimiseksi. Kuvattava 

hahmo on joku muu kuin itse kertoja. Artikulaattorit ovat katse, pää, kasvot, keho ja kädet. 

Riippuen siitä, millä määrällisellä ja laadullisella voimakkuudella artikulaattorit osallistuvat 

toiminnan konstruoimiseen, voidaan konstruoitua toimintaa tarkastella astetyyppeinä. Heikko, 

osittainen ja vahva konstruoitu toiminta (engl. subtle, reduced ja overt, Cormier ym. 2015; 

suomennokset Jantunen 2018) vaihtelevat viittomisessa sen mukaan, miten paljon ollaan niin 

sanotusti roolissa kunkin konstruoidun toiminnan jakson aikana.  

 

Taulukko 3. Konstruoidun toiminnan astetyypit ja niiden kuvaukset Cormierin, Smithin ja 
Sehyrin (2015: 189) pohjalta tulkittuna. 

Konstruoidun  
toiminnan 
tyyppi 

Ensisijainen 
rooli 

Toissijainen 
rooli 

Kuvaus 

- kertoja - Peruskerronta. Viittoja kertoo ilman 
konstruoidun toiminnan elementtejä. Ei 
roolissa. 

vahva hahmo - Viittoja näyttää konstruoidulla toimin-
nalla (artikulaattoreiden käyttö voima-
kasta/niistä useita käytössä). Ei mitään 
kerronnan elementtejä, eli täysin roolissa. 

osittainen hahmo kertoja Viittoja käyttää jonkin verran konstruoi-
tua toimintaa (artikulaattoreiden käyttö ja 
voimakkuus vahvan ja heikon konstruoi-
dun toiminnan väliltä). Samanaikaisesti 
mukana leksikaalista ainesta, enimmäk-
seen roolissa. 

heikko kertoja hahmo Viittoja käyttää joitain konstruoidun toi-
minnan elementtejä (artikulaattoreiden 
käyttö heikkoa/vähäistä). Mukana mah-
dollisesti jotain leksikaalista ainesta. 
Enimmäkseen ei roolissa, mutta kuiten-
kin vähän roolissa. 
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Konstruoitua toimintaa sisältämättömällä viittomisjaksolla tarkoitetaan sellaista jaksoa, 

jossa mikään edellä esitetyistä konstruoidun toiminnan artikulaattoreista ei osallistu hahmon 

toimintojen, tuntemuksien, ajatuksien tai ilmaisujen konstruointiin. Tätä kutsutaan myös perus-

kerronnaksi. Viittoja kertoo tarinaa kertojan näkökulmasta, eikä siten ole minkään kuvattavan 

tapahtuman tai tilanteen hahmon roolissa. Narratiivit pyritään usein aloittamaan juuri perusker-

ronnalla ilman konstruoitua toimintaa, jotta hahmot ja viittaussuhteet saadaan vakiinnutettua 

(Jantunen 2018). Mitä vahvemmaksi konstruoidun toiminnan aste muuttuu, sitä vähemmän viit-

tominen sisältää leksikaalista narraatiota. (taulukko 3; Cormier ym. 2015: 189.) 

Vahvassa konstruoidussa toiminnassa (Cormier ym. 2015: 190) viittoja on täysin kuvat-

tavan hahmon roolissa, eikä viittominen sisällä laisinkaan leksikaalista narraatiota (eli nk. sa-

namaisia viittomia, Jantunen 2010: 62‒63). Vahvassa konstruoidussa toiminnassa viittoja ei 

välttämättä hyödynnä kaikkia mahdollisia artikulaattoreita (katsetta, päätä, kehoa, kasvoja ja 

käsiä), mutta kaikki ne artikulaattorit, jotka tekstijakson aikana ovat aktiivisina, osallistuvat 

konstruoituun toimintaan eikä niillä kuvata muuta. Siirryttäessä astetta heikompaan konstruoi-

dun toiminnan tyyppiin leksikaalinen narraatio eli kerronta lisääntyy, mutta konstruointiin osal-

listuu kuitenkin useampi kuin yksi artikulaattori. (taulukko 3; Cormier ym. 2015: 190.) 

Osittaisessa konstruoidussa toiminnassa viittoja ei ole täysin roolissa (vrt. vahva), vaan 

siinä ollaan samanaikaisesti hahmon ja kertojan roolissa. Kyseessä on siis simultaanirakenne, 

jossa leksikaalinen ja eleinen aines ilmaistaan samanaikaisesti. Heikossa konstruoidussa toi-

minnassa leksikaalisen aineksen määrä on jälleen pienempi kuin osittaisessa astetyypissä. Viit-

toja kertoo pääasiassa puheenaiheena olevaa asiaa kertojan näkökulmasta, mutta esittää saman-

aikaisesti lievästi tai vähäisesti olevansa jonkin hahmon roolissa. Heikkoa konstruoitua toimin-

taa voidaan ilmaista esimerkiksi vain katseella tai muulla yksittäisellä artikulaattorilla. (tau-

lukko 3; Cormier ym. 2015: 190.) 

 

 

2.4 Kohti ilmiöiden keskinäisen esiintymisen tutkimusta 

 

Konstruoidun toiminnan yhteydestä kuvaileviin viittomiin tiedetään toistaiseksi vähän, varsin-

kin tässä kuvattujen viittoma- ja astetyyppien osalta. Joitain viitteitä ilmiöiden keskinäisestä 

esiintymisestä on. Auslanin korpuspohjaisen tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että kuvai-

levien viittomien ja konstruoidun toiminnan samanaikaisuus ei ole välttämätöntä (Ferrara 2012: 

260), vaan että kuvailevat viittomat esiintyvät sekä ilman konstruoitua toimintaa että sen 
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kanssa. Tutkimuksen narratiiviaineistoissa esiintyneistä kuvailevista viittomista (n=1414) noin 

neljännes (27%) esiintyi simultaanisti konstruoidun toiminnan kanssa (mt.: 147, 260). Lauseta-

solla kaikista lauseen omaisista yksiköistä (engl. clause like unit) (n=3310), joissa esiintyi yksi 

tai useampi kuvaileva viittoma (n=1101), reilu kolmannes (37%) sisälsi myös konstruoitua toi-

mintaa (mt.: 146, 257).  

Ferraran tutkimuksessa (2012) huomioidaan kuitenkin konstruoitu toiminta ainoastaan 

joko-tai-tyyppisesti, eikä siinä eksplisiittisesti määritellä, miten vähäinen konstruoidun toimin-

nan muoto riittää sen nimeämiseen – onko esimerkiksi pelkän katseen käyttö tai pään asento 

hyväksytty konstruoiduksi toiminnaksi? Näyttäisi siltä, että vahva ja osittainen tyyppi on tul-

kittu konstruoiduksi toiminnaksi, mutta heikko ei. Ferrara (mt.) ei myöskään tee erottelua siinä, 

miten erityyppiset kuvailevat viittomat esiintyvät suhteessa konstruoituun toimintaan. Vaikka 

viittomat on jaettu alaluokkiin (Ferrara 2012, ks. taulukko 1), on niiden esiintymistä konstruoi-

dun toiminnan kanssa tarkasteltu yhtenäisenä viittomajoukkona (Ferrara 2012).  

Jantusen (2017) tutkimuksessa suomalaisen viittomakielen konstruoitua toimintaa tulki-

taan Ferraran (2012) lailla joko-tai-tyyppisesti holistisena ilmiönä. Jantunen on analysoinut ko-

konaista kohdetta ja kättä kuvailevia verbaaliviittomia lauseen tasolla, suhteessa konstruoituun 

toimintaan. Verbianalyysista kumpuavassa termistössään Jantunen (2017) kutsuu näitä viitto-

mia tyypin 3 verbaaleiksi, mutta ne vastaavat käytännössä kokonaista kohdetta ja kättä kuvai-

levia viittomia (tyypin 3 verbaaleista ks. Jantunen 2010). Kokonaisen kohteen ja kättä kuvaile-

vien verbaaliviittomien ympärille muodostuvista lauseista suurin osa (82%) oli sellaisia, joissa 

esiintyi myös konstruoitua toimintaa (Jantunen 2017: 76). Kaikista konstruoitua toimintaa si-

sältävistä lauseista noin kolmannes (34%) muodostui kohdetta tai kättä kuvailevien viittomien 

ympärille (mt.: 76). 

Tutkimusta kuvailevien viittomien ja konstruoidun toiminnan keskinäisestä esiintymi-

sestä on vähän ja tutkimusten vertailu on metodologisen vaihtelevuuden vuoksi hankalaa. Esi-

merkiksi Auslanin ja suomalaisen viittomakielen tutkimuksia verrattaessa, Auslanin kuvailevan 

viittoman tai kuvailevia viittomia sisältävistä narratiivilauseista (n=1101) reilussa kolmannek-

sessa (37%) esiintyi myös konstruoitua toimintaa (Ferrara 2012: 146, 257). Suomalaisen viit-

tomakielen pienemmän aineiston narratiivilauseista, jotka muodostuivat kokonaista kohdetta 

tai kättä kuvailevan verbaaliviittoman ympärille (n=141), suurimmassa osassa (82%) esiintyi 

myös konstruoitua toimintaa (Jantunen 2017: 76). Poikkeavuus johtunee metodologisista 

syistä. Ensinnäkin Ferrara (mt.) on rajannut suuren osa kättä kuvailevista viittomista analyysin 

ulkopuolelle, kun taas Jantusen (2017) tutkimuksessa nämä näyttäisivät olevan mukana. Jantu-

nen (mt.) puolestaan on rajannut tarkastelusta kokoa ja muotoa kuvaavat viittomat, jotka Ferrara 
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(2012) on laskenut mukaan kuvailevien viittomien analyysinsa. Oletettavasti rajaukset vaikut-

tavat tulosten poikkeavuuteen. 

Konstruoidun toiminnan astetyyppien suhdetta kuvaileviin viittomiin ja niiden alaluok-

kiin ei toistaiseksi tunneta missään viittomakielessä. Joitain viitteitä keskinäisestä esiintymi-

sestä on, kuten edellä on esitetty, mutta niissä ei oteta huomioon sisäisiä tyyppijaotteluita. Lau-

setasoisen ja holistisen ilmiöiden tarkastelun sijaan tässä tutkielmassa tutkitaan kuvailevien 

viittomien tyyppien (kokonaista kohdetta kuvailevien, kokoa ja muotoa kuvaavien ja piirtävien 

ja kättä kuvailevien viittomien) simultaanista esiintymistä ilman konstruoitua toimintaa ja sen 

astetyyppien (heikon, osittaisen ja vahvan) kanssa. Konstruoitua toimintaa tarkastellaan asteit-

taisena, viittomisen aikana vaihtelevana ja rakenteisiin vaikuttavana lausetasoisena eleisenä ai-

neksena. Kuvailevat viittomat määritellään jatkumoluonteisesti (vrt. tiukka luokkajako). Mu-

kaan hyväksytään sekä eleisemmät yksiköt (vrt. elepainotteinen tulkinta, Ferrara 2012) että va-

kiintuneemmat muodot (leksikaalistuminen ja de-leksikaalistuminen, Johnston & Ferrara 

2012). Lisäksi kuvailevia viittomia tarkastellaan alaluokittain tyyppikohtaisesti (vrt. kuvailevat 

viittomat yhtenä viittomajoukkona, esim. Ferrara 2012). 

Tämän tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisen viittomakielen rakenteesta, 

tarkemmin sanoen konstruoidun toiminnan ja kuvailevien viittomien keskinäisestä esiintymi-

sestä. Tutkimuskohteena on erityyppisten kuvailevien viittomien ja konstruoidun toiminnan as-

tetyyppien väliset yhteydet – löytyykö niitä ja jos löytyy, niin minkälaisia. Ilmiöiden keski-

näistä esiintymistä tutkitaan huomioimalla myös viittomisen jaksot, joissa ei esiinny lainkaan 

konstruoitua toimintaa. Oletuksena on, että kuvailevien viittomien viittomatyyppien (koko-

naista kohdetta kuvailevien, kokoa ja muotoa kuvaavien ja piirtävien, ja kättä kuvailevien viit-

tomien) välillä on eroja siinä, miten ne esiintyvät konstruoidun toiminnan eri astetyyppien 

kanssa ja ilman konstruoitua toimintaa. Työn tavoitteita konkretisoidaan seuraavien tutkimus-

kysymysten avulla: 

 

1. Esiintyvätkö kuvailevat viittomat aina konstruoidun toiminnan kanssa samanai-
kaisesti?  

2. Mitkä kuvailevien viittomien tyypit esiintyvät tyypillisimmin ilman konstruoitua 
toimintaa? 

3. Miten kuvailevien viittomien eri tyypit esiintyvät yhdessä konstruoidun toimin-
nan eri tyyppien kanssa?  
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3 TYÖN AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

3.1 Aineisto 

 

Tutkielmassa käytetään valmista, ProGram-projektissa (Jantunen 2019) kuvattua ja annotoitua 

videoaineistoa (kuvio 5). Kokonaisuudessaan 22 minuutin ja 47 sekunnin aineisto on kuvattu 

vuonna 2017, ja siinä esiintyy kuusi äidinkieleltään viittomakielistä viittojaa (Jantunen & Puup-

ponen 2017). Viittojat, kolme naista ja kolme miestä, ovat iältään 25−60-vuotiaita. Jokainen 

informantti tuottaa neljästä kuuteen sarjakuvan pohjalta elisitoitua narraatiota. Tekstejä on yh-

teensä 33 ja ne tuotetaan kuvaustilanteessa vastaanottajalle. Kaikki sarjakuvat, joiden pohjalta 

narraatiot tuotetaan, ovat kolmen ruudun Ferdinand-strippisarjakuvia. Aineistossa on mukana 

silmänliike- ja liikekaappausdataa, jotka on tallennettu erillisellä seurantajärjestelmillä (Jantu-

nen & Puupponen 2017). Silmänliike- ja liikekaappausdata on työn aiheen ja laajuuden perus-

teella rajattu tästä tutkielmasta pois.  

 

 

Kuvio 5. Näkymä tutkielmassa käytettävästä aineistosta ELAN-ohjelmassa. Vasemmalla yl-
häällä on videoruutu, jonka vieressä oikealla puolella näkyy tekstin (S2T2) suomenkielinen 
käännös text-näkymässä. Alaosassa aikalinjan riveistä ensimmäiselle on annotoituna kaikki 
tekstin viittomat (Glossi) ja seuraaville riveille konstruoitu toiminta artikulaattoreittain (CA-
alkuiset rivit). (Kaikki valmiin aineiston rivit selityksineen: ks. kuvio 6.) 
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Aineisto on rajattu alkuperäisestä 33 tekstistä teknisistä häiriöistä johtuen ja viittojakoh-

taisen tasalukuisuuden saavuttamiseksi 24 tekstiin. Jokaiselta viittojalta on näin ollen neljä alle 

minuutin kestoista tekstiä. Videomateriaalia on yhteensä 15 minuuttia ja 46 sekuntia. Tarinoi-

den kokonaiskesto, eli alun ja lopun viittomista sisältämättömät jaksot pois lukien varsinaisen 

viittomisen kesto on 13 minuuttia 9 sekuntia. Videotiedostojen lisäksi tässä tutkielmassa käy-

tetään Program-projektissa aineistoon luotuja annotaatioita (kuvio 5; annotointirivit, ks. myös 

kuvio 6). Valmiista annotaatioista varsinkin konstruoidun toiminnan astetyyppien (rivi CA-

type) annotaatiot ovat tämän työn kannalta keskeisiä. Kaikki aineistoon tehdyt annotaatiot, niin 

tämän työn puitteissa kuin aiemmassa ProGram-projektissakin, on tehty ELAN-ohjelmalla2 

(Crasborn & Sloetjes 2008).  

Tutkimusaineisto on valittu tekstilajin ja konstruoidun toiminnan asteisuuteen pohjautu-

van annotoinnin perusteella. Narratiivien tiedetään tekstilajina synnyttävän enemmän konstru-

oitua toimintaa ja kuvailevia viittomia kuin esimerkiksi keskustelu (esim. Ferrara 2012; Takki-

nen, Keränen & Salonen 2018), joten aineisto soveltuu tekstilajinsa puolesta tähän työhön. Sil-

mänliike- ja liikekaappauslaitteista huolimatta kielenkäyttö on teksteissä luonnollista, sillä ne 

ovat vuorovaikutuksellisia ja muodostavat kokonaisia tekstejä (vrt. esim. tekstin viittominen 

ilman vastaanottajaa ja yksittäisinä termeinä tai lauseina elisitoidut aineistot). Konstruoitu toi-

minta on valmiiksi annotoituna asteisena ja jatkumoluonteisena (Cormier ym. 2015) aineistoon, 

ja sitä käytetään sellaisenaan tämän työn analyysissa (ks. luku 3.3). 

ProGram-projektissa työstetyt eli tässä käytettävään aineistoon valmiiksi annotoidut ri-

vit on esitetty kuviossa 6. Niistä keskeisimmät ovat tässä työssä rivit ”Glossi” ja ”CA-type” 

(kuvio 6). Viittomat on perustason glossauksessa annotoitu CFINSL:n annotointikonventioiden 

mukaisesti (Salonen ym. 2018) pitkän viittomakäsityksen pohjalta (viittoman pituudesta ks. 

Jantunen 2015), ja annotaatiosolun tarkoitus on karkeasti merkitä viittoman sijainti viittomis-

virrassa (Salonen ym. 2018: 6). Glossi-riviä on hyödynnetty lähinnä kuvailevien viittomien poi-

minnan tukena. Aineistossa on joitain merkintöjä kuvailevista viittomista (esim. ”nousta-ko-

rokkeen-päälle_kv”, S5T3) mutta koska ProGram-projektissa kuvailevat viittomat eivät olleet 

ensisijaisena tutkimuskohteena, on merkintöjä tulkittu tässä työssä suuntaa-antavina. 

 

 

 
2 https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ 
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Kuvio 6. Tutkielmassa käytettävän aineiston valmiit annotaatiorivit (ProGram-projekti, Jantu-
nen 2019).  

Suomenkielinen käännös viitotusta lauseesta. 

Viittoman glossi. 

Konstruoidun toiminnan astetyyppi (heikko, osittainen tai vahva). 

Artikulaattoririveistä määräytyvä yhteenveto konstruoidusta toiminnasta. 

Ensisijainen rooli: kertoja tai se, kenen tai minkä toimintaa konstruoidaan. 

Toissijainen rooli: kertoja tai se, kenen tai minkä toimintaa konstruoidaan. 

 

 

Konstruoidun toiminnan artikulaattorit. Jokaisen artikulaattorin riville on 
erikseen merkitty annotaatio (e), jos artikulaattorilla ilmaistaan konstru-
oitua toimintaa. 

 

 

Konstruoidun toiminnan annotointiin liittyvät kommentit ja huomiot. 

Konstruoitu dialogi.  

Siteeraus: viittoja siteeraa hahmoa. 

 

  

3.2 Kuvailevien viittomien annotoiminen 
 

Työssä haluttiin tutkia, kuinka kuvailevat viittomat esiintyvät konstruoidun toiminnan kanssa, 

joten aineistosta oli määriteltävä, rajattava ja annotoitava kuvailevat viittomat. Viittomat mää-

riteltiin jatkumotyyppisesti. Kuvaileviksi viittomiksi annotoitiin kaikki sellaiset eleistä ainesta 

sisältävät viittomat, joilla näytetään jotain pelkän kertomisen sijaan (Johnston & Ferrara 2012; 

luku 2.2). Näyttämisellä ilmaistaan kohteen liikettä, toimintaa, olemassaoloa, sijaintia, kokoa, 

muotoa, koostumusta (Takkinen 2010; Ferrara 2012), tai useampaa edellä mainitusta. Kuvaile-

vat viittomat annotoitiin ja analysoitiin jatkumona, jota voidaan karkeasti jakaa kolmeen jatku-

mon osaan: eleisiin kuvaileviin viittomiin, prototyyppisiin kuvaileviin viittomiin ja leksikaalis-

tuneisiin kuvaileviin viittomiin. Prototyyppisin kuvaileva viittoma on osittain leksikaalinen 
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viittoma, jolla samanaikaisesti näytetään ja kerrotaan jotain kuvattavasta kohteesta (Ferrara 

2012: 66‒67). Sillä on jonkinlainen analogisuus kuvattavan kohteen kanssa, mutta myös kon-

ventionaalisia piirteitä.  

Eleiset kuvailevat viittomat saattoivat viittomatasolla näyttäytyä täysin epäkonventionaa-

lisina ja ei-kerronnallisina. Jos niillä kuitenkin oli aistipohjaisuuteen perustuva näyttämisen 

ominaisuus ja ne integroituivat tiiviisti ja katkeamattomasti osaksi muuta kielen ainesta, tulkit-

tiin ne tässä työssä kuvaileviksi viittomiksi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa viittoja esitti penko-

vansa käsillään viittomistilassa kuvitteellisesti edessään olevaa laatikkoa tai kuvasi jonkin esi-

neen kädessä pitämistä, tulkittiin nämä yksiköt kuvaileviksi viittomiksi. Tähän haettiin tukea 

myös viittomien käsimuodoista. Jos viittoman käsimuoto vastasi jotain tässä työssä sovellettua 

kuvailevan viittoman käsimuototyyppiä, tulkittiin viittoma kuvailevaksi. Molemmat edellä esi-

tetyt esimerkit kuvailevat jonkinlaista käsittelyä, joten ne ovat käsimuodoltaan kättä kuvailevia 

ja siten tulkittu tyyppiin kättä kuvailevat viittomat (tyypittelystä tarkemmin, ks. alla).   

Leksikaalistunut kuvaileva viittoma on vakiintunut viittoma, jolla voi olla sanakirjaan 

sopiva perusmuoto ja jota voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa sillä ei ole analogisuutta ku-

vattavan kohteen kanssa. Leksikaalistuneet kuvailevat viittomat hyväksyttiin tässä työssä ku-

vaileviksi viittomiksi, jos ne olivat leksikaalistumisestaan huolimatta edelleen analogisia ku-

vattavan kohteen kanssa, eli ne olivat säilyttäneet näyttämisen ominaisuuden.  

Esimerkiksi käsimuodoltaan kokonaista kohdetta kuvaava, edellä kuvatun jatkumon lek-

sikaalistuneempaan päätyyn lukeutuva RATSASTAA-viittoma hyväksyttiin kuvailevaksi viit-

tomaksi, kun se oli analoginen kuvattavan tilanteen kanssa. Tämän varmistamiseksi viitottuja 

tekstejä verrattiin aineiston keruussa käytettyyn elisitointimateriaaliin ja analyysi pyrittiin poh-

jaamaan tälle vuorovaikutukselle. Sen lisäksi, että analyysissa siis suhteutettiin yhdisteltyjä teo-

rioita aineistoesiintymiin, aineistoesiintymiä tarkasteltiin myös suhteessa elisitaatiomateriaa-

liin. Tällä subjektiivisen ja objektiivisen vuorovaikutuksellisella tutkimusotteella pyrittiin vält-

tämään pelkkään subjektiiviseen tulkintaan pohjautuvaa analyysia, mikä sopii tämän tyyppisten 

mielikuvien ja reaalimaailman välisten ilmiöiden tutkimiseen (Anttila 2006: 470). Tällä perus-

teella tehty tyypittely johti siihen, että saman viittoman esiintymä saatettiin tulkita toisaalla ku-

vailevaksi viittomaksi ja toisaalla ei. 

Teoriassa siis kaikkia kokonaista kohdetta kuvailevia RATSASTAA-viittoman esiinty-

miä ei automaattisesti tulkittu kuvaileviksi. Kuvitellaan tilanne, jossa elisitointimateriaalissa 

esiintyy naistensatulassa ratsastamista kuvaava tilanne. Näin ollen, tässä kuvitteellisessa tilan-

teessa, ratsastajan molemmat jalat ovat samalla puolen hevosta. Jos tästä tilanteesta käytettäisiin 

sellaista ratsastamista ilmaisevaa viittomaa, jota on muokattu vastaamaan tilannetta, viittoma 
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tulkittaisiin tutkielmassa kuvailevaksi viittomaksi. Viittojan dominoivan käden etu- ja keski-

sormen täytyisi näin ollen olla kevyesti koukistettuna ei-dominoivan käden päällä kämmense-

län puolelle. Jos taas tilanteesta käytettäisiin aiemmin kuvattua, perusmuotoisempaa RATSAS-

TAA-viittomaa, ei tätä viittomaa tulkittaisi työn viitekehyksessä kuvailevaksi viittomaksi. Täl-

laisessa tilanteessa viittoman käsimuoto ei enää olisi analoginen kuvattavan tilanteen kanssa, 

eikä sillä siten olisi näyttämisen ominaisuutta. (ks. samankaltainen tulkinta, Cormier ym. 2015: 

184.) 

Kuvailevat viittomat poimittiin ja annotoitiin aineistosta tämän näyttämiseen perustuvan 

jatkumonäkemyksen pohjalta, ja ne luokiteltiin alaluokkiin viittomien käsimuotojen pohjalta. 

Tyypittelyssä ja annotoinnissa sovellettiin Takkisen (2008, 2010) kuvailevia viittomia koske-

vaa analyysia ja suomalaisen viittomakielen korpusprojektin annotointikonventioita (Salonen 

ym. 2018). Ensimmäisellä annotointikierroksella luotiin seuraavat rivit: ”Kv-oik.”, ”Kv-vas.”, 

”Kv-merkitys” ja ”Kommentit_NH”. Kahdelle ensin mainitulle riville, eli viittojan käsiä merk-

kaavalle riville, annotoitiin kunkin käden kohdalla koodit sen mukaan, mitä käsimuotoa kuvai-

levan viittoman käsi edusti. 

 

1) kuvailevat viittomat, joiden käsimuoto kuvaa kokonaista kohdetta (kvkk), 

2) kuvailevat viittomat, joiden käsimuoto kuvaa tai piirtää kohteen kokoa ja muotoa (kvmk), 

ja  

3) kuvailevat viittomat, joiden käsimuoto kuvaa kättä (kvkt), 

4) muut kuvailevat viittomat eli ne, joiden käsimuotoa ei voida luokitella mihinkään edellä 

nimettyyn tai jotka ovat kahden edellä nimetyn rajatapauksia (kvx).  

 

Seuraavalle annotointikierroksella luotiin rivi ”KV-molemmat-kädet”, johon yhdistettiin 

oikean ja vasemman käden annotaatioiden tiedot. Kaksikätisissä viittomissa, joissa kuvailevan 

viittoman molemmat kädet edustivat samaa käsimuotoa ja käsimuodot olivat samanlaiset, mer-

kittiin vain yksi koodeista (esim. kvkk). Kaksikätisisä viittomissa, joissa molemmat kädet edus-

tivat samaa käsimuotoa, mutta käsimuodot kuvasivat eri kohteita, merkittiin kaksi samaa koo-

dia erottamalla ne +-merkillä (esim. kvkk + kvkk). Kaksikätisissä viittomissa, joissa kädet edus-

tivat eri käsimuotoja, merkittiin kaksi eri koodia erottamalla ne +-merkillä (esim. kvkk + kvx). 

Perättäisissä kuvailevissa viittomissa, joissa jälkimmäisen viittoman kaksikätisyys ilmeni niin 

kutsuttuna poijurakenteena (Liddell 2003; Varsio 2010), merkittiin kaksi samaa tai kaksi eri 

koodia erottamalla koodit +-merkillä ja merkitsemällä poijurakennetta edellisestä kuvailevasta 

viittomasta jäävän kuvailevan viittoman käsimuotoa sulkeilla (esim. kvkk + (kvx)). 
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Kaksikätisestä tarkastelusta kuitenkin luovuttiin työn edetessä, joten annotointikierrosten 

edetessä aineistoon luotiin vielä rivi ”Kuvailevat viittomat”. Lopullinen analyysi kuvailevien 

viittomien osalta keskittyi tähän riviin. Aiemmat annotaatiot yhdistettiin ja yksinkertaisteettiin 

yksi- ja kaksikätisten viittomien tietojen osalta merkkaamalla ainoastaan yksi koodi (kvkk, 

kvmk, kvkt tai kvx) riippuen siitä, mikä kuvailevan viittoman käsimuoto tulkittiin uutta tietoa 

ilmaisevaksi ja siten sillä viittomisen hetkellä dominantiksi. Merkitys-riville (KV-merkitys) 

kirjattiin lyhyt kuvaus siitä, mitä kuvaileva viittoma kontekstissaan merkitsi. Tämä, sekä rivi 

”Kommentit_NH” luotiin annotointi- ja analyysityön helpottamiseksi.  

Käsimuotoihin perustuvaa kuvailevien viittomien tyypittelyä (Takkinen 2010; Salonen 

ym. 2018) laajennettiin ja tarkennettiin kaikkien viittomatyyppien osalta muun kuvailevien viit-

tomien tutkimuksen (esim. Ferrara 2012) ja aineistoesiintymien perusteella. Epäselvät tapauk-

set, joissa käsimuoto oli rajatapaus tai joita ei muista syistä voitu luokitella käsimuodon pohjalta 

johonkin edellä esitetyistä (1‒3), luokiteltiin omaksi ryhmäkseen (kvx). Esimerkiksi korpus-

työssä omat luokkansa muodostavat aikaa ja paikkaa kuvailevat viittomat sekä abstraktista kiin-

topistettä kuvailevat viittomat (Salonen ym. 2018: 16) luokiteltiin kvx-luokaan niiden aineisto-

esiintymien vähäisyyden vuoksi (alle viisi esiintymää per luokka). 

Kokonaista kohdetta kuvaileviin viittomiin analysoitiin ja annotoitiin kaikki sellaiset ku-

vailevat viittomat, joiden käsimuoto kuvaa kokonaista kohdetta (eli nk. kohdekäsimuoto, Ke-

ränen 2017 57‒58).  Näissä viittomissa kuvattava kohde ja valittu käsimuoto olivat analogisia, 

joskin yhtäläisyys saattoi olla hyvin suurpiirteistä. Yhtäläisyys saattoi ilmetä esimerkiksi vain 

kuvattavan kohteen ja käsimuodon sivujen pituuksien välillä (esim. kuvio 7). 

 

 

Kuvio 7. Kokonaista kohdetta kuvaava käsimuoto. Käsimuodon analogisuus kuvattavan koh-
teen kanssa on suurpiirteistä, sillä henkilöön viittaavan käsimuodon (kuvassa vasemmalla) yh-
täläisyys ilmenee ainoastaan pitkulaisuudessa ja vertikaalisuudessa. (Kuva lainattu Keränen 
2017: 11.) 
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Kokonaista kohdetta kuvailevat viittomat tarkennettiin käsimuodon perusteella sisältä-

mään lisäksi viittomat, joissa käsimuoto kuvaa instrumentaalista kohdetta tai eläimen raajaa tai 

raajoja. Instrumentaalisia viittomia on tulkittu toisaalla käsittelyä kuvailevina viittomina 

(Johnston & Schembri 2007: 170 Engberg-Pedersen 1993: 275), mutta tässä ne tulkitaan käsi-

muotoanalyysin pohjalta kokonaista kohdetta kuvaileviksi. Instrumentaalista kohdetta kuvaile-

vassa viittomassa viittojan käsi kuvaa kokonaista kohdetta, joka ei liiku autonomisesti, vaan on 

liikutettava: aineistossa tällaista viittomia ovat esimerkiksi saksilla leikkaamista kuvaileva viit-

toma. Viittojan käsi ei siis kuvaa kättä, eikä sitä sen vuoksi luokitella tässä työssä kättä kuvai-

levaksi viittomaksi (ks. alla), vaan käsi kuvaa käsiteltävää kohdetta eli kokonaista kohdetta. 

Instrumentaalinen kuvaileva viittoma on muiden kokonaista kohdetta kuvailevien viittomien 

lailla analoginen kuvattavan kohteen kanssa. 

Instrumentaalisten lisäksi kokonaista kohdetta kuvaileviin viittomiin luokiteltiin eläimen 

raajaa tai muuta ruumiinosaa kuvailevat viittomat. Näitäkin viittomia on toisaalla tulkittu käsit-

telyä kuvaileviksi viittomiksi (Johnston & Schembri 2007: 170), sekä yhdessä ihmisen raajoja 

kuvaavien käsimuotojen kanssa omaksi tyypikseen (Engerberg-Pedersen 1993: 278). Tässä 

työssä, instrumentaalisten viittomien lailla, eläimen raajoja tai muita ruumiinosia kuvaavat kä-

simuodot tulkittiin kokonaista kohdetta kuvaaviksi. Viittoman käsimuoto ei kuvaa kättä, eikä 

sitä siten tulkita kättä kuvailevaksi viittomaksi. Käden kuvatessa eläimen tai muun ei-ihmis-

hahmon raajaa, siipeä, kärsää tai muuta ulkoista ruumiinosaa, viittojan käsi edustaa muuta kuin 

kättä.  

Kokoa ja muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat kuvaavat kohteen kaksi- tai kolmiulot-

teisia ominaisuuksia, viitaten kokoon, muotoon, tai niihin molempiin. Tätä kuvailevien viitto-

mien tyyppiä täsmennettiin kattamaan käsimuodoltaan sekä kokoa ja muotoa kuvaavat viitto-

mat että kokoa ja muotoa piirtävät viittomat. Ensin mainitussa käsimuoto itsessään kertoo jo 

jotain kohteesta, kuten sen muodosta, koosta tai niistä molemmista. Piirtävissä viittomissa kä-

simuoto on tulkittu osoituspohjaiseksi, eikä se itsessään kerro vielä mitään kuvattavasta koh-

teesta. Käsimuoto näissä viittomissa on prototyypiltään etusormella osoittava, ja etusormi toi-

mii ikään kuin näkymättömästi ilmaan piirtävänä kynänä. Variaationa etusormijohteisesta piir-

tävästä käsimuodosta on esimerkiksi koko kädellä piirtävä käsimuoto.  

Tämän käsimuotoon perustuvan tarkennuksen myötä alaluokkaan kokoa ja muotoa ku-

vaavat ja piirtävät viittomat hyväksyttiin käsimuodon perusteella myös sellaiset viittomat, joi-

den käsimuoto on osoittaen piirtävä, mutta joiden liike kuvaa kohteen liikkumista tilassa. Ko-

koa ja muotoa piirtävä viittoma määriteltiin seuraavasti: 

 



29 
 

Kuvaileva viittoma, jonka käsimuoto on osoittaen piirtävä. Kuvailevan viitto-
man käsimuoto on osoittava (prototyyppisesti etusormijohteinen, variaationa esi-
merkiksi levykäsi), eikä siten vielä itsessään kerro mitään kuvattavan kohteen 
koosta tai muodosta. Varsinainen yhdenmukaisuus kuvattavan kohteen kanssa il-
menee liikeparametrissa. Viittomalla kuvataan kohteen staattisia ominaisuuksia ku-
ten sen äärirajoja tai kolmiulotteista muotoa, tai sillä kuvataan kohteen liikerataa ja 
liikkumista tilassa. Esimerkiksi pöydän muotoa tai pallon liikettä voidaan kuvata 
tällaisella käsimuodolla. Kuvaileva viittoma, jossa on osoituksella piirtävä käsi-
muoto, käyttäytyy liikeradan muodon kuvauksen ohella muutoin samoin kuin muut 
kokoa ja muotoa kuvaavat kuvailevat viittomat, eli niillä kuvataan kohteen kaksi- 
ja kolmiulotteisia ominaisuuksia. 

 
Osoittaen piirtävät käsimuodot on eroteltu kokoa ja muotoa kuvaavista ja piirtävistä viit-

tomista omaksi ryhmäkseen kahdesta syystä. Ensinnäkin kuvailevia viittomia on analysoitu 

tässä työssä käsimuodon pohjalta (kokonaisuutta ja muita parametreja unohtamatta), mihin 

myös kuvailevien viittomien määrittely ensisijaisesti perustuu. Kohteen kokoa ja muotoa ku-

vaavista ja piirtävistä viittomista on käsimuotoluokittelun pohjalta siten eroteltu omiksi ala-

luokikseen sellaiset viittomat, joissa käsimuoto itsessään kuvaa jotain kohteen koon ja muodon 

ominaisuuksia (kuvaava) ja sellaiset viittomat, joissa käsimuoto ei itsessään paljasta tai tuo tie-

toa kohteesta (piirtävä). Piirtävä käsimuoto on prototyyppisesti etusormijohteinen ja se piirtää 

tilaan kohteen ulkoisia äärirajoja ja sen muotoa (sisältäen koon tai viitteitä koosta). 

Toinen peruste alaluokan eriyttämiseksi on se, että aineistossa esiintyi osoittaen piirtä-

västä käsimuodosta ja siihen yhdistyvästä liikeparametrista koostuvia kuvailevia viittomia, 

jotka kuvasivat kohteen staattisten ominaisuuksien sijaan kohteen liikerataa. Tällaisissa viitto-

missa käsimuoto itsessään ei kuvannut mitään kohteen ominaisuutta tai ulottuvuutta, eikä liike 

kuvaa kohteen muotoa. Sen sijaan viittomalla kuvattiin kohteen liikettä ja liikerataa etusormella 

osoittavalla käsimuodolla.  

Kättä kuvaileviksi viittomiksi määriteltiin käsimuodon perusteella kaikki sellaiset kuvai-

levat viittomat, joissa viittojan käsi kuvaa käytännössä kättä. Tämän pohjalta käsittelykäsimuo-

doksi tulkittiin sekä kohteen käsittelyä kuvailevien viittomien käsimuodot, jolloin viittomassa 

on objekti läsnä, että käsimuodoltaan sellaiset kättä kuvailevat viittomat, joissa objektia tai 

muuta varsinaista kohdetta ei ole läsnä. Nämä viittomat eivät siis aina toimi suhteessa objektiin, 

vaan viittojan käsi voi kuvata muutakin ihmiskäden toimintoja, asentoja tai liikettä (Keränen 

2019). Kättä kuvailevat viittomat laajennettiin näin ollen perinteisten käsittelyä kuvailevien 

viittomien lisäksi kattamaan myös seuraavan viittomatyypin: 
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Kuvaileva viittoma, jonka käsimuoto kuvaa kättä ilman käsittelyä. Kuvailevan 
viittoman käsimuoto kuvaa hahmon kättä, sen liikkeitä ja asentoja ilman, että tilan-
nekuvauksessa on mukana varsinaista objektia tai muuta kohdetta, johon hahmo 
tarttuu tai jota hahmo koskettaa. Esimerkiksi käsien yhteen hieromista, nyrkkien 
heiluttamista tai silmien suojaamista auringon häikäisyltä voidaan kuvata tällaisella 
käsimuodolla. Kättä kuvaileva viittoma, jonka käsimuoto kuvaa kättä ilman käsit-
telyä, käyttäytyy muutoin samoin, kuten käsittelyä kuvailevat viittomat eli niillä 
kuvataan hahmon käsiä ja niiden toimintoja ja asentoja. 
 

Kuten muitakin käsittelyä ja kättä kuvailevia viittomia, edellä kuvattuja viittomia on tul-

kittu myös puhtaina eleinä (esim. Ferrara 2012, korpustyön edetessä myös suomalaisen viitto-

makielen korpus, Salonen 2018). Tässä työssä kyseiset viittomat analysoitiin jatkumoluontei-

suuden pohjalta käsimuodoltaan käsittelyä kuvailevien viittomien kaltaiseksi ja siten osaksi 

viittomatyyppiä kättä kuvailevat viittomat. Käytännössä edellä kuvatut, ilman käsittelyä esiin-

tyvät kättä kuvailevat viittomat ja prototyyppisemmät käsittelyä kuvailevat viittomat eroavat 

ainoastaan objektin suhteen: ensin mainitussa viittomassa ei ole samalla tavalla kosketuksen 

kautta muuta objektia läsnä, kuin jälkimmäisessä viittomatyypissä. Ilman varsinaista käsittelyä 

tai kontaktia esiintyvät tämän tyypin viittomat ovat kuitenkin usein jonkinlaisessa vuorovaiku-

tuksessa jonkin toisen elementin kanssa. Esimerkiksi käsien yhteen hieromisessa kädet toimivat 

suhteessa toisiinsa.  

 

 

3.3 Annotaatioiden kohdistaminen 
 

Konstruoitu toiminta otettiin valmiin videoaineiston mukana (Jantunen 2019) analyysiin sellai-

senaan. Projektissa, jossa aineistoa on työstetty, on sovellettu Cormierin, Smithin ja Sehyrin 

(2015) astetyyppistä tarkastelua, eli toimintaa merkittiin astetyypeittäin artikulaattoreiden mää-

rän ja niiden voimakkuuden perusteella (mt.). Jokaiselle artikulaattorille on luotu oma rivinsä, 

johon on merkitty kyseisen artikulaattorin osallistuminen konstruoituun toimintaan annotaati-

olla (”e”, lyhenteenä englanninkielisestä sanasta enacting) (kuvio 8).  
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Kuvio 8. ELAN-näkymä ProGram-projektissa luoduista, konstruoitua toimintaa merkkaavista 
annotaatioista. Oranssilla ympyröitynä annotaatiot, joihin on merkitty viittomishetkellä konst-
ruoitua toimintaa ilmaisevat artikulaattorit: katse, pää, kasvot, keho ja dominoiva käsi. Nämä 
on tulkittu osittaiseksi konstruoiduksi toiminnaksi (rivi CA-type: reduced). Pienemmällä sini-
sellä ympyröitynä tässä työssä lisätty none-annotaatio. 
 

Artikulaattorit vastaavat pääasiassa Cormierin ym. (2015) artikkelissa esiteltyjä artiku-

laattoreita (ks. luku 2.31), yhdellä lisäyksellä: ProGramissa työstettyyn aineistoon on lisättynä 

rivi ”CA-legs” (ks. kuvio 8), joka merkkaa jaloilla ilmaistua konstruoitua toimintaa. Lisäys 

johtunee siitä, että Cormierin ym. (2015) aineiston informantit tuottivat tekstin istualtaan, jol-

loin jaloilla ilmaistua konstruoitua toimintaa ei esiintynyt. ProGram-projektissa kuvatussa ai-

neistossa tekstit tuotetaan seisoen ja joitain jalkojen liikkeitä on tulkittu projektissa jaloilla il-

maistuiksi konstruoiduksi toiminnaksi. 

Valmiiseen aineistoon, konstruoidun toiminnan tyyppiä merkkaavalle riville (CA-type), 

on annotoitu osallistuvien artikulaattoreiden määrästä ja käytön voimakkuudesta riippuen jat-

kumoluonteiset tyypit subtle (heikko), reduced (osittainen) tai overt (vahva) (Cormier ym. 

2015, suomennokset Jantunen 2018). Aineiston perusteella heikkoon konstruoituun toimintaan 

näyttäisi osallistuvan vain yhdestä kolmeen artikulaattoria, ja niiden käytön voimakkuus on 

lievää. Osittaisessa konstruoidussa toiminnassa sen ilmaisemiseen osallistuu useampia artiku-

laattoreita (aineistossa yleensä 2‒4 artikulaattoria) kuin heikossa konstruoidussa toiminnassa, 

ja sen käytön voimakkuus on kohtalaista. Vahvassa konstruoidussa toiminnassa useampi tai 

kaikki artikulaattorit osallistuvat toiminnan konstruoimiseen, ja sen ilmipano on voimakasta. 

Tässä työssä keskitytään konstruoidun toiminnan osalta tarkastelemaan pelkästään CA-type -
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riviä, eli se otetaan analyysiin mukaan sellaisenaan. Joissain tapauksissa, esimerkiksi poik-

keamien selvittämiseksi, tarkastellaan kuitenkin myös artikulaattoreiden rivejä.  

Koska tässä työssä haluttiin selvittää, mitkä kuvailevat viittomat esiintyvät tyypillisim-

min ilman konstruoitua toimintaa (tutkimuskysymys 2), lisättiin aineistoon konstruoitua toi-

mintaa sisältämättömille viittomisen jaksoille omat annotaatiot (”none”, ks. kuvio 8). CA-type 

riville merkittiin konstruoitua toimintaa sisältämättömät tekstilohkot ELANissa toiminnolla 

”Create Annotations From Gaps”, mikä mahdollisti työn tavoitteiden kannalta keskeiset ELAN-

haut. 

Lopuksi, ilmiöiden keskinäisen esiintymisen selvittämiseksi, oli kuvailevien viittomien 

annotaatiot kohdistettava ajallisesti konstruoidun toiminnan annotaatioiden kanssa. Ajallisessa 

kohdistamisessa suurin osa kuvailevien viittomien annotaatioiden pituuksien muokkauksista 

tarkoitti yksittäisten (1‒3) videoruutujen muokkausta. Jos konstruoidun toiminnan astetyypin 

jakso vaihtui selvästi kesken kuvailevaa viittomaa merkkaavaa annotaatiota, eli kuvaileva viit-

toma asettautui ajallisesti kahden konstruoidun toiminnan jakson ajalle, tehtiin päätös kuvaile-

van viittoman approksimaalisesta ajallisesta sijoittumisesta eli annotaation paikasta seuraavin 

kriteerein: 

1. Jos kuvailevan viittoman ytimeksi tulkittu osa asettui selvästi jommankumman 
konstruoitua toimintaa merkkaavan annotaation kohdalle, kohdennettiin kuvaileva 
viittoman annotaatio tälle paikalle. Näin ollen tilanteissa, joissa valmisteluksi tul-
kittu viittoman osa oli erityisen pidennetty ja viittoman ytimeksi tulkittu osa esiintyi 
jälkimmäisen CA-type rivin annotaation kanssa samanaikaisesti, kohdennettiin ku-
vaileva viittoma jälkimmäiseen CA-type rivin annotaatioon. Vastaavasti jos kuvai-
levan viittoman palautukseksi tulkittu osa oli jostain syystä erityisen pidennetty ja 
viittoman ytimeksi tulkittu osa näytti sijoittuvan ensimmäisen CA-type rivin an-
notaation kanssa samanaikaisesti, kohdennettiin kuvaileva viittoma ensimmäisen 
CA-type -rivin annotaation kanssa. 

 

2. Jos kuvaileva viittoma sijoittui ajallisesti tasan kahden CA-type rivin annotaation 
kanssa päällekkäin, tai sen sijaintia oli muista syistä hankalaa määrittää, sijoitettiin 
kuvaileva viittoma ensimmäiseen konstruoidun toiminnan tyyppiä merkkaavan ri-
vin lohkoon eli viittoman paikka määritettiin annotaation alun mukaan. 

 

Kohdentamalla kuvailevat viittomat ajallisesti suhteessa konstruoituun toimintaan, saa-

tiin ELAN-hauilla vain yksi ajallinen päällekkäisyys eli samanaikaisuus tutkittavien ilmiöiden 

välillä. Tämä mahdollisti kuvailevien viittomien tarkastelun suhteessa konstruoituun toimin-

taan (ensimmäinen tutkimuskysymys), kuvailevien viittomien eri tyyppien tarkastelun ilman 

konstruoitua toimintaa (toinen tutkimuskysymys), ja kuvailevien viittomien eri tyyppien 
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tarkastelun konstruoidun toiminnan eri astetyypin kanssa (kolmas tutkimuskysymys).  An-

notointien ja ELAN-hakujen päätteeksi kaikkien hakujen tulokset ristiintaulukoitiin kuvaile-

vien viittomien ja konstruoidun toiminnan keskinäisen esiintymisen suhteen yhteen taulukkoon, 

jonka pohjalta esitellään seuraavaksi työn tuloksia. 
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4 TULOKSET 

 

4.1 Yleiskatsaus tuloksiin 

 

Aineistossa esiintyy yhteensä 309 kuvailevaa viittomaa. Kuten taulukon 4 viimeisestä sarak-

keesta on nähtävissä, jakauma kuvailevien viittomien tyyppien kesken aineistossa on tasainen. 

Viittomista noin kolmannes (31%, n=95) edustaa kuvailevia viittomia, joiden käsimuoto kuvaa 

kokonaista kohdetta; vajaa kolmannes (27%, n=84) kuvailevia viittomia, joiden käsimuoto on 

kohdetta kuvaava tai piirtävä; ja tasan kolmannes (33%, n=103) kuvailevia viittomia, joiden 

käsimuoto kuvaa kättä (taulukko 4). Loput kuvailevista viittomista (9%, n=27) on luokittele-

mattomia tapauksia. Valmiin aineiston kaikkiin Glossit-rivin viittoma-annotaatioihin (n=1277) 

eli karkeasti kaikkiin viittomiin nähden kuvailevien viittomien osuus on noin neljännes (24%) 

viittomista. Jokainen viittoja tuottaa keskimäärin 52 kuvailevaa viittomaa ja viittojakohtainen 

vaihteluväli kuvailevien viittomien tuottamisessa on 36 ja 67 viittoman välillä.   

 

Taulukko 4. Kuvailevien viittomien esiintyminen konstruoidun toiminnan kanssa ja ilman sitä. 

 
Ei 

konstruoitua 
toimintaa 

Heikko 
konstruoitu 

toiminta 

Osittainen 
konstruoitu 

toiminta 

Vahva 
konstruoitu 

toiminta 
Yht. 

Kokonaista kohdetta 
kuvailevat viittomat 

46 15 31 3 95 

Kokoa ja muotoa  
kuvaavat ja piirtävät 

viittomat 
71 5 8 0 84 

Kättä kuvailevat  
viittomat 

14 2 15 72 103 

Luokittelemattomat ja 
epäselvät tapaukset 

14 6 6 1 27 

Yht. 145 28 60 76 309 

 

Konstruoitua toimintaa esiintyy aineistossa 253 jakson verran, kaikki astetyypit mukaan 

lukien. Myös konstruoidun toiminnan astetyyppien jakauma aineistossa on verrattain tasainen 

(kuvio 9): neljännes konstruoidun toiminnan esiintymistä on heikkoa konstruoitua toimintaa 
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(n=63); reilu kolmannes osittaista (n=99) ja reilu kolmannes vahvaa konstruoitua toimintaa 

(n=91). Konstruoitua toimintaa sisältämättömiä tekstin jaksoja on yhteensä 247. Tätä lukemaa 

ei kuitenkaan sellaisenaan voi verrata konstruoidun toiminnan astetyyppien jaksoihin, sillä lu-

kema sisältää konstruoidun toiminnan jaksojen välillä jäävät lyhyet, muutamien videoruutujen 

mittaiset siirtymänomaiset jaksot.  

 

Kuvio 9. Konstruoidun toiminnan jaksojen määrällinen jakauma (n=253) aineistossa astetyy-
peittäin. 

 

Viittojakohtainen vaihteluväli konstruoidun toiminnan jaksojen tuottamisessa on 31 ja 51 

jakson välillä, kaikki astetyypit mukaan lukien. Keskimäärin viittoja tuottaa 40 konstruoidun 

toiminnan jaksoa eli noin 10 jaksoa per teksti. Ajallisesti mitattuna konstruoitua toimintaa si-

sältävät jaksot, kaikki astetyypit mukaan lukien, kattavat 46% kaikesta viittomisesta (n. 6 min 

7 s) ja konstruoitua toimintaa sisältämättömät jaksot 54% viittomisesta (n. 7 min 2 s). Myös 

näissä lukemissa vaikuttaa edellä mainitut jaksojen väleihin jäävät siirtymänomaiset jaksot, 

mutta ajallisen lyhyytensä vuoksi niiden vaikutus ei ole suuri eikä siten yhtä merkittävä. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, esiintyvätkö kuvailevat viit-

tomat aina konstruoidun toiminnan kanssa samanaikaisesti. Kuvailevista viittomista (n=309) 

hieman yli puolet (53 %) esiintyy konstruoidun toiminnan kanssa (n=164) ja hieman alle puolet 

(47%) ilman simultaanisti ilmaistua konstruoitua toimintaa (n=145). Jakauma kuvailevien viit-

tomien esiintymisessä konstruoidun toiminnan kanssa ja ilman sitä on siis tasainen.  Vastaus 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on ei: kuvailevat viittomat eivät esiinny aina konstruoi-

dun toiminnan kanssa, vaan ne esiintyvät sekä sen kanssa että ilman sitä.  

25 %

39 %

36 %

Heikko konstruoitu toiminta

Osittainen konstruoitu toiminta

Vahva konstruoitu toiminta
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4.2 Kuvailevien viittomien esiintyminen ilman konstruoitua toimintaa  
 

Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, mitkä kuvailevat viittomat esiintyvät tyy-

pillisimmin ilman konstruoitua toimintaa. Kaikkia kuvailevien viittomien tyyppejä esiintyy ai-

neistossa ilman konstruoitua toimintaa, mutta toiset niistä esiintyvät selvästi tyypillisemmin 

ilman sitä kuin toiset. Kuten kuviosta 10 käy ilmi, eniten ilman konstruoitua toimintaa esiinty-

vät kokoa ja muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat (n=71), toiseksi eniten kokonaista kohdetta 

kuvailevat viittomat (n=46) ja vähiten kättä kuvailevat viittomat (n=14).  

 

 

Kuvio 10. Kuvailevien viittomien (n=309) esiintyminen ilman konstruoitua toimintaa käsimuo-
totyypeittäin aineistossa. Vaaleammalla sävyllä muut (ts. konstruoidun toiminnan aikana esiin-
tyvät) viittomatyypin esiintymät. 
 

Kaikista ilman konstruoitua toimintaa esiintyvistä kuvailevista viittomista (n=145) puolet 

(49%) on kokoa ja muotoa kuvaavia ja piirtäviä viittomia (n=71). Viittomatyypin näkökulmasta 

tarkasteltuna kokoa ja muotoa kuvaavista ja piirtävistä viittomista (n=84) suurin osa (85%) 

esiintyy ilman konstruoitua toimintaa (kuvio 10). Kaikkiaan lähes neljännes (23%) aineistossa 

esiintyneistä kuvailevista viittomista on kokoa ja muotoa kuvaavia tai piirtäviä ja ilman konst-

ruoitua toimintaa esiintyviä viittomia.  

Kuvion 11 esimerkki on tyypillinen tekstin alussa esiintyvä kokoa ja muotoa kuvaava 

viittoma. Siinä viittoja (subject 5, S5) kuvaa tekstin (task 2, T2) alussa, kolmantena viittomana 

päähahmon Ferdinandin riisihatun muotoista päähinettä. Viittoman käsimuotoa on tulkittu tässä 

kokoa ja muotoa kuvaavaksi, sillä se ilmaisee hatun ulkopinnan tasaisuutta ja suoruutta. 
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Konstruoitua toimintaa ei ilmaista millään artikulaattorilla, vaan viittoja viittoo kuvion 11 ti-

lanteessa tekstiä kertojan näkökulmasta ilman, että näyttää hahmon toimintoja, ajatuksia tai il-

maisuja. Muita aineistossa esiintyneitä kokoa ja muotoa kuvaavia viittomia, jotka ilmaistaan 

ilman konstruoitua toimintaa, ovat esimerkiksi ohutta, pystysuoraa tankoa kuvaava viittoma, 

viiksiä kuvaava viittoma, ja meren lakeutta kuvaava viittoma. Kokoa ja muotoa piirtäviä viitto-

mia, jotka ilmaistaan peruskerronnan aikana, ovat esimerkiksi pöydän pyöreyttä piirtävä viit-

toma ja pallon liikkumista kuvaileva, etusormella osoittaen piirtävällä käsimuodolla tuotettu 

viittoma. 

 

 

Kuvio 11. Kokoa ja muotoa kuvaava viittoma ilman konstruoitua toimintaa (S5T2). Hahmon 
hatun eli kohteen muotoa ilmaistaan kuvaavalla käsimuodolla. Viittoja ei ilmaise lainkaan 
konstruoitua toimintaa, eli viittojalla on vain kertojan rooli.  

 

Myös kokonaista kohdetta kuvailevia viittomia esiintyy ilman konstruoitua toimintaa, ku-

ten edellä esitetyssä kuviossa 10 havainnollistettiin. Ilman konstruoitua toimintaa esiintyneistä 

kuvailevista viittomista (n=145) kolmannes (32 %) on kokonaista kohdetta kuvailevia (n=46). 

Viittomatyypin kokonaista kohdetta kuvailevista viittomista (n=95) puolet (48%) esiintyy il-

man konstruoitua toimintaa (kuvio 10). Kaikista aineistossa esiintyneistä kuvailevista viitto-

mista 15% on ilman konstruoitua toimintaa ilmaistuja kokonaista kohdetta kuvailevia viittomia. 

Kuvion 12 esimerkissä on tyypillinen kokonaista kohdetta kuvaileva viittoma, joka tuo-

tetaan ilman konstruoitua toimintaa. Esimerkin kaksikätisesti tuotetussa, ratsaille nousemista 

kuvailevassa viittomassa molemmat viittojan kädet kuvaavat kokonaista kohdetta: vasen käsi 
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kuvaa sivujen pituuksien puolesta karkeasti hevosta ja oikea ihmishahmoa tai tarkemmin ihmi-

sen jalkoja (kuvio 12). Tekstissä viittoja tuottaa esimerkissä kuvatun viittoman jälkeen seuraa-

vaksi leksikaalistuneen kuvailevan viittoman RATSASTAA, jota yhdessä kuvion 12 esimerk-

kiviittoman kanssa voitaisiin tulkita myös yhdeksi viittomaksi. Konstruoitua toimintaa ei il-

maista kuvion 12 esimerkissä millään artikulaattorilla, vaan viittominen tapahtuu kertojan nä-

kökulmasta. Muita aineistossa esiintyneitä ilman konstruoitua toimintaa ilmaistuja kokonaista 

kohdetta kuvailevia viittomia ovat esimerkiksi hahmon kävelyä tai tilassa liikkumista kuvaile-

vat viittomat. 

 

 

Kuvio 12. Kokonaista kohdetta kuvaileva viittoma ilman konstruoitua toimintaa (S1T4). Koh-
teita, tässä tapauksessa hevosta ja ratsastajaa, kuvataan kaksikätisesti: oikea käsi kuvaa ratsas-
tajaa (tai tarkemmin ratsastajan jalkoja), ja vasen käsi kuvaa hevosta. Tilanteessa viittoja kuvaa 
hahmon nousua ratsaille hevosen selkään. Viittoja ei ilmaise lainkaan konstruoitua toimintaa, 
eli hän on kokonaan kertojan roolissa.  
 

Vähiten ilman konstruoitua toimintaa esiintyy kättä kuvailevat viittomat. Ilman konstru-

oitua toimintaa esiintyneistä kuvailevista viittomista (n=145) vain 10% on kättä kuvailevia viit-

tomia (n=14). Viittomatyypin näkökulmasta tarkasteltuna kättä kuvailevista viittomista 

(n=103) 14% esiintyy ilman konstruoitua toimintaa. Kaikkiaan aineiston kuvailevista viitto-

mista 5% on ilman konstruoitua toimintaa esiintyviä ja kättä kuvailevia viittomia.  

Kuvion 13 esimerkissä viittoja tuottaa kättä kuvailevan viittoman ilman konstruoitua toi-

mintaa: tässä tapauksessa kättä kuvaileva viittoma on prototyyppisesti kohdetta käsittelevä, ja 

siinä viittoja kuvailee kaksikätisesti onnenkeksin kahtia halkaisemista (kuvio 13). Viittoma tuo-

tetaan ilman konstruoitua toimintaa, eli viittoja ei ole minkään hahmon roolissa. 
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Kuvio 13. Kättä kuvaileva viittoma ilman konstruoitua toimintaa (S2T2). Käsittelyä, joka tässä 
tapauksessa kohdistuu onnenkeksiin, kuvataan kaksikätisesti. Tilanteessa viittoja kuvailee on-
nenkeksin halkaisemista kahtia. Viittoja ei ilmaise lainkaan konstruoitua toimintaa. 
 
 

4.3 Kuvailevien viittomien esiintyminen konstruoidun toiminnan kanssa  
 

Kolmannen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, miten kuvailevien viittomien eri tyy-

pit esiintyvät yhdessä konstruoidun toiminnan eri astetyyppien kanssa. Kuten tulostaulukossa 

4 havainnollistettiin, viittomatyyppien välillä on eroja siinä, miten ne esiintyvät suhteessa 

konstruoituun toimintaan. 

 

4.3.1 Kokonaista kohdetta kuvailevat viittomat ja konstruoitu toiminta 
 
Tasaisimmin konstruoidun toiminnan kanssa ja ilman sitä esiintyvät kokonaista kohdetta ku-

vailevat viittomat (kuvio 10). Kaikista viittomatyypin kokonaista kohdetta kuvailevista viitto-

mista (n=95) puolet (52%) esiintyy konstruoidun toiminnan jonkin astetyypin kanssa samanai-

kaisesi (n=49).  

 

Taulukko 5. Kokonaista kohdetta kuvailevien viittomien (n=95) esiintyminen konstruoidun 
toiminnan kanssa ja ilman sitä.  
 

 
Ei  

konstruoitua 
toimintaa 

Heikko 
konstruoitu 

toiminta 

Osittainen 
konstruoitu 

toiminta 

Vahva  
konstruoitu 

toiminta 
Yht. 

Kokonaista kohdetta 
kuvailevat viittomat 

48% 16% 33% 3% 100% 
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Astetyypeittäin tarkasteltuna kokonaista kohdetta kuvailevat viittomat (n=95) jakautuvat siten, 

että osittaisen konstruoidun toiminnan aikana esiintyy kolmannes (33%) kokonaista kohdetta 

kuvailevista viittomista (n=31) (taulukko 5). Kaikista osittaisen konstruoidun toiminnan aikana 

esiintyneistä kuvailevista viittomista (n=60) puolet (52%) on kokonaista kohdetta kuvailevia. 

Kaikkiaan aineistossa esiintyneistä kuvailevista viittomista 10% on osittaisen konstruoidu toi-

minnan aikana esiintyneitä kokonaista kohdetta kuvailevia viittomia.  

Kuvion 14 esimerkissä viittoja tuottaa tekstissä kokonaista kohdetta kuvailevan viittoman 

osittaisen konstruoidun toiminnan aikana. Kaksikätinen viittoma kuvaa hahmon kävelyä, ja mo-

lemmat käsimuodot kuvaavat hahmon jalkoja. Samanaikaisesti viittoja ilmaisee konstruoitua 

toimintaa näyttämällä kuvattavan hahmon toimintoja ja asentoja neljällä artikulaattorilla, eli 

katseen suunnalla, pään asennoilla, kehon asennoilla ja liikkeillä sekä kasvojen ilmeillä (kuvio 

14). Muita aineistossa esiintyneitä osittaisen konstruoidun toiminnan aikana esiintyneitä koko-

naista kohdetta kuvailevia viittomia aineistossa ovat esimerkiksi yksikätisesti hahmon kävelyä 

tai tilassa liikkumista kuvailevat viittomat. 

 

 
Kuvio 14. Kokonaista kohdetta kuvaileva viittoma yhdessä osittaisen konstruoidun toiminnan 
kanssa (S6T3). Kohteita, tässä tapauksessa hahmon jalkoja, kuvataan kaksikätisesti ja viittoja 
kuvailee hahmon kävelyä. Konstruoitua toimintaa ilmaistaan keskivoimakkaasti neljällä arti-
kulaattorilla: katseella, päällä, kasvoilla ja keholla, eli viittoja on jonkin verran hahmon roo-
lissa.  
 

Myös heikon konstruoidun toiminnan aikana esiintyy joitain kokonaista kohdetta kuvai-

levia viittomia. Kaikista kokonaista kohdetta kuvailevista viittomista (n=95) 16% on heikon 
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konstruoidun toiminnan aikana kanssa esiintyviä (n=15) (taulukko 5). Kaikista heikon konst-

ruoidun toiminnan aikana esiintyneistä kuvailevista viittomista (n=28) reilu puolet (57%) on 

kokonaista kohdetta kuvailevia. Kaikkiin aineistossa esiintyneisiin kuvaileviin viittomiin näh-

den heikon konstruoidun toiminnan aikana esiintyvien kokonaista kohdetta kuvailevien viitto-

mien joukko kattaa 5%. 

Kuvion 15 esimerkissä viittoja tuottaa kokonaista kohdetta kuvailevan viittoman yhdessä 

heikon konstruoidun toiminnan kanssa. Viittomalla kuvaillaan ihmisen liikkumista tilassa, ja 

sen käsimuoto kuvaa ihmishahmoa. Konstruoitu toiminta on heikkoa, sillä sitä ilmaistaan aino-

astaan yhdellä artikulaattorilla, kasvoilla (kuvio 15). Muita aineistossa esiintyneitä heikon 

konstruoidun toiminnan aikana tuotettuja kokonaista kohdetta kuvailevia viittomia ovat muun 

muassa ratsastamista ja kävelyä kuvailevat viittomat. 

 

Kuvio 15. Heikon konstruoidun toiminnan aikana tuotettu kokonaista kohdetta kuvaileva viit-
toma (S5T2). Käsimuoto kuvaa ihmistä ja viittomalla kuvaillaan ihmisen liikkumista tilassa. 
Konstruoitua toimintaa ilmaistaan ainoastaan yhdellä artikulaattorilla, kasvoilla, eli viittoja on 
hyvin vähän hahmon roolissa. 
 

Vahvan konstruoidun toiminnan kanssa esiintyy koko aineistossa vain kolme kokonaista 

kohdetta kuvailevaa viittomaa. Kaikista kokonaista kohdetta kuvailevista viittomista (n=95) 

tämä tarkoittaa vain 3% (n=3) (taulukko 5). Vahvan konstruoidun toiminnan aikana esiinty-

neistä kuvailevista viittomista (n=76) 4% on kokonaista kohdetta kuvailevia. Nämä viittomat 

eivät edusta prototyyppisiä kokonaista kohdetta kuvailevia viittomia. Yksi niistä yksi on inst-

rumentaalinen, jonka käsimuoto kuvaa saksia ja viittoma leikkaamista, ja kaksi kuvaa eläimen 
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ruumiinosia (kuvio 16). Eläimen ruumiinosia kuvailevista viittomista toisen käsimuoto kuvaa 

norsun kärsää ja viittoma kärsän toimintoja, ja toisen kaksikätisen viittoman käsimuodot ku-

vaavat linnun siipiä ja viittoma siipien toimintoja. 

 

 
 
Kuvio 16. Vahvan konstruoidun toiminnan aikana esiintyneet kokonaista kohdetta kuvailevat 
viittomat aineistossa. Vasemmalla (S2T4) viittoja kuvaa saksilla kravatin leikkaamista toisen 
hahmon kaulasta. Keskimmäisessä kuvassa (S4T5) viittoja kuvailee linnun siipien räpyttelyä. 
Oikeanpuoleisissa kuvissa (S2T5) viittoja ilmaisee norsun kärsän toimintoja: tilanteessa norsun 
kärsä kaappaa maassa seisovan hahmon ja pudottaa tämän toiseen paikkaan.  
 

Kuviossa 16 on havainnollistettu kaikki vahvan konstruoidun toiminnan aikana esiinty-

neet kokonaista kohdetta kuvailevat viittomat. Ensimmäinen niistä on instrumentaalinen, ja 

viittomatilanteessa kuvaillaan kuinka hahmo leikkaa kravatin toisen hahmon kaulasta. Viitto-

mishetkellä on samanaikaisesti läsnä myös kättä kuvaileva viittoma. Oikean käden tuottaessa 

instrumentaalinen saksilla leikkaamista kuvaileva viittoma, vasen käsi on jäänyt poijuraken-

teena kuvaamaan aiemmin tuotettua kravattiin tarttumista ja siitä kiinni pitämistä kuvailevaa 

viittomaa. Kuvion 16 keskimmäisessä ja oikeanpuoleisissa kuvissa viittoja tuottaa eläimen ruu-

miinosia kuvailevat viittomat. Näistä kokonaista kohdetta kuvailevista viittomista ensimmäinen 

ilmaisee kaksikätisesti linnun siipiä ja niiden räpyttelyä. Oikeanpuoleisissa kuvissa viittoja puo-

lestaan kuvailee norsun kärsää ja sen toimintoja. Viittojan käsi kuvaa norsun kärsää, joka kaap-

paa maassa seisovan hahmon pudottaen hahmon toiseen paikkaan. 

 

4.3.2 Kokoa ja muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat ja konstruoitu toiminta 

 

Kokoa ja muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat esiintyvät tyypillisemmin ilman konstruoitua 

toimintaa kuin sen kanssa. Tämän tyypin viittomista (n=84) joitain (9%) esiintyy osittaisen 

konstruoidun toiminnan aikana (n=8) ja joitain (6%) heikon konstruoidun toiminnan aikana 

(n=5) (taulukko 6).  
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Osittaisen konstruoidun toiminnan aikana esiintyneistä kuvailevista viittomista (n=60) 

13% on kokoa ja muotoa kuvaavia ja piirtäviä viittomia (n=8). Kaikkiin aineistossa esiintynei-

siin kuvaileviin viittomiin nähden 3% on osittaisen konstruoidun toiminnan aikana esiintyneitä 

kokoa ja muotoa kuvaavia ja piirtäviä viittomia. Heikon konstruoidun toiminnan aikana esiin-

tyneistä kuvailevista viittomista (n=28) puolestaan 18% on tyypin kokoa ja muotoa kuvaavia ja 

piirtäviä viittomia (n=5). Kaikkiin aineistossa esiintyneisiin kuvaileviin viittomiin nähden 1% 

on heikon konstruoidun toiminnan aikana esiintyneistä kokoa ja muotoa kuvaavia ja piirtäviä 

viittomia. Tämän viittomatyypin viittomat eivät esiintyneet aineistossa kertaakaan vahvan 

konstruoidun toiminnan aikana (n=0). 

 

Taulukko 6. Kokoa ja muotoa kuvaavien ja piirtävien viittomien (n=84) esiintyminen konst-
ruoidun toiminnan kanssa ja ilman sitä. 

 
Ei  

konstruoitua 
toimintaa 

Heikko 
konstruoitu 

toiminta 

Osittainen 
konstruoitu 

toiminta 

Vahva  
konstruoitu 

toiminta 
Yht. 

Kokoa ja muotoa  
kuvaavat ja piirtävät 

viittomat 
85% 6% 9% 0% 100% 

 

Kaikista kokoa ja muotoa kuvaavista ja piirtävistä viittomista (n=84) noin kaksi kolmesta 

(69%) on käsimuodoltaan kuvaavia (n=58) ja kolmannes (31%) piirtäviä (n=26). Piirtävät ja 

kuvaavat käsimuodot esiintyvät sekä konstruoidun toiminnan kanssa että ilman sitä. Suurin osa 

(89%) kuvaavalla käsimuodolla (n=50) tuotetuista viittomista ja suurin osa (77%) piirtävällä 

käsimuodolla (n=20) tuotetuista viittomista esiintyy ilman konstruoitua toimintaa. Konstruoi-

dun toiminnan heikon ja osittaisen astetyypin aikana esiintyneistä kokoa ja muotoa kuvaavista 

ja piirtävistä viittomista (n=13) puolet (54%) on käsimuodoltaan kuvaavia (n=7) ja puolet 

(46%) piirtäviä (n=6). 

Osoittaen piirtävällä käsimuodolla tuotetut kuvailevat viittomat (n=26) ovat lisäksi enim-

mäkseen (70%) kohteen tilassa liikkumista ilmaisevia viittomia (n=18). Kuvion 17 esimerkissä 

viittoja tuottaa tällaisen viittoman. Oikealla kädellä ilmaistu osoittaen piirtävä käsimuoto kuvaa 

lintua, jota tarinan hahmo yrittää saada kiinni (kuvio 17). Viittomalla kuvaillaan linnun liikku-

mista tilassa. Samanaikaisesti viittojan vasen käsi kuvaa, kuinka hahmo kantaa toisessa kädes-

sään jo kiinniotettua lintua. Tämä simultaanisti tuotettu viittoma on kättä kuvaileva viittoma. 

Näiden kahden viittoman lisäksi viittoja ilmaisee konstruoitua toimintaa seuraavilla: katseen 

suunnilla, pään asennoilla, kehon liikkeillä ja ei-dominoivalla kädellä. Kyseessä on osittainen 

konstruoitu toiminta.  



44 
 

 

  
Kuvio 17. Kokoa ja muotoa piirtävä viittoma osittaisen konstruoidun toiminnan aikana (S4T5). 
Viittoja kuvaa piirtävällä käsimuodolla linnun liikettä tilassa. Tilanteessa simultaanisti tuotettu 
kättä kuvaileva viittoma, jolla viittoja kuvaa kuinka hahmo kantaa kainalossaan lintua. Konst-
ruoitua toimintaa ilmaistaan katseella, päällä, keholla ja ei-dominoivalla kädellä.  

 

Muita aineistossa esiintyneitä kokoa ja muotoa kuvaavia ja piirtäviä viittomia, jotka esiin-

tyivät konstruoidun toiminnan osittaisen tai heikon astetyypin kanssa, on hahmon nenää tai 

viiksiä kuvaavat viittomat ja pallon tilassa liikkumista kuvailevat viittomat. Kuten mainittua, 

kokoa ja muotoa kuvaavien ja piirtävien viittomien esiintyminen konstruoidun toiminnan ai-

kana on kuitenkin harvinaista. 

 

4.3.3 Kättä kuvailevat viittomat ja konstruoitu toiminta 
 

Kättä kuvailevat viittomat esiintyvät tyypillisimmin konstruoidun toiminnan vahvan astetyypin 

kanssa, kuten taulukko 7 havainnollistaa. Suurin osa (70%) kaikista kättä kuvailevista viitto-

mista (n=103) esiintyy yhdessä vahvan konstruoidun toiminnan kanssa (n=72) (taulukko 7). 

Vahvan konstruoidun toiminnan aikana esiintyneistä kuvailevista viittomista (n=76) selvä 

enemmistö (95%) on kättä kuvailevia viittomia. Kaikkiin aineiston kuvailevien viittomien 

esiintymiin nähden noin neljännes (23%) viittomista on vahvan konstruoidun toiminnan aikana 

esiintyneitä kättä kuvailevia viittomia.  
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Taulukko 7. Kättä kuvailevien viittomien (n=103) esiintyminen konstruoidun toiminnan kanssa 
ja ilman sitä. 

 
Ei  

konstruoitua 
toimintaa 

Heikko  
konstruoitu 

toiminta 

Osittainen 
konstruoitu 

toiminta 

Vahva  
konstruoitu 

toiminta 
Yht. 

Kättä kuvailevat  
viittomat 

14% 1% 15% 70% 100% 

 

Kuvion 18 esimerkki on tyypillinen tapaus vahvan konstruoidun toiminnan aikana esiin-

tyvästä kättä kuvailevasta viittomasta. Siinä viittoja kuvailee, kuinka hahmo siirtää juuri löytä-

mänsä laatikon paikasta A paikkaan B, lähemmäs itseään. Viittojan kädet kuvaavat hahmon 

käsiä ja käsittely kohdistuu laatikkoon. Viittoma on tuotettu samanaikaisesti vahvan konstruoi-

dun toiminnan aikana, ja sitä ilmaistaan katseen suunnalla, pään asennoilla ja liikkeillä, kehon 

asennoilla ja liikkeillä, jalkojen asennoilla ja liikkeillä, sekä molemmilla käsillä (kuvio 18). 

Muita aineistossa esiintyneitä vahvan konstruoidun toiminnan aikana kättä kuvailevia viittomia 

on muun muassa mailalla lyöntiä, hampaiden pesua, toisen ihmisen hätistelemistä ja erilaisiin 

esineisiin tarttumista ja kädessä pitämistä kuvailevat viittomat. 

 

 

Kuvio 18. Kättä kuvaileva viittoma vahvan konstruoidun toiminnan aikana (S4T3). Viittomalla 
kuvaillaan, kuinka hahmo siirtää laatikon paikasta A paikkaan B, lähemmäs itseään. Konstru-
oitua toimintaa ilmaistaan kaikilla muilla artikulaattoreilla, paitsi kasvoilla, eli viittoja on täysin 
hahmon roolissa, eikä mukana ole leksikaalista kerrontaa. 
 



46 
 

Joitain kättä kuvailevia viittomia esiintyy myös osittaisen konstruoidun toiminnan aikana. 

Kaikista kättä kuvailevista viittomista (n=103) 15% esiintyy osittaisen konstruoidun toiminnan 

aikana (n=15) (taulukko 7). Kaikista osittaisen konstruoidun toiminnan aikana esiintyneistä ku-

vailevista viittomista (n=60) tasan neljännes (25%) on kättä kuvailevia viittomia. Kaikkiin ai-

neistossa esiintyneisiin kuvaileviin viittomiin nähden osittaisen konstruoidun toiminnan aikana 

esiintyneitä ja kättä kuvailevia viittomia on 5% viittomista. Heikon konstruoidun toiminnan 

aikana ei tyypillisesti esiinny kättä kuvailevia viittomia (n=2).  

Kuvion 19 esimerkissä viittoja tuottaa kättä kuvailevan viittoman osittaisen konstruoidun 

toiminnan aikana. Viittoja kuvaa tapahtumaa, jossa hahmo lyö golfmailalla palloa. Käsimuoto 

kuvaa mailasta pitämisen käsiotetta. Samalla viittoja ilmaisee konstruoitua toimintaa viidellä 

artikulaattorilla: kasvojen ilmeillä, kehon liikkeillä ja asennoilla, jalkojen liikkeillä ja asennoilla 

sekä molemmilla käsillä (kuvio 19). Artikulaattoreista ainoastaan katse ja pää eivät ilmaise 

konstruoitua toimintaa, vaan ne ovat kohdistettuna vastaanottajaan. Muita aineistossa osittaisen 

konstruoidun toiminnan aikana esiintyneitä kättä kuvailevia viittomia ovat esimerkiksi silmä-

lasien silmille laittoa, nyrkkitappelua ja viuhkamaisella objektilla itsensä löyhyttelyä kuvailevat 

viittomat. 

 

 

Kuvio 19. Kättä kuvaileva viittoma osittaisen konstruoidun toiminnan aikana (S3T1). Viittoja 
kuvailee golfmailalla lyömistä, ja käsimuoto kuvaa mailasta kiinni pitämistä. Viittoja ilmaisee 
samanaikaisesti melko vahvasti konstruoitua toimintaa kaikilla muilla artikulaattoreilla, paitsi 
katseella ja päällä, eli viittoja on osittain hahmon roolissa.  
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4.4 Haastavat tapaukset 
 
Aineiston annotointi- ja analyysivaiheessa esiintyi joitain vaikeita tapauksia, joiden luokittelu 

tai muu analysointi osoittautui haastavaksi. Selkein tällaisten tapausten joukko on kuvailevat 

viittomat, jotka tyypiteltiin luokkaan ”muut” kuvailevat viittomat (kvx), eli luokittelemattomat 

ja epäselvät kuvailevien viittomien tapaukset. Näiden viittomien käsimuotoa ei voitu selkeästi 

luokitella mihinkään työssä sovellettuun käsimuotoon pohjautuvaan kuvailevan viittoman tyyp-

piin. Viittomat olivat joko kahden käsimuototyypin rajatapauksia, tai muutoin luokitukseen so-

pimattomia. Kuten taulukosta 8 käy ilmi, luokittelemattomat kuvailevat viittomat esiintyivät 

sekä konstruoidun toiminnan kanssa (n=13) että ilman sitä (n=14). 

 

Taulukko 8. Luokittelemattomien kuvailevien viittomien (n=27) esiintyminen konstruoidun 
toiminnan kanssa ja ilman sitä. 

 
Ei  

konstruoitua 
toimintaa 

Heikko 
konstruoitu 

toiminta 

Osittainen 
konstruoitu 

toiminta 

Vahva  
konstruoitu 

toiminta 
Yht. 

Luokittelemattomat 
kuvailevat viittomat 

52% 22% 22% 4% 100% 

 

 

 

Kuvio 20. Luokittelematon kuvaileva viittoma heikon konstruoidun toiminnan aikana tuotet-
tuna (S4T1). Tilanteessa vasen käsi kuvailee, kuinka kahvin haju leijuu tilassa. Oikea käsi tuot-
taa samanaikaisesti poijurakenteeksi jääneen kättä kuvailevan viittoman, joka ilmaisee kahvi-
pannusta kiinni pitämistä. Kuvassa ylhäällä oikealla viitotun tekstin suomenkielinen käännös.   
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Esimerkki tällaisesta kuvailevasti viittomasta on esitetty kuviossa 20. Siinä viittoja tuot-

taa hajun tilassa liikkumista kuvailevan viittoman. Intuitiivisesti katsottuna viittomaa voisi tul-

kita käsimuodon, liikkeen ja kontekstin perusteella kokonaista kohdetta kuvailevaksi viitto-

maksi. Hajulla ei kuitenkaan ole näkyvää ja rajattua muotoa, joten mikään käsimuoto ei teori-

assa voi olla sen kanssa analoginen. Näin ollen viittoma on luokiteltu muihin kuvaileviin viit-

tomiin.  

Toinen aineistossa esiintynyt haaste koskee kokoa ja muotoa kuvaavia ja piirtäviä viitto-

mia, jotka kokonaisuudessaan kuvaavat kohteen koon ja muodon sijaan sen liikkumista tilassa 

(kuviot 17 ja 21). Tutkielmassa sovellettiin käsimuotoihin perustuvaa kuvailevien viittomien 

luokittelua, minkä perusteella viittomat luokiteltiin haasteellisuudesta huolimatta kokoa ja 

muotoa kuvaaviin ja piirtäviin viittomiin (luku 3.2) Jos kuitenkin tarkastellaan sitä, mitä viitto-

milla tyypillisesti ilmaistaan, ovat nämä viittomat enemmän kokonaista kohdetta kuvailevien 

viittomien kaltaisia kuin muita kokoa ja muotoa kuvaavien ja piirtävien viittomien kaltaisia.  

 

 

Kuvio 21. Kokoa ja muotoa piirtävä viittoma ilman konstruoitua toimintaa (S3T1). Kohteen, 
tässä tapauksessa pallon, liikerataa kuvataan osoittaen piirtävällä käsimuodolla. Tilanteessa 
viittoja kuvaa (kuvissa vasemmalta oikealle), kuinka golfpallo lentää ilmassa, törmää puuhun, 
tipahtaa maahan ja pomppii maassa kohti reikää. Viittoma tuotetaan peruskerronnan aikana, eli 
sen kanssa ei ilmaista konstruoitua toimintaa. 

 

Kuviossa 21 on havainnollistettu tällaista kokoa ja muotoa piirtävä viittoma, jolla kuva-

taan kohteen liikerataa tilassa (ks. myös kuvio 17). Käsimuoto on osoittaen piirtävä. Kokonai-

suudessaan viittomalla kuvataan pallon liikettä ja liikkumista tilassa, mutta käsimuoto itsessään 

ei kuvaa kokonaista kohdetta. Kuvion 21 tilanteessa viittomistilanteessa viittoja kuvailee, 

kuinka golfpallo lentää ilmassa kohti puuta, törmää siihen, tipahtaa törmäyksen seurauksena 

alas maahan, ja lähtee liikkumaan pomppien kohti maassa olevaa reikää. Viittoma ei ole tyy-

pillinen kokoa ja muotoa kuvaava tai piirtävä viittoma, sillä se ei ilmennä kohteen kokoa ja 

muotoa, vaan se on dynaamisesti kohteen liikettä ja tilassa liikkumista kuvaileva. Tämän 
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alatyypin viittomia eli käsimuodoltaan osoittaen piirtäviä ja liikeparametriltaan kohteen liikettä 

ilmaisevia kuvailevia viittomia oli aineistossa yhteensä 18 esiintymää, mikä tarkoittaa 21% kai-

kista kokoa ja muotoa kuvaavista ja piirtävistä viittomista. 

Joidenkin viittomaesiintymien kohdalla haasteeksi muodostui määritellä, onko kyseessä 

yksi vai useampi viittoma. Pallon liikkumista tilassa kuvaava esimerkki (kuvio 21) on myös 

tällainen tapaus.  Tilanteessa on esitettynä yhden tapahtuman ketju, joka muodostaa selkeän 

kokonaisuuden, mutta koostuu pienemmistä osista. Kokonaisuuden ja käsimuodon vaihtumat-

tomuuden seurauksena tätä ja vastaavia viittomia on tulkittu tässä työssä yhden viittoman esiin-

tyminä. Viittoman alan määritteleminen ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä. 

Esimerkiksi aiemmin esitetyn kuvion 12 esimerkissä viittomisen jaksoa on puolestaan 

tulkittu kahdeksi viittomaksi. Siinä viittoja tuottaa ratsaille nousua kuvailevan viittoman (kuvio 

12) ja välittömästi sen jälkeen toisen kuvailevan viittoman RATSASTAA. Jälkimmäiseksi tuo-

tettua viittomaa on tulkittu asteen leksikaalisemmaksi, kuin ratsaille nousua kuvaileva viittoma. 

Viittomien on tulkittu kuvaavan omia tapahtumiaan, vaikka ne sitoutuvatkin vahvasti yhteen 

tekstissä. Viittomisen jaksojen välistä jakoa on tulkittu selkeämpänä, kuin pallon liikkumista 

tilassa kuvailevan viittomisen jakson. Näiden seikkojen perusteella ratsaille nousua ja sitä seu-

raavaa RATSASTAA viittomaa on tulkittu kahdeksi erilliseksi viittomaksi.  
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5 POHDINTA 

 

5.1 Kuvailevien viittomien ja konstruoidun toiminnan keskinäisestä esiinty-
misestä 
 

Kuvailevien viittomien ja konstruoidun toiminnan keskinäisestä esiintymisestä narratiiveissa 

voidaan tämän työn tulosten perusteella sanoa seuraavaa: 

I. Konstruoidun toiminnan vahvan astetyypin aikana esiintyvät viittomat ovat tyy-

pillisimmin kättä kuvailevia viittomia. 

II. Kokoa ja muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat esiintyvät tyypillisesti ilman 

konstruoitua toimintaa.  

III. Kokonaista kohdetta kuvailevat viittomat esiintyvät tasaisesti sekä konstruoidun 

toiminnan kanssa että ilman sitä. 

Konstruoidun toiminnan vahvan astetyypin aikana esiintyi paria poikkeusta lukuun otta-

matta vain kättä kuvailevia viittomia (95%). Ilmiöiden välistä yhteyttä näyttää tulosten perus-

teella vahvistavan myös se, että kättä kuvailevat viittomat esiintyvät tyypillisimmin konstruoi-

dun toiminnan vahvan astetyypin kanssa (70%). Yhteys näiden kahden välillä oli odotusten 

mukaista. Konstruoitu toiminta ja kättä kuvailevat viittomat ovat käytännössä sama ilmiö, sillä 

viittojan käsi kuvaa hahmon kättä ja sen toimintoja (Liddell 2003; Cormier ym. 2012; Cormier 

ym. 2015: 184‒185; Ferrara 2012: 277‒280; Ferrara & Halvrosen 2017). 

Kuviossa 18 on nähtävissä tällainen vahvan konstruoidun toiminnan instanssi, jossa viit-

toja tuottaa epäkonventionaalisen ja hämärärajaisen kättä kuvailevan viittoman. Esimerkissä 

(kuvio 18) viittoja on täysin hahmon roolissa ja kuvailee, kuinka hahmo tarttuu laatikkoon ja 

siirtää sen lähemmän itseään. Viittomistilanteessa, vahvan konstruoidun toiminnan aikana, ei 

tuoteta mitään leksikaalista ainesta. Viittojan kädet osallistuvat konstruoidun toiminnan ilmai-

suun, sillä niillä ilmaistaan hahmon käden toimintoja. Viittoma ei ole konventionaalinen eikä 

tarkkarajainen.   

Näitä viittomia on toisaalla tulkittu puhtaina konstruoidun toiminnan instansseina eleiksi 

(Ferrara 2012). Tässä työssä niitä tulkittiin kuvailevina viittomina. Ilmiöiden välinen yhteys oli 

työn määritelmien perusteella odotettavissa, sillä kuvailevia viittomia määriteltiin ja annotoitiin 

tässä työssä jatkumoluonteisesti, eleisemmät ja de-leksikaalistuneet muodot hyväksyen. Lisäksi 

kättä kuvailevat viittomat laajennettiin tässä työssä tarkoittamaan myös sellaisia kättä ja sen 

toimintoja kuvailevia viittomia, joissa varsinaista käsittelyä ei ollut viittomassa mukana. 
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Vahvassa konstruoidussa toiminnassa ei määritelmän (Cormier ym. 2015) mukaan ilmaista mil-

lään artikulaattorilla – kädet mukaan lukien – leksikaalista eli kerronnallista ainesta. Käytän-

nössä tämä tarkoitti sitä, että käsien osallistuessa konstruoidun toiminnan vahvan astetyypin 

ilmaisemiseen tulkittiin käsillä ilmaistua yksikköä tässä työssä kuvailevana viittomana (esim. 

kuvio 15).  

Vahvan konstruoidun toiminnan aikana esiintyi kuitenkin kättä kuvailevien viittomien 

lisäksi odotusten vastaisesti myös neljä muunlaista viittomaa: kolme kokonaista kohdetta ku-

vailevaa viittomaa (kuvio 16) ja yksi luokittelematon tapaus. Kokonaista kohdetta kuvailevista 

viittomista yksi edustaa instrumentaalista saksilla leikkaamista ja kaksi eläimen ruumiinosaa, 

norsun kärsää ja linnun siipiä. Tässä työssä sovelletun Cormierin ym. (2015) määritelmän pe-

rusteella konstruoitu toiminta ei rajoitu ainoastaan ihmishahmoihin: myös eläinten toimintaa, 

ajatuksia ja ilmaisuja voidaan näyttää konstruoidulla toiminnalla. Käsien osallistuessa tällaisen 

konstruoidun toiminnan ilmaisemiseen käsimuoto ei kuvaa kättä, vaan todennäköisimmin eläi-

men ruumiinosaa kuten sen raajaa. Tämäntyyppiset viittomat päädyttiin luokittelemaan käsi-

muodon perusteella kokonaista kohdetta kuvaileviin viittomiin, sillä käsimuoto ei kuvaa kättä. 

Kyseisiä viittomia on luokiteltu toisaalla myös käsittelyä kuvaileviksi viittomiksi (esim. Johns-

ton & Schembri 2007).  

Myös instrumentaalisia kokonaista kohdetta kuvailevia viittomia on tulkittu toisaalla kä-

sittelyä kuvaileviksi viittomiksi (Johnston & Schembri 2007), mutta tässä ne luokiteltiin kättä 

kuvailevien viittomien sijaan kokonaista kohdetta kuvaileviin viittomiin. Tämä on hyvä huo-

mioida edellä esitettyä poikkeusta eli vahvan konstruoidun toiminnan aikana esiintynyttä inst-

rumentaalista kokonaista kohdetta kuvailevaa viittomaa tarkastellessa. Toisaalta esiintymää 

voidaan tarkastella konstruoidun toiminnan määritelmän näkökulmasta. Jos viittojan kädet 

edustavat jotain muuta, kuin kuvattavan hahmon käsiä tai eturaajoja (tässä: saksia), niin voiko 

artikulaattorin sanoa ilmaisevan konstruoitua toimintaa eli ilmaistaanko käsillä hahmon kättä 

tai käsiä?  

Toisaalta viittomalla ja ilmaisulla kuvataan edelleen hahmon toimintaa, vaikka viitto-

massa kädet eivät kuvaakaan käsiä, vaan instrumentaalinen kohde on ikään kuin käden jatkona 

viittomassa. Käsien kuvaillessa kättä tai käsiä ja niiden liikkeitä on toiminnan kuvaileminen 

erilaista, mitä se on käsillä kuvaillessa instrumentaalista esinettä ja sen käyttöä. Vaikka käsit-

telyä kuvailevien viittomien käsimuoto ei ole täysin analoginen käsiotteen kanssa (esim. Kerä-

nen 2017: 68), on käden ja käsien käyttö niiden asentojen ja toimintojen kuvailuun tulkittu tässä 

työssä suoremmaksi kuin mitä se on käsien kuvaillessa jotain muuta, kuten instrumentaalista 

esinettä. Vahvan konstruoidun toiminnan aikana esiintyneitä instrumentaalisia viittomia oli 
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aineistossa kuitenkin vain yksi esiintymä, joten selitys voi myös löytyä konstruoidun toiminnan 

annotointiin liittyvästä virheestä.  

Konstruoitua toimintaa ja sen astetyyppejä merkkaavat annotaatiot otettiin työhön val-

miin aineiston mukana (Jantunen 2019) sellaisenaan. Tämä tarkoittaa analyysin ja tulosten kan-

nalta sitä, ettei annotointeja ole uudelleenanalysoitu tai muokattu, vaikka niitä olisi tulkittu toi-

sin. Käytännössä tulkintaerot ovat kuitenkin pieniä ja liittyvät enimmäkseen konstruoidun toi-

minnan jatkumoluonteiseen astetyypittelyyn. Pääasiassa tulkintaerot, jotka koskivat valmiin ai-

neiston konstruoidun toiminnan annotaatioita, tarkoittivat yhden astetyypin poikkeavaa tulkit-

semista suuntaan tai toiseen. 

Esimerkiksi kuviossa 19, jossa viittoja kuvaa kättä kuvailevalla viittomalla golfmailalla 

lyöntiä, konstruoitu toiminta on aineistossa annotoituna osittaiseksi konstruoiduksi toiminnaksi 

(kuvio 19). Oman tulkintani mukaan tämä on vahvaa konstruoitua toimintaa, sillä osallistuvat 

artikulaattorit (kädet, jalat, keho ja ilme) ilmaisevat konstruoitua toimintaa voimakkaasti, eikä 

jakson aikana tuoteta leksikaalista, kerronnallista materiaalia. Golfmailalla pallon lyömistä ku-

vaileva viittoma (kuvio 19) itsessään ei sisällä leksikaalista ainesta, vaan luen sen ei-leksikaa-

liseksi ja siten hyvin epäkonventionaaliseksi ja hämärärajaiseksi. Lisäksi, vaikka katse ja pää 

eivät osallistu konstruoidun toiminnan ilmaisemiseen, tulkitaan ne tässä työssä vastaanottajaan 

kohdistamisen vuoksi vuorovaikutuksellisiksi elementeiksi, en leksikaaliseksi ainekseksi. Täl-

laiset konstruoidun toiminnan tulkinnalliset erot olivat kuitenkin harvinaisia aineistossa, joten 

ne eivät ole numeeristen tulosten kannalta merkittäviä. 

Kättä kuvailevia viittomia esiintyi aineistossa vahvan konstruoidun toiminnan ohella 

myös muiden konstruoidun toiminnan astetyyppien aikana (n=17 eli 16 %) ja ilman konstruoi-

tua toimintaa (n=14 eli 14%). Esimerkiksi kuvion 13 tilanteessa viittoja kuvaa kättä kuvaile-

valla viittomalla onnenkeksin kahtia halkaisemista ilman, että mikään artikulaattoreista ilmai-

see konstruoitua toimintaa. Viittoma tulkitaan tässä työssä asettuvan kuvailevien viittomien jat-

kumolla leksikaalistuneempaan päätyyn: vaikka viittomalla on edelleen näyttämisen ominai-

suus, siinä on konventionaalisuuden myötä kerronnallisuutta mukana (Ferrara & Halvrosen 

2017). Peruskerronnan ja kättä kuvailevien viittomien keskinäinen esiintyminen viittaa siihen, 

että kaikki kättä kuvailevat viittomat eivät ole pelkkiä konstruoidun toiminnan instansseja, vaan 

niillä on myös leksikaalistuneita muotoja ja esiintymiä, kuten edellä kuvatun kuvion 13 esimer-

kissä.  

Toinen selkeä yhteys kuvailevien viittomien ja konstruoidun toiminnan välillä näyttäisi 

tämän työn tulosten perusteella olevan kokoa ja muotoa kuvaavien ja piirtävien viittomien ja 

peruskerronnan välillä. Kokoa ja muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat esiintyvät selvästi 
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useammin ilman konstruoitua toimintaa (85%) kuin sen kanssa. Yhteyttä vahvistaa myös hie-

man se, että peruskerronnan aikana esiintyneistä kuvailevista viittomista kokoa ja muotoa ku-

vaavia ja piirtäviä viittomia esiintyy selvästi useammin, kuin muita kuvailevien viittomien 

tyyppejä. Ilman konstruoitua toimintaa esiintyvistä kuvailevista viittomista puolet (n=71 eli 

49%) edustaa kokoa ja muotoa kuvaavia tai piirtäviä viittomia.  

Tätä ilmiöiden välistä yhteyttä voidaan tarkastella kuvailevien viittomien funktionaali-

suuden näkökulmasta. Kokoa ja muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat kuvailevat muita viitto-

mia harvemmin toimintaa. Niillä ilmaistaan yleensä kohteiden staattisia ja fysikaalisia ominai-

suuksia, kuten niiden kaksi- ja kolmiulotteisia muotoja (Takkinen 2010: 106; Keränen 2017: 

52). Kuvion 11 esimerkissä on prototyyppinen tämän luokan viittoma, joka tuotetaan ilman 

konstruoitua toimintaa. Siinä viittoja kuvailee hahmon hattua ja sen muotoa. Viittoma ei siis 

ilmaise liikettä, liikkumista tai toimintaa. Konstruoitu toiminta taas nimensä mukaisesti ilmai-

see toimintaa. Työn tulokset viittaavat siihen, että tällaisten staattisten kohteen ominaisuuksien 

ja toimintaa ilmaisevien elementtien yhdistely ei välttämättä ole kovin yleistä viittomisessa.  

Joitain kokoa ja muotoa kuvaavia ja piirtäviä viittomia esiintyi myös konstruoidun toi-

minnan aikana (n=13). Puolet niistä (n=6) kuuluu marginaaliseen, kohteen liikkumista kuvai-

leviin viittomiin, eivätkä siten ole prototyyppisiä tämän luokan viittomia. Esimerkiksi kuvioi-

den 17 ja 21 viittomat ovat tällaisia kokoa ja muotoa piirtäviä viittomia. Molemmissa maini-

tuissa esimerkeissä viittomien käsimuoto on osoittaen piirtävä, mutta liikkeellä ei kuvata koh-

teen staattisia ominaisuuksia, vaan kohteen liikettä ja liikkumista tilassa.  

Kuvion 17 esimerkkiin liittyvä tulkinta on kuitenkin siinä mielessä haastava, että käsi-

muotoa on mahdollista tulkita myös kokonaista kohdetta kuvailevaksi (esim. Takkinen 2010; 

Ferrara 2012). Tapaus on luokittelun kannalta hyvin hämärärajainen, sillä käsimuodolla voi-

daan ajatella olevan myös jonkinlainen yhtäläisyys kuvattavan kohteen, eli tässä tapauksessa 

linnun kanssa (vrt. esim. kuvio 21, jossa osoittaen piirtävällä käsimuodolla pallon pomppimista 

maasta kuvaileva viittoman käsimuoto on selvästi käsimuodoltaan osoittava, ei kohdetta kuvai-

leva).  

On mahdollista, että tässä työssä sovellettu luokittelu on vaikuttanut tuloksiin konstruoi-

dun toiminnan aikana esiintyneiden kokoa ja muotoa kuvaavien ja piirtävien viittomien esiin-

tymien määrässä. Puolet konstruoidun toiminnan aikana esiintyneistä tämän tyypin viittomista 

on käsimuodoltaan piirtäviä, mikä kokonaisjakaumaan nähden hieman painottunut, sillä kaik-

kiaan tämän tyypin viittomista kaksi kolmesta on käsimuodoltaan kuvaavia ja kaksi kolmesta 

piirtäviä (luku 4.3.2). Lisäksi kaikki nämä konstruoidun toiminnan aikana esiintyneet 
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käsimuodoltaan piirtävät viittomat ilmaisevat kohteen staattisten ominaisuuksien sijaan koh-

teen liikkumista tilassa. 

Toisaalta konstruoidun toiminnan aikana esiintyi myös prototyyppisiä kokoa ja muotoa 

kuvaavia ja piirtäviä viittomia, joissa käsimuoto oli kuvaava. On hyvä huomioida, ettei piirtä-

vän ja kuvaavan käsimuodon välinen rajanveto ole yksiselitteistä: esimerkiksi kuvion 11 hattua 

kuvaavan viittoman käsimuoto voitaisiin toisaalta myös tulkita piirtävänä, vaikka se tässä 

työssä on käsimuodon perusteella tulkittu ilmaisevan hatun tasaista pintaa ja siten analysoitu 

käsimuodoltaan kohdetta kuvaavaksi. Kaiken kaikkiaan tulokset viittaavat siihen, että vaikka 

prototyyppisten kokoa ja muotoa kuvaavien ja piirtävien viittomien esiintyminen konstruoidun 

toiminnan kanssa näyttäisi olevan harvinaista, ei se ole täysin tavatonta. 

Kaikista kuvailevien viittomien tyypeistä tasaisimmin konstruoidun toiminnan kanssa ja 

ilman sitä esiintyivät kokonaista kohdetta kuvailevat viittomat. Niistä puolet esiintyi konstruoi-

dun toiminnan kanssa (52%) ja puolet ilman (48%). Esimerkiksi kuviossa 12, jossa viittoja il-

maisee hahmon nousevan hevosen selkään, kokonaista kohdetta kuvaileva viittoma ilmaistaan 

ilman konstruoitua toimintaa. Kuvioiden 14 ja 15 esimerkeissä taas kokonaista kohdetta kuvai-

leva viittoma ilmaistaan yhdessä konstruoidun toiminnan kanssa. Ensin mainitussa viittoja tuot-

taa kaksikätisen viittoman, jossa kunkin käden etusormi kuvaa hahmon jalkoja (kuvio 14). Kä-

velyn kuvailu ilmaistaan käsien vuorottelevalla liikkeellä. Samalla viittoja ilmaisee konstruoi-

tua toimintaa katseella, päällä, kasvoilla ja keholla. Viittomishetkessä korostuu liikkeen tapa eli 

jalan kävely ja kävelytyyli. Kuvion 15 esimerkissä viittoja tuottaa yksikätisen kokonaista koh-

detta kuvailevan viittoman, jossa ylöspäin osoittava etusormi kuvaa hahmoa (ks. myös kuvio 

7) ja viittoma hahmon liikkumista tilassa. Samaan aikaan viittoja ilmaisee heikkoa konstruoitua 

toimintaa kasvoillaan. Viittomishetkessä korostuu hahmon liikkuminen siirtymisen näkökul-

masta. 

Tulosten perusteella näyttää siis siltä, että kokonaista kohdetta kuvailevat viittomat esiin-

tyvät suhteessa konstruoituun toimintaan eri tavoin kuin kättä kuvailevat viittomat tai kokoa ja 

muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat. Viittomatyyppien välillä näyttäisi kaiken kaikkiaan ole-

van selkeitä eroja siinä, miten ne esiintyvät konstruoidun toiminnan kanssa ja ilman sitä. Tämä 

herättää kysymään: tulisiko kuvailevia viittomia ylipäätänsä tarkastella yhtenä viittomajouk-

kona suhteessa konstruoituun toimintaan? Entä suhteessa muihin kielen ilmiöihin ja rakentei-

siin? Ainakaan suhteessa konstruoituun toimintaan kuvailevien viittomien tarkastelu yhtenä 

viittomajoukkona ei vaikuta mielekkäältä, sillä tutkimustulokset painottuvat viittomatyypin 

mukaan toisistaan eri tavoin ja niissä on selkeitä eroja riippuen siitä, mitä kuvailevan viittoman 

tyyppiä tarkastellaan suhteessa konstruoituun toimintaan. 
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Jantusen (2017) tuloksiin nähden tässä työssä saadut tulokset ovat samansuuntaiset, kun 

tarkastelua rajataan kuvailevien viittomien suhteen vertailuun sopivaksi. Tarkoituksenmukai-

nen vertailu edellyttää tässä kokoa ja muotoa kuvaavien ja piirtävien viittomien ulosrajauksen, 

sillä Jantusen tuloksissa tämän tyypin viittomia ei ole mukana (ks. luku 2.4). Jantusen tutki-

muksessa 82% lauseista, jotka muodostuvat kokonaista kohdetta tai kättä kuvailevan viittoman 

ympärille, sisältää myös konstruoitua toimintaa. Tässä tutkielmassa 67% kokonaista kohdetta 

tai kättä kuvailevista viittomista (sisältäen myös muut, epäselvät tapaukset) esiintyy konstruoi-

dun toiminnan kanssa samanaikaisesti.  

Ensin mainitussa ilmiöitä on tarkasteltu lauseen näkökulmasta, tässä työssä simultaani-

sena keskinäisenä esiintymisenä. Myös konstruoitu toiminta on määritelty eri tavoin. Tässä 

työssä sitä on tulkittu komponenttisena ja asteisena, Jantusen tutkimuksessa holistisena. Vaikka 

rajaus ei mahdollista täydellistä tutkimusten vertailtavuutta, on ilman kokoa ja muotoa kuvaa-

vien ja piirtävien viittomien ulosrajausta erot selvästi suuremmat: Jantusen (2017) 82% pro-

senttiin nähden tässä tutkielmassa vain 53% kaikista kuvailevista viittomista esiintyy yhdessä 

konstruoidun toiminnan kanssa. 

Vastaavasti Ferraran (2012) tutkimustuloksiin verrattaessa on tämän työn tuloksia rajat-

tava, jotta vertailu olisi tarkoituksenmukaista. Ferrara on määritellyt useita käsittelyä kuvailevia 

viittomia puhtaina konstruoidun toiminnan instansseina, ja jättänyt ne sen perusteella pois ku-

vailevista viittomista. Tässä työssä nämä viittomat on jatkumoperiaatteen pohjalta mukana ku-

vailevissa viittomissa (Jantunen 2018; Ferrara & Halvrosen 2017).  

Tulosten vertailemiseksi on tästä rajattava ainakin kaikki vahvan konstruoidun toiminnan 

aikana esiintyneet, kättä kuvailevat viittomat. Ferraran tutkimuksessa kaikista narratiiviaineis-

ton kuvailevista viittomista 27% esiintyy simultaanisti konstruoidun toiminnan kanssa ja ku-

vailevia viittomia sisältävistä lauseista 37%:ssa on mukana konstruoitua toimintaa (mts.: 146‒

147, 257, 260). Tässä työssä, rajaamalla vahvan konstruoidun toiminnan aikana ilmaistut kättä 

kuvailevat viittomat tarkastelun ulkopuolelle, 39% kuvailevista viittomista esiintyy simultaa-

nisti konstruoidun toiminnan kanssa. Tulokset ovat siis samansuuntaiset. Kuten Jantunenkin 

(2017), Ferrara (2012) on määritellyt konstruoitua toimintaa holistisesti. Edellä esitetty kuvai-

levien viittomien rajaus ei välttämättä poissulje kaikkia Ferraran eleiksi luokittelemia yksiköitä. 

Vertailu kuitenkin osoittaa, miten merkittävästi rajaus vaikuttaa tulosten vertailtavuuteen. Il-

man vahvan konstruoidun toiminnan aikana esiintyneiden kättä kuvailevien viittomien ulosra-

jausta saataisiin Ferraran (mt.) 27% nähden tämän työ tuloksista konstruoidun toiminnan aikana 

esiintyneiden kuvailevien viittomien prosenttilukemaksi 53%.  
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Edellä kuvatulla tutkimusten välisen vertailun tavoitteena on osoittaa, että tuloksista saa-

daan käytännössä päinvastaiset, kun rajataan tietty kuvailevien viittomien joukko tulosten ul-

kopuolelle. Jos tämän työn tuloksista rajataan kaikki vahvan konstruoidun toiminnan aikana 

esiintyneet kättä kuvailevat viittomat pois, saadaan Ferraran (mt.) tuloksia mukailevat lukemat. 

Tällä rajauksella kuvailevat viittomat esiintyvät lähes kaksi kertaa todennäköisemmin ilman 

konstruoitua toimintaa (61%) kuin sen kanssa (39%) (vrt. Ferrara 2012). Rajattaessa kaikki 

kokoa ja muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat tarkastelun ulkopuolelle, saadaan päinvastaiset 

tulokset, joka taas mukailee Jantusen (2017) lukemia. Tällä rajauksella kuvailevat viittomat 

esiintyvät kaksi kertaa todennäköisemmin konstruoidun toiminnan kanssa (67%) kuin ilman 

sitä (33%) (vrt. Jantunen 2017). Kuvailevien viittomien määrittelyllä ja tyypittelyllä on merkit-

tävä vaikutus siihen, mitä ja minkälaisia tuloksia kuvailevien viittomien ja konstruoidun toi-

minnan keskinäisestä esiintymisestä saadaan. 

 

 

5.2 Työn validiteetti ja reliabiliteetti 
 

Työssä käytettiin kuuden viittojan tuottamaa sarjakuvilla elisitoitua pientä narratiiviaineistoa, 

joka sisälsi valmiiksi annotoituna konstruoidun toiminnan astetyypeittäin. Elisitaatio itsessään 

ei ole täysin ongelmaton tutkimusmenetelmä. Esimerkiksi tämän työn aineiston keruussa käy-

tetyn elisitaatiomateriaalin kuvamainen luonne on saattanut vaikuttaa siihen, miten ja minkä-

laisia kuvailevien viittomien ja konstruoidun toiminnan tyyppejä tutkittavassa aineistossa on 

esiintynyt, ja miten niitä on yhdistelty kielen käytössä. Tekstilajilla ylipäätänsä lienee vaiku-

tuksensa tuloksiin. Aineistovaliditeetin, eli menetelmän ja aineiston vastaavuuden (Anttila 

2006: 514) kannalta valittu aineisto on sopiva tämän työn tavoitteisiin, sillä työ rajattiin koske-

maan narratiiveja. Työn luotettavuutta lisää myös se, että tulokset ovat samassa linjassa kor-

pustutkimuksista saatujen tulosten kanssa (Ferrara 2012; Jantunen 2017).  

Epäkonventionaalisten ja hämärärajaisten ilmiöiden määritteleminen ei yleisesti ottaen 

ole yksioikoista. Tästä kertoo jo terminologian ja määritelmien hajanaisuus (luvut 2.2 ja 2.3). 

Konstruoitua toimintaa, jota on kuvattu myös muun muassa roolinvaihtona (esim. Sandler & 

Lillo-Martin 2006: 379–389) ja surrogaattitilana (Liddell 2003), on tässä työssä tarkasteltu jat-

kumoluonteisena ja astetyyppisenä ilmiönä (Cormier ym. 2015). Kuvailevia viittomia, joita on 

analysoitu myös esimerkiksi klassifikaattoripredikaatteina (Supalla 1990) ja polymorfeemaat-

tisina verbeinä (Engerberg-Pedersen 1993), on tarkasteltu tässä työssä simultaaniin kertomiseen 

ja näyttämiseen pohjautuen viittomien jatkumona, jossa sekä eleisemmät että vakiintuneemmat 
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esiintymät on luettu mukaan kuvaileviin viittomiin (Ferrara & Halvrosen 2017). Jatkumoluon-

teisuutta on yleisesti ottaen sovellettu myös moniin muihin viittomakielten ilmiöihin (esim. 

Johnston & Schembri 2010; Jantunen 2010; 2018).   

Jatkumoluonteinen tarkastelu mahdollistaa marginaalisten esiintymien mukaan ottamisen 

analyysiin. Tässä työssä tällä tarkoitetaan käytännössä konstruoidun toiminnan heikkoa aste-

tyyppiä, ja kuvailevien viittomien jatkumon molempia ääripäitä. Jatkumoajatteluun sisältyy aja-

tus siitä, että molemmissa jatkumon päädyissä on edelleen jonkinlainen näyttämisen ja kerto-

misen ominaisuus (Ferrara & Halvrosen 2017). Tästä kertoo myös työssä käytettyjen termien 

kuvailemisen ja kuvaamisen sekalainen, osittain jopa synonyyminen käyttö.  

Toisaalta mitä enemmän ilmiöiden rajat hämärtyvät ja niiden määrittelyn rajoja hämärre-

tään, sitä enemmän on riskinä, että subjektiivinen tulkinnallisuus kasvaa. Subjektiivinen tutki-

musote on ongelmallinen siinä mielessä, ettei tutkijan totuus välttämättä vastaa yleisestä to-

tuutta (Anttila 2006: 470). Subjektiivisuuden minimoimiseksi annotointityön tai muun analyy-

sin voi teettää useammalla kielentutkijalla (esim. Cormier ym. 2015), mikä on yksi triangulaa-

tion eli menetelmällisen luotettavuuden tarkentamisen keinoista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009: 233). Käsillä olevassa tutkielmassa kuvailevat viittomat on annotoitu ja luokiteltu yhden 

ihmisen toimesta, joten triangulaatio ei toteudu. 

Luotettavuuden lisäämiseksi ja subjektiivisuuden vähentämiseksi työssä pyrittiin sen si-

jaan dialektiseen, eli subjektiivisen ja objektiivisen vuorovaikutteiseen tutkimusotteeseen (Ant-

tila 2006: 470). Kuvailevien viittomien määrittelyssä ja luokittelussa tämä tarkoittaa käytän-

nössä eri teorioiden yhdistelyä ja suhteuttamista ainestoesiintymiin sekä elisitointimateriaaliin 

palaamista. Kuvailevia viittomia tarkasteltiin jatkumoluonteisesti (Ferrara & Halvrosen 2017) 

ja niiden rajaamisessa, eli aineistossa esiintyvien kuvailevien viittomien määrittelemisessä ja 

tunnistamisessa, sovellettiin näyttämisen ominaisuutta (esim. Ferrara & Hodge 2018; Ferrara 

& Halvrosen 2017; Johnston & Ferrara 2014; Hodge & Johnston 2014; Ferrara 2012). Vuoro-

vaikutuksellista otetta pyrittiin lisäämään vertaamalla aineistoesiintymiä aineistokeruussa käy-

tettyyn elisitointimateriaaliin eli sarjakuviin, jotta näyttämisen tunnistamisen perusteena on 

muutakin kuin tutkijan tulkinta. 

Kuvailevien viittomien tyypittelyssä alaluokkiin haasteeksi nousi sopivan ja riittävän kat-

tavan tyypittelyn löytäminen. Yleisesti ottaen kuvailevia viittomia on tavattu tyypitellä kolmeen 

tai neljään luokkaan: käsittelyä kuvaileviin, kohteen staattisia ominaisuuksia kuvaileviin ja koh-

teen sijaintia ja liikkumista kuvaileviin viittomiin (esim. Supalla 2003; Johnston & Schembri 

2007; Takkinen 2008, 2010; Ferrara 2012). Aina tyypittelyissä ei kuitenkaan käy eksplisiitti-

sesti ilmi, millä perusteella kuvailevia viittomia on luokiteltu. Tässä työssä kuvailevia viittomia 
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luokiteltiin käsimuotojen perusteella, mikä mukailee yleisesti tehtyjä luokitteluja (mt.), mutta 

poikkeaa myös joiltain osin.  

Vaikka luokittelu rajattiin perustumaan käsimuotoihin, oli viittomia tarkasteltava koko-

naisuuksina. Samalla käsimuodolla voidaan kuvata esimerkiksi käsittelyä ja kohteen kokoa ja 

muotoa. Pelkän käsimuodon lisäksi oli siis tarkasteltava, mitä viittomalla ilmaistaan viittomis-

hetkellä ja minkälainen liike siinä on. 

Tutkielmassa käytetty tyypittely ja siihen liittyvät laajennukset, tarkennukset ja rajaukset 

(ks. luku 3.2) johtivat myös siihen, että kuvailevien viittomien tyypin nimi ei välttämättä aina 

täsmännyt siihen, mitä viittoma todellisuudessa kuvailee. Esimerkiksi niitä kuvailevia viitto-

mia, joita perinteisesti on nimetty käsittelyä kuvaileviksi viittomiksi (esim. Takkinen 2008, 

2010), nimettiin tässä työssä kättä kuvaileviksi viittomiksi. Tämä perusteltiin sillä, että käsitte-

lyä ja muita kättä kuvailevien viittomien välillä ei ole käytännössä muuta eroa, kuin objektin 

puuttuminen. Viittomatyypin nimi saattaa kuitenkin olla siinä mielessä harhaanjohtava, että 

tyypillisesti kättä kuvaileva viittoma ilmaisee jonkinlaista toimintaa, mitä taas nimitys käsitte-

lyä kuvaileva viittoma tuo paremmin ilmi. Kättä kuvailevalla viittomalla voidaan kuitenkin si-

multaanisti ilmaista monenlaista tietoa liittyen kuvattavaan hahmoon, käsittelyn kohteeseen, 

toimintaan, liikkeeseen ja asioiden välisiin suhteisiin. 

Myös kokoa ja muotoa kuvaaviin ja piirtäviin viittomiin luokiteltiin perinteisestä tyypit-

telystä poiketen sellaisia viittomia, jotka ovat käsimuodoltaan osoittaen piirtäviä, mutta koko-

naisuudessaan kohteen liikkeitä kuvailevia viittomia. Näin jälkikäteen katsottuna edellä kuva-

tut, tyypin kokoa ja muotoa kuvaavista ja piirtävistä viittomista käsimuodoltaan piirtävät, mutta 

kokonaisuudessaan kohdetta kuvailevat viittomat olisi hyvä luokitella täysin omaksi viittoma-

tyypikseen. Tämä marginaalinen viittomajoukko käyttäytyy muihin, yleensä staattisia ominai-

suuksia ilmaiseviin, kokoa ja muotoa kuvaaviin ja piirtäviin viittomiin nähden eri tavoin. Funk-

tionsa näkökulmasta ne ovat lähempänä kokonaista kohdetta kuvailevia viittomia.  

Kuitenkin nämä viittomat ovat käsimuodoltaan hyvin erilaisia, kuin kokonaista kohdetta 

kuvailevat viittomat, joten tähänkään viittomajoukkoon ne eivät täysin asetu. Viittomia olisi 

otollista tarkastella omana kuvailevien viittomien tyyppinä. Tätä näkökulmaa puoltaa myös 

Ferraran ja Hodgen (2018) tuore artikkeli, jossa viittomakielen peruselementteihin on luettu 

kertovan ja näyttävän aineksen lisäksi osoittava kielen aines (Clarkin 1996 pierceläiseen lähes-

tymiseen perustuen). On mahdollista, että käsimuodoltaan osoittaen piirtävät kuvailevat viitto-

mat kumpuavat käsimuodoltaan tämäntyyppisestä kielen aineksesta. Lisää tutkimusta näistä, 

kuten muistakin kuvailevista viittomista, kuitenkin tarvitaan.  
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6 LOPUKSI 

 
Tutkielmassa tarkasteltiin kuvailevien viittomien esiintymistä narratiiveissa yhdessä konstruoi-

dun toiminnan kanssa ja ilman sitä. Viittomat määriteltiin jatkumoluonteisesti vakiintuneemmat 

ja vapaammat yksiköt mukaan lukien ja ne luokiteltiin käsimuotojen pohjalta kolmeen alaluok-

kaan: kuvaileviin viittomiin, joiden käsimuoto kuvaa kokonaista kohdetta tai kohteen osaa; ku-

vaileviin viittomiin, joiden käsimuoto kuvaa tai piirtää kokoa ja muotoa; ja kuvaileviin viitto-

miin, joiden käsimuoto kuvaa kättä ja sen toimintoja. Konstruoitua toimintaa analysoitiin kom-

ponenttisena ja jatkumoluonteisena, ja sen esiintymistä suhteessa kuvaileviin viittomiin tarkas-

teltiin astetyypeittäin. Astetyypit määräytyivät konstruoituun toimintaan osallistuvien artiku-

laattoreiden ja niiden käytön voimakkuuden mukaan. Heikon, osittaisen ja vahvan konstruoidun 

toiminnan lisäksi tarkasteltiin peruskerronnan eli konstruoitua toimintaa sisältämättömien teks-

tin jaksojen aikana esiintyneitä kuvailevien viittomien tyyppejä. 

Tulokset osoittavat, että kuvailevien viittomien tyyppien välillä on selkeitä eroja siinä, 

miten ne esiintyvät yhdessä konstruoidun toiminnan kanssa. Kokonaista kohdetta kuvailevat 

viittomat esiintyvät tasaisimmin sekä konstruoidun toiminnan kanssa että ilman sitä. Kokoa ja 

muotoa kuvaavat ja piirtävät viittomat esiintyvät pääasiassa ilman konstruoitua toimintaa. Kättä 

kuvailevat viittomat esiintyvät eniten vahvan konstruoidun toiminnan kanssa. Tämän työn tu-

lokset ja niiden vertailu muuhun kuvailevien viittomien ja konstruoidun toiminnan keskinäistä 

esiintymistä koskevaa tutkimukseen (Ferrara 2012; Jantunen 2017) viittaa siihen, että ilmiöiden 

väliseen keskinäiseen esiintymiseen vaikuttaa merkittävästi mitä kuvailevien viittomien viitto-

matyyppiä tai -tyyppejä tarkasteluun otetaan mukaan.  

Tutkielman perusteella näyttää siltä, että kuvailevat viittomat ovat viittomina hyvin eri-

tyyppisiä, ainakin sen suhteen miten ne esiintyvät narratiiveissa konstruoidun toiminnan kanssa 

ja ilman sitä. Jatkotutkimusta varten voidaan nostaa seuraavanlaisia pohdinnan aiheita: Onko 

kuvailevien viittomien tyyppien välillä eroja siinä, miten ne esiintyvät muiden kielen ilmiöiden 

kanssa ja kielen rakenteissa? Tulisiko koko viittomajoukkoa käsitellä erillisinä kuvailevien viit-

tomien tyyppeinä, eikä yhtenä viittomajoukkona? Kielen kuvauksen ja rakenteen tutkimisen 

kannalta olisi tärkeää tietää, miten erityyppiset kuvailevat viittomat esiintyvät esimerkiksi viit-

tomakielen lauseissa. Esiintyvätkö kuvailevat viittomat toisistaan poikkeavalla tavalla myös 

syntaktisella tasolla? 

Työssä ei tarkasteltu lähemmin sitä, miten kuvailevien viittomien jatkumolle asettuvat 

esiintymät (Ferrara & Halvrosen 2017) käyttäytyvät suhteessa konstruoituun toimintaan. 
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Tutkielman tekemisen aikana havaittiin, että ainakin viittoman ajallisella pituudella vaikuttaisi 

olevan jonkinlainen yhteys kuvailevan viittoman leksikaalisuuteen. Mitä kuvailevampi, eli mitä 

eleisempi tai de-leksikaalistuneempi viittoma oli kyseessä, sitä pidempi näytti viittoma ajalli-

sesti olevan. Vakiintuneet muodot ja jopa saman tekstin sisällä tilanteisesti leksikaalistuneet 

viittomat vaikuttivat puolestaan ajallisesti lyhyemmiltä. Tämä on linjassa Ferraran ja Halvrosen 

(2017: 384‒386) havainnon kanssa. Aihetta ei ole toistaiseksi selvitetty sen tarkemmin, joten 

lisää tutkimusta tarvitaan.  

Yleisesti ottaen kuvailevilla viittomilla ja konstruoidulla toiminnalla näyttäisi olevan 

merkittävä rooli viittomakielissä narraatioissa. Tämän työn aineistossa esiintyneistä viittomista 

karkealla arviolla joka neljännes oli kuvaileva. Jonkinasteista konstruoitua toimintaa ilmaistiin 

ajallisesti noin puolet kerronnasta. Nämä eleisesti näyttävät, epäkonventionaaliset ja hämärära-

jaiset ainekset näyttäytyvät tärkeänä osana viittomakielen narraatiota ja merkitysten välittä-

mistä niissä. Konstruoitua toimintaa ja kuvailevia viittomia yhdisteltiin monin eri tavoin aineis-

tossa: kaikkien astetyyppien aikana esiintyi kuvailevia viittomia ja kaikkien kuvailevien viitto-

mien tyyppien kanssa esiintyi jonkinasteista konstruoitua toimintaa. Toisaalta kuvailevia viit-

tomia esiintyi runsaasti myös peruskerronnan aikana, mikä viittaa laajemmalti tarkasteltuna 

epäkonventionaalisen ja hämärärajaisen aineksen tiukasta sidoksisuudesta myös konventionaa-

liseen ja tarkkarajaiseen ainekseen. Viittomakielen narraatiossa näyttäisi siis olevan tyypillistä 

myös simultaanisti näyttää ja kertoa.  

Ilmiöiden keskinäistä esiintymistä on tarkasteltu tässä tutkielmassa ainoastaan yhden-

tyyppisissä teksteissä, narratiiveissa. Vaikka sekä kuvailevien viittomien että konstruoidun toi-

minnan esiintyminen on yleisempää narratiiveissa kuin keskusteluissa, esiintyy niitä myös jäl-

kimmäiseksi mainitun tyyppisissä teksteissä (Takkinen ym. 2018; Ferrara 2012). Toistaiseksi 

ei tiedetä, miten kuvailevat viittomat esiintyvät konstruoidun toiminnan kanssa ja ilman sitä 

esimerkiksi keskusteluissa. 

Tämä maisterintutkielma on ensimmäinen kuvailevien viittomien ja konstruoidun toimin-

nan keskinäistä esiintymistä tyypeittäin tarkasteleva tutkielma. Tutkittavat ilmiöt – konstruoitu 

toiminta ja kuvailevat viittomat – kiteytyvät eleisen, epäkonventionaalisen ja hämärärajaisen 

kielen aineksen, näyttämisen, ympärille. Tarkastelun kohteena oli näiden kahden keskinäinen 

esiintyminen. Lisäksi tutkittiin peruskerronnan esiintymisyhteyttä kuvaileviin viittomiin ja nii-

den tyyppeihin, joten myös konventionaalisen ja tarkkarajaisen aineksen sulautumista epäkon-

ventionaalisten ja hämärärajaisten ilmiöiden kanssa sivuttiin. Laajemmalti tarkasteltuna olisi 

kiintoisaa tietää, miten epäkonventionaalinen ja hämärärajainen aines, kuten konstruoitu toi-

minta ja kuvailevat viittomat, sekoittuvat osaksi muun tyyppistä kielen ainesta. Miten ja 
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minkälaisia konventionaalisia lekseemejä esiintyy yhdessä konstruoidun toiminnan astetyyp-

pien aikana? Entä tuotetaanko konventionaalisia ei-manuaalisia elementtejä simultaanisti ku-

vailevien viittomien kanssa ja jos tuotetaan, minkälaisia ne ovat?  

Kielen syvin olemus saattaa kyteä juuri näiden kahden erityyppisen kielen aineksen vuo-

rovaikutuksessa ja integroitumisessa. Jatkossa kielen rakenteen kuvaus, niin puhuttujen kuin 

viitottujenkin, tulisi perustua sekä näyttämisen että kertomisen ainekseen ja erityisesti niiden 

keskinäiseen kiteytymiseen. Ainekset eivät ole aina edes erotettavissa toisistaan kielen yksi-

köissä (Ferrara & Halvrosen 2017: 373), joten ne molemmat on otettava huomioon. Jos kielen 

kuvauksessa keskitytään tarkastelemaan ainoastaan konventionaalisia ja tarkkarajaisia ilmiöitä 

ja kuvaus perustetaan ainoastaan näihin, ei päästä likimainkaan kieliolion todellista luonnetta. 

Ymmärtääksemme kieltä ja sen olemusta, meidän on ymmärrettävä näiden kahden kielen ai-

neksen keskinäistä vuorovaikutusta. 
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