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Artikkeli käsittelee viittomakielten tutkimusta niin oman tutkimustyöni kuin Jyväskylän 
yliopiston viittomakielen keskuksen näkökulmasta. Artikkeli rakentuu perinteisessä kie-
lentutkimuksessa paitsioon jääneen ja väärin ymmärretyn ele-käsitteen ympärille. Uu-
simmassa kielentutkimuksessa "ele" on noussut viittomakieliä ja puhuttuja kieliä hyvin 
konkreettisesti yhdistäväksi ominaisuudeksi. Käytännössä pohdin, millainen tästä näkö-
kulmasta syntyvä päivitetty, eleen hyväksyvä kielikäsitys on. Lisäksi esittelen viittomakie-
len eleisyyden tutkimuksessa Jyväskylässä käytettyjä aineistoja ja teknologioita sekä viit-
tomakielikentän kielentutkimuksellisia tarpeita ja haasteita. 
 
 
Viittomakieliä on tutkittu modernin kielitieteen viitekehyksessä kuusikymmentä vuotta. 
Suomessa viittomakielten tutkimus on neljän vuosikymmenen ikäistä, ja Jyväskylän yli-
opistossa viittomakielten tutkimusta on takana kolme vuosikymmentä. Näistä viimeiset 
kymmenen vuotta viittomakielten tutkimusta on tehty viittomakielen keskuksessa, jonka 
toiminta perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Jyväskylän yliopistolle myöntämään 
valtakunnalliseen erityistehtävään.  
 Monien puhuttujen kielten tutkimushistoriaan verrattuna viittomakielten tutkimus-
historia on kovin lyhyt. Tästä huolimatta viittomakielten tutkimus on vaikuttanut jo usei-
siin yhteiskunnallisiinkin asioihin, joista viittomakielisiä koskevan lainsäädännön muo-
toutuminen on ollut yksi merkittävimmistä. Vähemmälle huomiolle on sen sijaan jäänyt 
viittomakielten tutkimuksen vaikutus uuden, perinteistä laaja-alaisemman kielikäsityksen 
– Kielikäsitys 2.0:n – syntyyn ja kehittymiseen kielentutkimuksen alan sisällä.  
 
Kielikäsitys 2.0 tutkimuksen perustana 
 
Kieli on perinteisesti nähty konventionaalisena ja tarkkarajaisena järjestelmänä, jonka 
päätehtävä on erilaisista asiantiloista kertominen. Kielikäsitys 2.0:ssa kielessä sallitaan 
kuitenkin olevan myös epäkonventionaalista ja hämärärajaista aineista, jota perinteisessä 
kielentutkimuksessa on nimitetty eleeksi tai eleisyydeksi. Tällä elemäisellä aineksella kie-
lenkäyttäjät osoittavat ympärillään olevia asioita sekä kuvailevat tilanteita ja tapahtumia. 
Kielikäsitys 2.0:n kieli on siis paitsi konventioille ja tarkkarajaisille keinoille nojaavaa 
kertomista myös epäkonventionaalisuudelle ja hämärärajaisille keinoille pohjavaa näyt-
tämistä (kuvio 1). 
 Viittomakielten tutkimuksen kontribuutio Kielikäsitys 2.0:lle on ollut todistaa, että 
kertomista ei voida lopullisesti erottaa näyttämisestä. Viittomakielisissä ilmauksissa kä-
sien ja kehon liikkeet eivät nimittäin yksiselitteisesti jakaudu joko kertovaan tai näyttä-
vään ainekseen, vaan ovat usein yhtäaikaa, joskin ehkä eri asteisesti, molempia. Omape-
räisesti viittomakielten tutkimuksessa onkin esitetty, että siirtymä kertomisesta näyttämi-
seen on jatkumo, jossa perinteisen kielimäiset piirteet sulautuvat saumattomasti elemäi-
sempiin piirteisiin. Näkemys jatkumosta on saanut laajaa tukea myös esimerkiksi puhut-
tujen kielten käsieleitä koskevasta tutkimuksesta. 
 Kielikäsitys 2.0 on tällä hetkellä lähtökohta viittomakielen keskuksessa tehtävälle 
viittomakielten tutkimukselle. Millaista tämä tutkimus tarkemmin ottaen on?  



 
 
KUVIO 1. Kielikäsitys 2.0 viittomakielten ja puhekielten näkökulmasta. 
 
Korpus tutkimuksen apuna 
 
Viittomakielten tutkimuksessa on viimeisen vuosikymmenen aikana alettu hyödyntää en-
tistä enemmän laajoja tietokoneluettavia videoaineistoja eli videokorpuksia. Viittomakie-
len keskus on ollut viittomakielisten videokorpusten rakentamisessa kansainvälisessä etu-
linjassa vuodesta 2013, ja osana tätä pitkäjänteistä työtä viime keväänä julkaistiin ensim-
mäinen virallinen osa Suomen kahden viittomakielen, suomalaisen ja suomenruotsalaisen 
viittomakielen korpusaineistosta. Julkaistu aineisto kulkee sisältönsä vuoksi nimellä Suo-
malaisen viittomakielen korpus ja se on tiedeyhteisön vapaasti saatavilla FIN-CLARIN -
konsortion Kielipankki-palvelusta. 
 Jyväskylän yliopistossa tehtävä viittomakielten tutkimus on nyt ja tulevaisuudessa 
vahvasti aineistopohjaista tutkimusta. Kielessä itsessään olevien ilmiöiden ja kielen käy-
tössä vaikuttavien säännönmukaisuuksien kartoittamisen osalta tutkimus on lisäksi ensi-
sijaisesti korpustutkimusta. Korpuksen tutkimukseen tuoma lisäarvo on, että sen avulla 
voidaan tarkastella systemaattisesti Kielikäsitys 2.0:n kieleen kuuluvaa variaatiota. 
 Tätä variaatiota on havainnollistettu kuviossa 2, joka esittää kahden kuvaajan avulla 
kertomisen ja eriasteisen näyttämisen – siis perinteisen "kielen" ja elemäisen aineksen – 
suhteita kahdentoista viittojan tuotoksissa tarina- ja keskustelukonteksteissa. Kuvaajat 
pohjaavat parhaillaan käynnissä olevaan kielen elemäisyyttä kartoittavaan projektiin ja 
niiden perusviesti on, että näyttämisen määrä vaihtelee paitsi yksilötasolla myös tekstila-
jin mukaan.  
 

 
 
KUVIO 2. Kertomisen ja näyttämisen variaatio henkilöittäin ja tekstilajeittain. 
 



Lähempi tarkastelu paljastaa, että tarinakontekstissa näyttämiskeinojen käyttö merkityk-
sen välittämiseen on huomattavasti taajempaa vanhemmalla kielenkäyttäjäsukupolvella 
kuin nuoremmalla (kuvio 3). Tämä on mielenkiintoinen havainto, ja syyt tähän voivat 
olla moninaisia. Yhtäältä voidaan arvella, että eron taustalla on vanhemman sukupolven 
nuoria runsaampi elämänkokemus ja tämän myötä rikkaampi tarinakulttuuri. Toisaalta on 
mahdollista esittää hypoteesi, että kielessä tai sen ekologiassa on tapahtumassa, syystä tai 
toisesta, muutosta vähempieleistä kertomista korostavaan suuntaan. Kun vaihtoehtojen 
välillä tehdään lopullista tulkintaa, on muistettava, että näyttämiskeinotkin ovat viime 
kädessä taito, joka pitää oppia. 
 

 
 
KUVIO 3. Kertomisen ja näyttämisen variaatio iän ja tekstilajin mukaan. 
 
Teknologiat tutkimuksen apuna 
 
Korpusmateriaali mahdollistaa myös innovatiivisempien analyysimenetelmien käyttöön-
oton viittomakielentutkimuksessa. Esimerkki tällaisesta on tietokonenäkö, jonka sovelta-
misessa viittomakielisten videoiden analyysiin itselläni sekä viittomakielen keskuksella 
on jo usean vuoden kokemus. Tietokonenäköä on käytetty hyödyksi myös viittomakielten 
sisältämän eleisyyden mittauksissa. Varsinaisesti näiden mittausten apuna ovat kuitenkin 
olleet toisentyyppiset aineistot ja teknologiat, kuten liikekaappausteknologia. 
 Viittomakielten tutkimuksen kontekstissa liikekaappaus tarkoittaa viittojien käsien 
ja muiden kehon osien sijainti- ja liiketiedon tallentamista hyvin tarkkaan erottelukykyyn 
kykenevällä erikoiskamerajärjestelmällä. Viittomakielen keskuksessa viittomakielten lii-
kekaappausta on harrastettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston musiikin tutkijoiden 
kanssa vuodesta 2010, ja yhtenä viime aikaisena tavoitteena tässä työssä on ollut selvittää 
kertomisen ja näyttämisen suhdetta viittomisen aikana tapahtuvan konkreettisen liikeh-
dinnän tasolla. Jyväskylässä tehty viittomakielten liikekaappaukseen perustuva tutkimus-
työ on ollut maailmankin mittakaavassa ainutlaatuista, ja yksi sen saavutuksista on ollut 
osoittaa, että myös viittojien liikkeiden mitattavissa olevat ominaisuudet sijoituvat kerto-
misen ja näyttämisen välille jatkumoluonteisesti. 
 Kuviossa 4 näkyvät kaksi kaaviota havainnollistavat tätä kertomisen ja näyttämisen 
välistä jatkumoa viideltä viittojalta mitattujen pään liikkeiden ja kahden kinemaattisen 
muuttujan avulla. Muuttujista toinen on vauhti ja toinen kiihtyvyys. Kaavioiden pääsi-
sältö on, että näyttämiskeinojen lisääntyessä pään liike muuttuu jatkumoluonteisesti paitsi 
nopeammaksi myös entistä äkkinäisemmäksi. Tämä liikkeen eräänlainen vapautuminen 
sopii intuitiivisestikin hyvin yhteen näyttämiskeinojen luontaisen epäkonventionaalisuu-
den ja hämärärajaisuuden kanssa.  



 
 
KUVIO 4. Kertomisen ja näyttämisen jatkumo pään liikkeen vauhdin ja kiihtyvyyden 
näkökulmasta. 
 
Samaan aineistoon perustuvat tulokset esimerkiksi silmien toiminnasta näyttämisjaksoja 
aloitettaessa kertovat samaa jatkumoluonteisuuden tarinaa (kuvio 5). 
 

 
 
KUVIO 5. Näyttämistyyppien jatkumo silmänliikkeiden näkökulmasta. 
 
Tulevaisuudessa muun muassa aivokuvantamistekniikoiden käyttöönotto viittomakieli-
sen kerronnan ja näyttämisen tutkimuksessa on yksi oman työni konkreettinen tavoite. 
Yleisesti ottaen viittomakielten voidaankin ajatella muodostavan kiinnostavan kontekstin 
monenlaisille tutkimusteknologioille, ja näiden soveltamisessa olemmekin hyvin avoimia 
kaikenlaiselle paikalliselle, kansalliselle sekä kansainväliselle yhteistyölle. 
 
Tutkimuksen tavoitteena kentän tarpeisiin vastaaminen 
 
Edellä esitelty viittomakielten ilmiöitä koskeva tutkimus ja sen jo tuottama tieto on en-
siarvoisen tärkeää muun muassa viittomakielten opetuksen kehittämistyössä (kuvio 6). 
Tämä kehittämistyö on yksi tärkeimmistä viittomakielen keskuksessa tehtävän tutkimuk-
sen konkreettisista motivaattoreista. Kansainväliselläkin tasolla viittomakielten opetus 
perustuu monesti vanhahtaviin kielikäsityksiin – jopa Kielikäsitys 1.0:n edeltäjiin – joissa 
eleitä ja kehollisuutta karsastetaan ja yksikanavaista kielellistä ilmaisua ihannoidaan. 
Viittomakielten opetukseen tämä sekä esimerkiksi pyrkimys tarpeettomasti korostaa viit-
tomakielten ja puhuttujen kielten keskinäisiä eroja on luonut monia paradokseja, joiden 



myötä yhä syntyy tilanteita, joissa viittomaan opettu vieraskielinen henkilö ei tule ym-
märretyksi tai ei itse ymmärrä muita luonnollisessa kielenkäyttötilanteessa. 
 Viittomakielten opetus ja sen tarpeet otetaan viittomakielen keskuksessa tehtävässä 
tutkimuksessa huomioon erityisesti siten, että keskuksen tutkimusprojekteissa tarkastel-
laan paitsi ensikielisiä viittojia myös viittomakieliä toisena tai vieraana kielenä oppivia ja 
oppineita henkilöitä. Lisäksi opetuksen tarpeisiin vastataan konkreettisesti järjestämällä 
viittomakielten opettajille täydennyskoulutusta. Tavoite on, että tulevaisuudessa suoma-
lainen viittomakielten opetus pohjaa uusimmalle mahdolliselle sekä kieltä että kielen op-
pimista koskevalle tiedolle. 
 Toinen tärkeä kentältä kumpuava tarve, joka on pitkään ohjannut ja yhä ohjaa viit-
tomakielen keskuksen tutkimusta on viittomakielten omaksumista ja monikielisyyttä kos-
kevan tiedon puute (kuvio 6). On monella tapaa pelottavaa, että yhä tänä päivänä maail-
massa on aloja, joissa vanhoihin kielikäsityksiin nojaten voidaan kieltää lapsia ja heidän 
vanhempiaan käyttämästä viittomakieliä. Tähän pölyttyneeseen asenneilmastoon täytyy 
kaikkien kielentutkijoiden työnsä kautta aktiivisesti vaikuttaa ja toimia unilukkareina 
myös omien mukavuusrajojen ulkopuolella. Vanhoihin kielikäsityksiin kuuluva eleen 
pelko ei saa olla syy epäeettiselle toiminnalle minkään kielen kohdalla. 
 

 
 
KUVIO 6. Viittomakielen keskuksen tutkimus. 
 
Tutkimuksen kehittäminen tulevaisuudessa 
 
Suomalainen viittomakielten yliopistotutkimus on tänä päivänä laajempaa ja ammatti-
maisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Tässä erinomaisessa tilanteessa oleminen on tulos 
sitkeästä oppialanrakentamistyöstä, johon on osallistunut niin viittomakielinen yhteisö 
kuin akateeminen maailma. Rakennettu systeemi perustuu ajatukselle yhteistyöstä, jonka 
myötä vapaan yliopistotutkimuksen tuottama tieto välittyy mahdollisimman suoraan kie-
liyhteisölle, joka voi itse käyttää sitä edelleen esimerkiksi edunvalvontatyön yhtenä pe-
rustana.  
 Yliopistollisen oppialan nopea synty on myös aiheuttanut jonkin verran hämmen-
nystä viittomakielialan perinteisten toimijoiden välillä siinä, kuka tekee mitä ja kenen 
vastuulla mikäkin asia on. Viime aikoina on keskusteltu etenkin sanakirjojen tekemisvas-
tuusta ja suomenruotsalaisen viittomakielen tutkimuspaikan määrittelemisestä, joista jäl-
kimmäinen on kirjattu tavoitteeksi hallitusohjelmaankin. Tärkeää keskustelussa olisi pi-
tää mielessä tiiviimmästä yhteistyöstä saatavat tutkimukselliset synergiaedut sekä yli-
opistollisen tutkimustyön toisenlainen luonne suhteessa esimerkiksi puhtaasti yhteisön 



edunvalvontaan tähtäävään tiedon tuottamiseen. Pienen alan ei kannata hajoittaa itseään 
liiaksi. Tästä näkökulmasta viittomakielen keskuksen olemassaolevat akateemiset raken-
teet – aina Kielikäsitys 2.0:sta aineistoihin ja teknologioihin sekä edelleen osaavaan hen-
kilökuntaan ja valtakunnalliseen erityistehtävään saakka – ovat erinomaisen sopivat edis-
tämään Suomen viittomakielten tutkimusta myös nykyistä laajemmassa mielessä. 
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