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Tiivistelmä 
Kandidaatin opinnäytetyössäni tutkin ihmisten kasvojen ilmeitä ja niiden kuvittamista. Työ koostuu 
taustatutkimuksesta ja tekemästäni produktiosta.  

Taustatutkimuksessa kävin läpi ilmeiden anatomiaa ja sitä, mikä merkitys ilmeillä on 
ihmisten välisessä viestinnässä. Perehdyin myös ilmeiden huomion kiintopisteisiin ja siihen 
kuinka hyvin tunnistamme tunteita toisten kasvoilta. Lopuksi kävin läpi ilmeiden merkitystä 
kuvituksessa. 

Produktio-osuudessa hyödynsin taustatutkimuksesta löytämääni tietoa ja kuvitin 
kymmenelle suunnittelemalleni hahmolle kymmenen erilaista ilmettä. Tavoitteena oli 
taustatutkimuksen ja produktion avulla oppia kuinka kuvittaa monipuolisemmin ilmeitä ja tätä 
kautta persoonallisempia hahmoja. Lopuksi kävin läpi produktiossa oppimiani asioita ja 
millä tavalla koin produktion edistävän taitojani kuvittajana. 
Avainsanat visuaalisen viestinnän muotoilu, kuvitus, ilmeet 
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1. JOHDANTO

Kiinnostukseni ihmisten ilmeitä kohtaan lähti siitä, kun 
huomasin omassa kuvitustyössäni kaikkien kuvitettujen 
hahmojen olevan hyvin samanlaisia. Monesti kuvitta-
mani hahmot ovat tunteettomia ja ilmeettömiä ihmisiä, 
jotka ikään kuin poseeraavat tylsistyneinä kameralle. Ne 
ovat kuin koristeita, joista on vaikea lukea ulkonäön lisäk-
si muuta. Tämä voi olla myös joillakin kuvittajilla tyyliva-
linta, mutta esimerkiksi lastenkirjakuvituksia tehdessäni 
olen huomannut omien kuvitustaitojeni vajavaisuuden. 
Lapsille kohdennetuissa kuvituksisa ilmeiden täyrkeys 
korostuu ja omat taitoni kuvittaa niitä eivät monesti riitä. 
Siksi valitsin kandidaatin opinnäytetyöni aiheeksi tutkia 
ihmisten ilmeiden anatomiaa sekä, miten kuvittaa ilmeitä 
ja tunteita kuvitetuilla hahmoilla. 

Jaan opinnäytetyöni kahteen osaan; taustatutkimuk-
seen ja produktioon. Taustatutkimuksen tavoitteena on 
ymmärtää ilmeiden merkitystä ihmisten välisessä vies-
tinnässä ja mitä kasvoilla tapahtuu, kun ihminen tuntee 
erilaisia emootioita. Käyn myös läpi, mihin kiinnitämme 
huomiota, kun yritämme tulkita muiden ihmisten ilmeitä 
ja mitä merkitystä ilmeillä on kuvittajan työssä. 

Produktio-osuudessa käytän taustatutkimuksesta oppi-
maani tietoa kasvojen kuvittamiseen ja suunnittelen kym-
menen iältään, sukupuoleltaan ja fysiikaltaan eroavaa 
ihmishahmoa. Lopuksi kuvitan jokaisen hahmon kasvoille 
kymmenen erilaista tunnetta eli yhteensä 100 erilaista 
ilmettä. Tarkoituksenani on oppia taustatutkimuksen ja 

produktion myötä kuvittamaan ilmeikkäämpiä sekä per-
soonallisempia hahmoja. Viimeisessä luvussa käyn läpi 
projektin aikana tekemiäni huomioita ihmisten ilmeistä, 
ja miten oppimani asiat vaikuttavat kuvitustyöhöni tule-
vaisuudessa. 
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2. TAUSTATUTKIMUS

TÄSSÄ LUVUSSA KÄYN LÄPI KIRJALLISIA LÄHTEITÄ 

APUNA KÄYTTÄEN IHMISEN ILMEIDEN MERKITYSTÄ 

JA ANATOMIAA, ELI MITÄ KASVOILLAMME TAPAHTUU, 

KUN TUNNEMME ERILAISIA TUNNETILOJA. KÄYN LÄPI 

MYÖS, MIHIN KIINNITÄMME KASVOISSA HUOMIOTA, KUN 

TULKITSEMME MUIDEN IHMISTEN ILMEITÄ, JA LOPUKSI 

KÄSITTELEN KASVOJEN ILMEITÄ KUVITUKSESSA.

2.1 IHMINEN, MAAILMAN ILMEIKKÄIN ELÄIN

Ihminen on eläinkunnan taitavin kommunikoija. Se, että 
ihmisrotu on noussut eläinkunnan huipulle, on osaksi 
laajan kommunikaatiokykymme ansiota. Olemme ke-
hittäneet kielen vaihtaaksemme tietoa ja kuulumisia 
toistemme kanssa. Käytämme erilaisia eleitä ja äänen-
painoja korostamaan sanomaamme, ja kasvojen ilmeil-
lä näemme toisistamme sen, mitä tunnemme. Ilmeiden 
ansiosta meidän ei välttämättä tarvitse kertoa verbaa-
lisesti tunnetilastamme muille ollenkaan, vaan tunne- 
ja motivaatiotilamme voi tulkita kasvoiltamme suoraan 
(Nummenmaa, 2017, 35). Olemme niin taitavia lukemaan 
toistemme ilmeitä, että pienikin hymy saattaa saada 
kaksi tuntematonta keskustelemaan, ja taas pienikin ele 
aggressiosta kasvoilla saattaa saada ihmiset riitelemään 
(Faigin, 1990, 8). Ilmeet helpottavat meitä lukemaan ym-
päristöämme myös vaaran kannalta. Havaitessamme 
muiden ihmisten kasvoilta pelon tunteita, osaamme toi-
mia nopeasti pitääksemme itsemme turvassa (Ekman, 
2003, 37). Onkin väitetty, että tunteet ja asenteet viesti-
tään 55 % kasvoista, 38 % äänenpainosta ja vain 7% kie-
lestä (Mehrabian, 1981). Ihminen onkin kaikista maail-
man eläinlajeista ilmeikkäin (Morris, 1994, 17). 

Vaikka tunteisiin reagoiminen kasvoillamme tapahtuu 
meillä ihmisillä automaattisesti, osaamme kuitenkin 
myös kontrolloida niitä tarpeen tullen. Syntyessään ih-

misvauva viestii vanhemmilleen tarpeistaan ilmeillen ja 
itkien. Mutta kasvaessaan vähän vanhemmaksi, pien-
ten lasten vanhemmat alkavat opettaa lapsiaan hillit-
semään voimakkaiden tunteiden osoituksia. Julkisella 
paikalla pienet lapset saattavat näyttää turhautumisen 
tunteita avoimesti, mutta kasvaessaan aikuiseksi osaam-
me hillitä itsemme paremmin ja piilottaa kasvoiltamme, 
mitä oikeasti tunnemme. Kulttuurillisten normien mukaan 
on myös mielekkäämpää, että esimerkiksi kisan hävinnyt 
urheilija näyttää ulospäin iloiselta, vaikka häviö kuinka 
harmittaisikin. (Ekman 2003, 21.) Emme siis aina voi olla 
täysin varmoja pelkästään kasvojen ilmeiden perusteel-
la, mitä toinen ihminen sisällään tuntee.
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2.2 ILMEIDEN UNIVERSAALISUUS

Ihmisen kallon muodolla on paljon tekemistä sen kanssa, 
mikä tekee meidän kasvoistamme erilaiset (Faigin, 1990, 
23). Mutta vaikka jokaisella meistä onkin omanlaiset kas-
vojenpiirteet, kasvojemme anatomia on meillä kaikilla 
ihmisillä sama: käytämme samoja kasvojemme lihaksia 
muodostaaksemme ilmeitä. 

Charles Darwin (1872, 28) oli ensimmäinen, joka väitti ai-
koinaan, että kasvojen ilmeet olisivat universaalit. Samoin 
kuin kaikki koirat ympäri maailmaa heiluttavat häntään-
sä ollessaan iloisia, pätee tämä sama ihmisiin. Ihminen, 
riippumatta siitä missä päin maailmaa hän on syntynyt, 
hymyilee ollessaan iloinen ja vastaavasti suunpielet kään-
tyvät alaspäin ollessaan surullinen. Siihen, miksi evoluutio 
on päätynyt tähän, ei ole vielä löydetty vastausta. 

Ihmisten ilmeiden universaalisuuden puolesta kirjoittaa 
myös tutkija Paul Ekman (2003, 22-23, 43), joka on tut-
kinut ihmisten ilmeitä koko elämänsä ajan. Hän matkasi 
ympäri maailmaa tutkien eri maiden ihmisiä nähdäk-
seen, oliko Darwinin väittämä totta. Yksi tällainen tutki-
musmatka sijoittui Papua-Uusi-Guineaan, kun Ekman 
matkasi tutkimaan paikallista etnistä ihmisryhmää Fore- 
kansaa. Foret olivat täydellinen tutkimuskohde, sillä he 
elivät eristyksissä kaikesta muusta maailmasta, joten heil-
lä ei voinut olla muiden maiden kulttuurin tuomaa vaiku-
tusta ilmeisiin. Ekman odotti löytävänsä aivan uudenlai-

sia ilmeitä tai ainakin samoja ilmeitä eri tarkoitusperällä. 
Tutkiessaan Fore-ihmisiä, hän huomasi kuitenkin pian, 
että Foret tekivät täysin samoja ilmeitä kuin länsimaisil-
lakin ihmisillä on tapana tehdä erilaisissa tunnetiloissa. 
Saman havainnon kasvojen universaalisuudesta hän teki 
sokeina syntyvistä lasten ilmeistä: sokeiden lasten ilmeet 
eivät eronneet lainkaan näkevien lasten ilmeistä. Näiden 
havaintojen perusteella Ekman totesi, että ihmisen ilmeet 
eivät tosiaan ole vanhemmilta tai omasta kulttuurista 
opittuja, vaan ne ovat synnynnäinen osa ihmistä. (Ekman 
2003, 22-23,43.)

Ekman on listannut ihmisen perusilmeiksi kuusi ilmettä: 
iloinen, yllättynyt, pelokas, surullinen, vihainen ja vasten-
mielinen (Ekman, 1982). Vaikka hän todisti tutkimuksil-
laan, että ilmeet eivät ole opittuja vaan ne tulevat meiltä 
luonnostaan, myöhemmin ilmeitä tutkineet asiantuntijat 
ovat tulleet siihen tulokseen, että nämä kuusi perusilmet-
tä ovat ainoat, jotka ovat meillä kaikilla samat. Muun-
laiset ilmeet, kuten esimerkiksi häpeä, pettymys ja sääli 
vaihtelevat eri henkilöillä (Faigin 1990, 126.)

Vaikka kuusi perusilmettä ovat kaikkialla maailmassa sa-
mat, on myös olemassa pieniä opittuja eroavaisuuksia 
eri maiden ja kulttuurien välillä. Ekman (2003, 21) todisti 
tätä maiden välistä eroa testillä, jossa amerikkalaiselle 
ja japanilaiselle näytettiin kauhuelokuva. Kun he katsoi-
vat elokuvaa yhdessä tutkijan kanssa, japanilainen näytti 
negatiivisia tunteita hymyllä toisin kuin amerikkalainen 

testihenkilö. Kun taas testihenkilöt laitettiin katsomaan 
elokuvaa yksin, kummankin henkilön reaktiot olivat sa-
mat. Näitä pieniä eroavaisuuksia lukuun ottamatta ero 
maiden välillä ei ole kuitenkaan huomattava. Se, että 
kasvojen ilmeet ovat miltei samat kaikkialla maailmassa, 
mahdollistavat sen, että emme aina tarvitse yhteistä kiel-
tä kertoaksemme tunteistamme. 

Kuva 1: Ekmanin listaamat kuusi perusilmettä.
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2.3 ILMEIDEN TUNNISTETTAVUUS JA HUOMION 
KIINTOPISTEET

Vaikka ihminen pystyy tekemään useita ilmeitä, hän pys-
tyy erottelemaan niitä toisen ihmisen kasvoilta vain alle 
kymmenen. Osgood (1966, 1-3) pyysi viittäkymmentä ih-
mistä tekemään neljäkymmentä eri ilmettä, mutta ilmei-
tä analysoivat ihmiset pystyivät erottelemaan niistä vain 
kahdeksan. Jotkin tunnetilat on myös helppo sekoittaa 
keskenään. Esimerkiksi pelokkaat ja yllättyneet kasvot 
ovat joskus vaikea erottaa toisistaan. Kaikista tunnetilois-
ta on helpoin havaita iloisuus (Argyle, 1988, 49). 

Georg W. Alpersin ja Hedwig Eisenbarthin (2011, 1) teettä-
män tutkimuksen mukaan ihmiset kiinnittävät enemmän 
huomiota eri osiin kasvoissa riippuen siitä mitä tunnetilaa 
toinen ilmaisee. Tutkimuksessa testattiin 36 psykologian 
opiskelijan katsetta, kun heille näytettiin 16 eri ihmisen 
ilmeitä. Heidän silmiensä liikettä seurattiin, mihin koh-
taan kasvoja huomio kiinnittyi ja kuinka pitkään. Tutki-
mus osoitti, että ihminen kiinnittää huomiota eniten sil-
mien alueelle, kun vastapuoli ilmaisee surua tai vihaa. 
Pelokkaan ja neutraalin ilmeen kohdalla huomio kohdis-
tuu yhtä lailla silmiin kuin suuhunkin. Iloisen ilmeen näh-
dessään ihminen kiinnittää eniten huomiota taas suun 
alueelle. Kaiken kaikkiaan eniten koehenkilöt käyttivät 
aikaa tutkimuksessa katsellen ihmisten silmiä. (Alpers & 
Eisenbarth, 2011, 1.)

Tulkitaksemme kuitenkin oikein toisen ihmisen tunteita 
heidän kasvoiltaa, meidän tulee nähdä kasvot kokonai-
suudessaan. Toispuoleinen ilme, jossa joko vain ylä- tai 
alapuoli reagoi tunteeseen, antaa helposti sekalaisen 
kuvan tunnetilasta. Jos yhdistämme esimerkiksi vihai-
set silmät ja neutraalin suun, voi tällaisen ilmeen tulkita 
monella eri tapaa. Kuten myös ilme, jossa suu hymyilee, 
mutta silmät pysyvät neutraaleina, ei oikeastaan näytä 
iloiselta vaan enemminkin oudolta. Aitoon iloiseen il-
meeseen tarvitaan molempia, hymyileviä suuta ja silmiä. 
(Faigin, 1990, 130.) 

Kuva 2: Yhdistelemällä eri 
ilmeiden osia toisiinsa muuttuu 
tunteiden lukeminen kasvoilta 

vaikeammaksi.
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2.4 IHMISEN ILMEIDEN ANATOMIA

Kasvoillamme tapahtuu monia asioita, kun tunnemme 
eri tunnetiloja. Yllättyessä ihmisen suu saattaa loksahtaa 
auki tai hermostuksissaan hän saattaa pureskella ham-
paita yhteen. Ilahtuneena silmäkulmat nousevat ylöspäin 
kohti hiusrajaa ja taas vihastuneena kulmat kääntyvät 
jyrkästi alaspäin kohti silmiä. Jopa ihonvärimme saattaa 
muuttua punaiseksi, jos oikein kiihdymme tai valkoiseksi, 
jos olemme järkyttyneitä. Myös ihmisen pupillit reagoivat 
vahvoihin tunnetiloihin. Jos tunne on niin vahva, että ih-
misen sydämen lyönnit moninkertaistuvat ja veri kehossa 
alkaa juosta, saa se pupillit laajentumaan. Ihmisen silmät 
voivat olla täysin auki, kun hän yllättyy tai on vihainen, ja 
taas olla vain puolittain ammollaan, kun hän on tylsis-
tynyt. Myös katseen intensiivisyys kertoo, onko henkilöllä 
esimerkiksi rentoutunut vai hermostunut olo.

Kaiken tämän tekevät mahdolliseksi ihmisen kasvojen 
monet lihakset. Kasvojen lihakset ovat yleensä hyvin 
ohuita, herkkiä ja rasvakerroksen peittämiä. Toisin kuin 
ihmiskehon monet muut lihakset, kasvojen lihasten teh-
tävä on liikuttaa enemmän ihon pintaa kuin esimerkik-
si niveliä. Poikkeuksena kasvojen purentalihakset, jotka 
vaikuttavat suun ja leuan liikkeisiin. Kasvojen lihasten su-
pistelut näkyvät kasvoilla ryppyinä, urina ja kohoumina. 
Näiden kasvojen muutosten yhdistelmää me kutsumme 
kasvojen ilmeiksi. (Zarins, 2014, 49.)

Vaikka ihmisten ilmeitä on tutkittu vuosia ja nykyään on 
saatu parempi kuva siitä, miten ihminen kasvolihaksiaan 
käyttää tehdessään ilmeitä, ei ole päästy vielä täysin 
yhteisymmärrykseen, mitkä lihakset tismalleen tekevät 
esimerkiksi hymyn. On kuitenkin tärkeää tietää, mitä 
kasvojen lihaksissa suurin piirtein tapahtuu, jos haluaa 
ymmärtää ja piirtää ilmeitä paremmin. Tunteita myös 
ilmaistaan eri asteisina, ja mitä voimakkaammasta tun-
teesta on kyse, sitä näyttävämpää ilmeily on. Esimerkik-
si surullinen henkilö saattaa näyttää surua joko vähän 
huulta mutristaen tai suu auki kyynelehtien. Kasvojen eri 
osista silmät toimivat ilmeen intensiivisyyden tärkeimpä-
nä osana. Silmiä vain vähän muuttamalla saadaan esi-
merkiksi vihaiset kasvot näyttämään entistä enemmän 
vihaisilta. (Faigin, 1990, 16-20, 130).

Kuva 3: Kasvojen lihakset.
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2.5 ILMEIDEN KUVITTAMINEN

Koska kasvojemme ilmeet ovat niin vahvasti kytköksis-
sä joka päiväisessä kanssakäymisessä muiden ihmisten 
kanssa, kuvittajan olisi hyvä tiedostaa niiden merkitys. 
Kuvitus tukee, tulkitsee ja selkeyttää sisältöjä ja sillä on 
monta tehtävää kuten rikastuttaa havaintoa ja organi-
soida verbaalista materiaalia (Hatva, 1993, 49). Sillä pys-
tytään tuomaan lisäarvoa tekstiin näyttämällä asioita 
joista ei itse tekstissä puhuta ja lisäksi se antaa lukijalle 
tauon, joka pakottaa pysähtymään ja täten luo rytmiä 
tarinalle (Nodelman 1990, 246). Kuvituksen avulla pysty-
tään viemään viestiä eteenpäin helpommin ja persoo-
nallisemmin (Toivanen, 2018) ja tässä ilmeiden kuvaami-
sen taito auttaa valtavasti. Piirtämällä kuvitushahmolle 
erilaisia ilmeitä, nopeutamme viestinnän kulkua kuvan 
katsojalle ja annamme vihjeitä esimerkiksi siitä, onko 
tekstin sisältö, johon kuvitus on tehty, tunnelataukseltaan 
positiivinen vai negatiivinen. Nähdessämme itkevän hah-
mon satukirjassa, osaamme automaattisesti olettaa, että 
tässä kohtaa tarinaa hahmo käy läpi vastoinkäymisiä. 

Kuvittaja voi tehdä tyylillisen valinnan ja piirtää hahmon 
ilmeettömäksi ja kuvata surullisuutta esimerkkisi värien 
ja symbolien avulla, mutta tämä ei yksin riitä, kun koh-
deyleisönä ovat lapset. Katsoessaan kuvia, pienet lap-
set näkevät tunteet konkreettisina, esimerkiksi silloin kun 
hahmo hymyilee tai itkee. He eivät näe kuvan tekijän 

abstrakteja epäsuoria viestejä kuvien takaa tai ymmärrä 
esimerkiksi tumman värin osuutta surun kuvaamisessa 
(Parsons, 1990). Siksi monesti myös lapsille suunnatussa 
kuvituksessa tunteet ja ilmeet pyritään kuvaamaan liioi-
tellusti, jotta kuvan viesti välittyy lapselle helposti (Huo-
vinen, 2003, 24). Liioitellut ilmeet myös viihdyttävät lasta. 
On myös tutkittu, että 8–11 vuotiaat lapset katselevat ku-
via pidempään, jos ne ilmentävät jonkinlaista tunnetilaa. 
Vastaavasti neutraalit kuvat jäävät vähemmälle huo-
miolle. Kuitenkin mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä 
enemmän lapsi kykenee havainnoimaan maailmaa ja 
pystyy ymmärtämään paremmin monimutkaisiakin vies-
tejä. (Hatvan, 1993, 115.) 

Faigin (1990, 129) mukaan taiteilijan ei tarvitse pystyä 
piirtämään ihmisten kasvoja valokuvamaisen tarkasti, 
jotta kuvan katsoja ymmärtää mitä tunnetta kuvitettu 
hahmo ilmaisee. Ilmeen perimmäinen olemus on ikään 
kuin koodi, joka koostuu tietyistä kasvoilla tapahtuvis-
ta muutoksista ja jonka kaikki ihmiset ympäri maailmaa 
automaattisesti tunnistavat. Kuvitus voi esimerkiksi olla 
hyvin realistinen pientä yksityiskohtaa myöten tai yksin-
kertaistettu naivistinen piirros, kunhan ilmeen koodi on 
oikein, pystymme ymmärtämään tunnetilan oikein. Ym-
märtämällä kunkin ilmeen tärkeimmät tekijät, pystymme 
kuvittamaan ilmeitä ottamatta mallia referenssikuvista ja 
uskallamme tyylitellä hahmon kasvoja vapaammin, me-
nettämättä ilmeen tunnistettavuutta. (Faigin, 1990, 129)

Kuva 5: Emojit ja hymiöt ovat oiva esimerkki siitä, kuinka 
kuvitetun kuvan ei tarvitse olla valokuvamaisen tarkka. Kunhan 

tietyt elementit ilmeessä ovat oikein, ihmiset ympäri maailmaa 
ymmärtävät mitä tunnetta hymiö symboloi.

Kuva 4: Lapsille suunnatuissa kuvituksissa ilmeet pyritään 
monesti kuvaamaan liioitellusti.
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3. PRODUKTIO

TÄSSÄ LUVUSSA KÄSITTELEN PRODUKTIO-OSUUTTA. 

PRODUKTION TARKOITUKSENA OLI SUUNNITELLA 

JA KUVITTAA KYMMENELLE HAHMOLLE KYMMENEN 

ERI ILMETTÄ, JA TÄTÄ KAUTTA KEHITTÄÄ ITSEÄNI 

KUVITTAJANA SEKÄ MONIPUOLISTAA KUVITTAMIENI 

HAHMOJEN ILMEIDEN KÄYTTÖÄ. KÄYN LÄPI 

KUVITUSPROSESSIA JA TEKEMIÄNI VALINTOJA VAIHE 

VAIHEELTA, MINKÄ LISÄKSI PYRIN HYÖDYNTÄMÄÄN JA 

KOKEILEMAAN KÄYTÄNNÖSSÄ TAUSTATUTKIMUKSESSA 

SELVITTÄMIÄNI ASIOITA.

3.1 PRODUKTION VALMISTELU

Vuosien piirtämisen jälkeen olen itse huomannut, että kaik-
kein parhain tapa oppia piirtämään uutta on lukuisat tois-
tot, ja siksi päädyin produktiossani kymmeneen hahmoon 
ja kymmeneen eri ilmeeseen. Produktion valmistuessa olisi 
minulla näin koossa sata erilaista valmista kuvaa ilmeistä 
ja toivon mukaan enemmän taitoa tunteiden ilmaisun ku-
vittamiseen. Ennen kynään tarttumista ja itse kuvitustyön 
aloittamista minun piti päättää joistakin produktion yksi-
tyiskohdista ja rajauksista etukäteen välttääkseni produk-
tiota paisumasta liian isoksi ja ajattelin itse työskentelyn 
olevan sujuvampaa, jos produktiolla on selkeät ennestään 
päätetyt raamit, jonka sisällä työskennellä.

Ensimmäisenä suunnittelin produktion tulevat kymmenen 
hahmoa. Saadakseni mahdollisimman laajan kuvan ihmi-
sen ilmeiden anatomiasta pyrin suunnittelemaan hahmot 
mahdollisimman monipuolisesti. Jokainen hahmo eroaa 
toisistaan sukupuolen, etnisyyden tai fysiikan kautta. Mo-
nesti vain nuoria naisia kuvittavana, tämä oli minulle mie-
lenkiintoinen haaste ilmeiden kuvittamisen lisäksi. 

Rajasin hahmojen suunnittelun vain henkilöiden kasvoi-
hin. Vaikka myös muun kehon olemus ja liike ovat vahvasti 
kytköksissä tunnetilojen esittämisessä, olisi produktiosta 
tullut liian laaja, jos olisin kuvittanut hahmoille myös lo-
put ruumiista.

Hahmojensuunnittelun jälkeen listasin kymmenen ilmet-
tä, joita tulisin hahmoille kuvittamaan. Ensimmäisenä 
suunnittelisin hahmoille neutraalin ilmeen josta näkisi 
miltä hahmon kasvot näyttävät ilman tunteita. Seuraa-
vaksi listaan ilmestyi Ekmanin (1982) listaamat perusil-
meet: iloinen, yllättynyt, pelokas, surullinen, vihainen ja 
vastenmielinen. Viimeiset kolme jäljelle jäävää ilmettä 
oli vaikeampi valita. Kuten Faigin (1990) kirjassaan väitti, 
huomasin etsiessäni ilmeistä referenssikuvia itsekin, että 
muunlaiset ilmeet kuin kuusi perusilmettä eroavat hie-
man eri henkilöillä ja ne sekoittuivat helposti toisiin tun-
netiloihin. Kuten esimerkiksi pettyneet tai säälivät kasvot 
ovat helppo sekoittaa esimerkiksi surullisuuteen. Käytyä-
ni läpi monia erilaisia tunnetiloja, päädyin lopulta lisää-
mään listaan tylsistynyt, halveksuva ja epäilevä, koska 
koin ne muita ilmeitä helpommiksi tunnistaa. 

Sen lisäksi, että halusin oppia kuvittamaan ilmeitä pa-
remmin, minua kiinnosti myös, pystyisikö produktion 
avulla selvittämään, voisiko esimerkiksi hahmojen suku-
puoli tai fysiikka vaikuttaa ilmeisiin. Tämän selvittämiseksi 
oli valitsemieni ilmeiden universaalisuus tärkeää. Vaikka 
kuvittamistani ilmeistä kuusi perusilmettä ovatkin univer-
saalit, ilmaistaan tunteita eri asteisina (Faigin, 1990), ja 
sen huomasin myös tutkaillessani ilmeitä. Etsiessäni kuvia 
ihmisten tunnetiloista, jotkut kuvien henkilöt esimerkiksi 
nauroivat silmät kiinni, kun taas toiset vain kainosti hy-
myilivät ollessaan iloisia. Myös listassani olevista ilmeis-
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tä tylsistynyt, halveksiva ja epäilevä ilmenivät referenssi-
kuvien ihmisillä hieman eri tavoin, joten minun piti tehdä 
päätös siitä, haluanko kuvittaa jokaisen hahmon tismal-
leen samanlaisella tunnelatauksella ja yksityiskohdilla vai 
annanko eroavaisuuksien näkyä. Päätin lopuksi kuvittaa 
hahmojen ilmeet vaihtelevilla intensiivisyyksillä oppiakseni 
ilmeistä mahdollisimman perusteellisesti ja sisäistääkseni 
Faigin (1990) mainitseman ”ilmeiden koodin”.

Kun olin varma kymmenen ilmeen listastani ja kuvitta-
mieni hahmojen ulkonäkö, ikä ja sukupuoli oli päätetty, 
aloin koota referenssikuvia ilmeistä. Ajattelin, että mitä 
enemmän referenssikuvia jokaisesta ilmeestä oli, sitä 
laajemman ja tarkemman kuvan saan siitä mitä kas-
voilla tapahtuu kunkin tunnetilan kohdalla. Näin voisin 
myös vertailla erilaisten ihmisryhmien ilmeitä keskenään 
ja mahdollisesti löytää eroavaisuuksia niistä. Käytin re-
ferenssikuvien löytämiseksi eniten erilaisia kuvapankki-
palveluita ja lopuksi kokosin samojen ilmeiden kuvat kol-
laaseiksi. Kuvakollaasin tekeminen helpotti kuvittamista, 
kun mallia ottaessa pystyin näkemään jokaisen ilmeen 
referenssikuvan samanaikaisesti.

Kuva 7: Kuvakollaasi keräämistäni iloisista ilmeistä.Kuva 6: Luonnoksia hahmoista.
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3.2 PRODUKTION TOTEUTUS

Alusta alkaen oli selvää, että tulisin pidättäytymään ko-
konaan digitaalisessa piirtämisessä. Digitaalisesti piirtä-
minen on itselleni tutuin ja turvallisin työskentelytapa ja 
produktiosta valmistuva suuri kuvamäärää oli helpompi 
hallita, kun kaikki kuvat löytyivät jo valmiiksi digitaali-
sessa muodossa. Digitaalinen piirtäminen mahdollistaa 
myös virheiden loputtoman korjausmahdollisuuden joka 
tässä produktiossa nopeutti työskentelyä.

Aloitin piirtämisen suunnittelemalla hahmojen kasvoil-
le pohjan: pelkistetyt kasvojen ääriviivat ja merkkiviiva 
silmien kohdan merkitsemiseksi. Tarkoitus oli piirtää jo-
kaisen hahmon silmät samalle viivalle ja näin varmistaa, 
että jokainen kasvokuva on suurin piirtein samankokoi-
nen ja samassa kohtaa kuvassa. Tämä helpottaisi kasvo-
kuvien vertailua ja analysointia myöhemmin, kun kaikki 
kasvokuvat olisivat valmiit. 

Kuva 8: Pohjamalli hahmoille.
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Nyt kun produktion pohjatyö oli valmis, pääsin vihdoin 
kuvittamaan itse ilmeitä. Aloitin tunteettomasta neut-
raalista ilmeestä, joka toimi hyvin jokaisen tunnetilan 
pohjana. Aloittaessani uutta ilmeen piirtämistä, pala-
sin aina neutraalin ilmeen kuvaan ja vertailin sitä refe-
renssikuviin, mitkä kohdat kasvoissa tulisi muuttumaan 
kyseisen ilmeen kohdalla. Jokaista tunnetilaa piirtäes-
säni käytin mallina keräämiäni referenssikuvia ja Za-
rinsin (2014) Anatomy of Facial Expression kirjan kuvia 
ilmeiden anatomiasta. Kirjasta pystyin seuraamaan, 
mitkä lihakset minkäkin ilmeen kohdalla olivat aktiiviset 
ja referenssikuvista pystyin taas katsomaan tarkemmin 
ihon pinnan muutoksia ja yksityiskohtia. Zarinsin kirjasta 
löytyi jokaisen muun listaamani ilmeen lihaksiston aktii-
visuutta kuvaava esimerkkikuva, paitsi tunnetilojen tyl-
sistynyt ja epäilevä esimerkkikuvat puuttuivat. Näiden 
kahden kuvittamiseen jouduin ottamaan mallia vain re-
ferenssikuvista.

Kuva 10: Kuva vihaisista kasvoista Uldis Zarinsin kirjasta Anatomy 
of Facial Expression. 

Kuva 9: Tunteettomat ilmeet.
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Helposti tunnistettavin iloinen ilme oli ensimmäinen, jota 
aloin hahmoille kuvittamaan. Tiesin ilman referenssikuvi-
enkin katsomista, että iloisena ihmisen suupielet kohoa-
vat ylöspäin ja silmät siristyvät. Iloisuutta on eri asteista 
kainosta kiinni olevasta hymystä räjähtävään hampaat 
paljastavaan nauruun, mutta kaikissa supistuvat samat 
lihakset: leuka-, poski- ja silmää ympäröivät lihakset 
(Zarins, 2014). Toisin kun voisi luulla, että pelkän hymyn 
leveys olisi iloisuuden määrän mittapuu, onkin silmil-
lä myös yllättävän iso vaikutus hymyn uskottavuuden 
kanssa. Tarkalleen ottaen alaluomella. Ilmeitä piirtäes-
säni huomasin, ettei hymy ole ollenkaan lämmin, ellei-
vät silmät siristä ylöspäin suuntaavien suupielien kanssa. 
Mitä isommassa hymyssä suupielet ovat, sitä enemmän 
silmien pitää siristää antaakseen kasvoille vakuuttavan 
ilmeen. Hymyssä kulmakarvojen kuuluu myös olla mel-
ko neutraalit. Iloisuus muuttuu heti toiseksi, jos hymyyn 
yhdistää esimerkiksi surullisen ilmeen ylöspäin kohoavat 
kulmakarvat.

Kuva 11: Iloisia kasvoja. Kuva 12: Muuttamalla iloisten kasvojen kulmakarvoja surullisiksi, 
saavat kasvot hieman huolestuneen ilmeen.
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Iloisten ilmeiden jälkeen tuntui luontevalta tarttua su-
rulliseen ilmeeseen. Surullisena ihmisen otsan lihasten 
supistuminen saa kulmakarvat lähenemään toisiaan ja 
kohottavat kulmakarvat nenää kohti hieman ylöspäin. 
Ulkokulmat saattavat laskeutua taas puolestaan hieman 
alas silmiä kohti. Surullisena suun ulkopielet painautuvat 
leukalihasten ansiosta alaspäin. (Zarins, 2014.) Mallikuvia 
katsoessani huomasin, että monesti ylöspäin suuntaavat 
kulmakarvat saavat aikaan otsassa väärin päin olevan 
u-kirjaimen muotoisen rypyn. Kuten iloisuuttakin, voi 
surullisuutta esittää eri asteisena. On vähemmän dra-
maattisempaa pientä murjotusta ja sitten taas selkeää 
tuskaista itkua. Aikuisia näkee harvemmin itkevän suu 
auki ja silmät kiinni. Näin käy yleensä vain, kun on kyse 
tosi tuskasta ja tällöin aikuisen ilme ei eroa paljoa vau-
van itkusta. Piirtäessäni huomasin, että kulmakarvat ovat 
surun ilmaisussa tärkein tekijä. Vaikka muu osa kasvoista 
näyttäisikin surullisuuden merkkejä, ei ilme ole uskottava, 
jos kulmakarvat eivät osallistu ilmeeseen. Päätin jättää 
suruun usein yhdistetyn kyynelehtimisen pois ja keskittyä 
enemmän vain kuvaamaan kasvojen lihasten muutoksia.

Kuva 13: Surullisia kasvoja. Kuva 14: Jos kulmakarvat eivät osallistu surulliseen ilmeeseen, 
kasvot jäävät yllättävän neutraaleiksi.
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Surullisuudesta siirryin vihaisuuteen. Tässäkin ilmeessä 
ovat kulmakarvojen asento tärkeitä. Vihaisena ihmisen 
kulmakarvat painautuvat alaspäin nenää kohti. Huul-
ten lihakset jännittyvät ja leukalihas jännittyy suuta päin. 
Vihaisena myös monien sieraimet laajentuvat nenän li-
hasten ansiosta. (Zarins, 2014.) Vihaisena suu on monesti 
mutrussa. Jos ihminen on vihainen ja suu on taas auki ja 
hampaat näkyvät, puhutaan raivosta, vihan äärimmäi-
sestä asteesta (Faigin, 1990, 160.) Piirsin osan hahmoista 
vain vähän tympääntyneinä suu kiinni mutrussa ja osan 
hahmoista raivokkaana suu auki, hampaat irvessä.

Kuva 15: Ylärivissä olevat hahmot ovat selvästi vihaisia ja alarivissä hahmot ovat täysin raivon vallassa.
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Vihaisesta ilmeestä pelokkaaseen ilmeeseen. Peloissaan 
ihmisen otsalihakset supistuvat ja saavat kulmakarvat 
nousemaan kulmien sisäosasta lähentyen toisiaan. Myös 
ihmisen silmäluomet nousevat suurentaen katsetta. Mo-
nesti peloissaan myös ihmisen suu aukeaa. Poskilihak-
set vetävät suupieliä sivulle ja leuka- ja kaulalihakset 
vetävät samaan aikaan pieliä alaspäin. (Zarins, 2014.) 
Mallikuvia katsoessani huomasin, että kaikki keräämäni 
kuvien ihmiset olivat äärimmäisen kauhun vallassa. Oli 
vaikeaa löytää referenssikuvaa ihmisestä joka olisi vain 
vähän peloissaan, koska ilme ei tässä tapauksessa ero 
paljoa neutraalista ilmeestä. Siispä pidättäydyin kuvaa-
maan äärimmäistä kauhua. Piirtäessäni huomasin kul-
makarvojen noston ja avonaisten silmien olevan tärkeä 
osa pelon ilmeen tunnistamisessa. Mitä liioitellummat 
ne olivat, sitä pelokkaampi ilme oli. Verraten muihin il-
meisiin, huomasin pelästyneiden ilmeissä pupillien koon 
tärkeyden. Pienentyneet pupillit korostivat hahmon tun-
temaa kauhua.

<< Kuva 17: Pinentyneet pupillit korostavat kauhun tunnetta.

Kuva 16: Pelokkaita ilmeitä.
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Seuraavaksi piirsin hahmoille yllättyneet ilmeet. Samoin 
kuin pelokkaana, myös yllättyneenä ihmisen otsalihakset 
vetävät kulmia ylöspäin. Erona tähän on, että yllättynee-
nä ihmisen kulmakarvat nousevat tasapuolisesti eikä vain 
keskeltä. Myös suu on samoin auki, paitsi yllättyneenä ai-
noastaan leuan lihakset vetävät suuta alaspäin ja pos-
ki- ja kaulalihakset ovat supistumatta muodostaen suun 
o-kirjaimen muotoon. (Zarins, 2014.) Piirtäessäni huoma-
sin tämän ilmeen olevan helppo kuvittaa. Eroavaisuuksia 
ei mallikuvien ilmeillä paljon ollut lukuun ottamatta sitä, 
että joillakin yllättyneeseen ilmeeseen sekoittui hieman 
hymyä. Yllättyneisyyden intensiivisyyttä oli helppo lisätä 
silmien koolla: mitä isompi yllätys, sitä enemmän ammol-
laan silmät olivat.

Kuva 18: Yllättyneitä kasvoja.
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Viimeisenä Ekmanin (1982) perusilmeistä, joita piir-
sin hahmoille, oli vastenmielisyys. Havaitessaan joitain 
vastenmielistä, ihmisen suun alueen lihakset supistuvat. 
Ylähuulen ja leuan etuosan lihakset nostavat huulia ylös-
päin samalla, kun leuan sivuosat vetävät suupieliä alas. 
Silmän ympäröivät lihakset kiristyvät ja saavat silmät 
siristymään. Myös nenän ympäröivät lihakset nostavat 
sieraimia saaden ne laajentumaan. (Zarins, 2014, 171.) 
Verraten muihin ilmeisiin, joissa nenän asennolla ei ole 
paljoa vaikutusta ilmeen tunnistettavuuteen, on nenällä 
taas tässä tunnetilassa paljon merkitystä. Nenän nyrpis-
täminen ja sierainten laajentuminen ovat selkeä viesti sii-
tä, että ilmeilijä kokee vastenmielisyyttä. Nenän asennon 
muutos vaikuttaa myös suun ympäröiviin poskijuontei-
siin tehden uurteista korostuneemmat. Ilmettä piirtäessä 
keskityin siis eniten nenän alueen juonteisiin ja ryppyihin.

Kuva 19: Hahmot aistivat jotakin vastenmielistä. Kuva 20: Mitä enemmän ihmisellä on ikää, sitä enemmän kasvoille 
ilmestyy nyrpistäessä ryppyjä.
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Tylsistyneen kasvoista en löytänyt esimerkkejä kasvoissa 
tapahtuvista lihaksien muutoksista, mutta yhteiset teki-
jät tylsistyneen ilmeen rakentamiseen oli helppoa nähdä 
vain katsomalla referenssikuvia. Tylsistyneen kasvot eivät 
eroa paljoakaan neutraaleista rentoutuneista kasvois-
ta paitsi tässä ilmeessä silmät ovat vain puoliksi auki ja 
kulmakarvat ovat vain hitusen nostetut. Näyttää siis siltä, 
että tunteet kokija haluaisi nukahtaa, mutta otsalihakset 
tekevät töitä pitääkseen silmiä jokseenkin auki.

Kuva 21: Tylsistyneitä kasvoja.
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Epäilevän ilmeessä huomio on myös ilmeilijän silmien 
ympärillä. Epäilevän kasvojen tunnusmerkki on kysy-
vä nostettu toinen kulmakarva ja siristetyt silmät. Suulla 
ei tässä ilmeessä ole oikeastaan merkitystä. Se voi olla 
hymyssä tai mutrussa. Mallikuvia katsoessani huoma-
sin, etteivät vauvaikäiset osaa vielä nostaa vain toista 
kulmakarvaa, vaan he ilmentävät epäilystä painamalla 
molempia kulmakarvoja kohti silmiä.

Kuva 22: Epäileviä ilmeitä. Kuva 23: Epäillessä vauvat laskevat molemmat kulmakarvat 
lähelle silmiä.
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Viimeisenä kuvitin hahmoille halveksuvat ilmeet. Toisin 
kuin muissa ilmeissä, joissa kasvoilla tapahtuvat lihas-
ten muutokset olivat kummallakin puolella melkeinpä 
samat, halveksuvan ilmeessä on tärkeää, että kasvot 
ovat nimenomaan toispuoleiset. Kuten epäilevänkin il-
meessä, halveksuvankin toinen kulmakarva nousee kohti 
hiusrajaa ja toinen pysyttelee lähempänä silmää. Tässä 
ilmeessä vain toinen sierain nousee lähemmäs kohti sil-
mää saaden toisen suupielen nousemaan sen mukana. 
Epäilevistä vauvaikäisistä en löytänyt lainkaan referens-
sikuvia, joten oletan, että he eivät vielä tämän ikäisenä 
tunne halveksuntaa tai osaa ilmaista sitä. Kuvitin tälle 
kuitenkin halveksuvan ilmeen samaan tapaan kuin muil-
lekin hahmoille.

Kuva 24: Halveksuvia ilmeitä.
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Kun kaikki ilmeet oli kuvitettu, kokosin kaikki sata kasvo-
kuvaa yhdeksi isoksi kollaasiksi.

Kuva 25: Kaikki sata ilmettä yhdessä.
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4. LOPPUTULOS

4.1 PRODUKTION TULOKSET

Kandidaatin opinnäytetyössäni päämääränä oli oppia 
taustatutkimuksen ja produktion kautta kuvittamaan 
monipuolisemmin kasvojen ilmeitä. Taustatutkimukses-
sa perehdyin kasvojen ilmeiden merkitykseen ja tätä 
kautta ymmärsin ilmeiden tärkeyden ihmisten välisessä 
kommunikaatiossa. Perehdyin myös niihin asioihin, joihin 
erityisesti kiinnitämme huomiota katsellessamme toisen 
ihmisen kasvojen ilmeitä, ja kuinka hyvin tunnistamme 
niiden takana piilevät tunteet. Tutkimalla ihmisen ilmei-
den anatomiaa, sain puolestaan konkreettisen kuvan sii-
tä, miten ja millä tavalla tunteiden ilmaisu kasvoilla on 
mahdollista. Yhdessä taustatutkimuksessa selvinneiden 
tietojen ja keräämieni referenssikuvien avulla kuvitin 
lopuksi kymmenelle suunnittelemalleni hahmolle kym-
menen erilaista ilmettä. Kuvitusprosessin aikana halu-
sin pyrkiä sisäistämään, mitä kunkin ilmeen kohdalla on 
olennaista, ja millä tavalla voin tulevaisuudessa kuvittaa 
hahmoille persoonallisia ilmeitä menettämättä kuiten-
kaan tunteen tunnistettavuutta. 

Saadessani valmiiksi kaikki sata kuvitusta, olin iloinen huo-
matessani, kuinka tunnistettavat kasvojen ilmeet olivat. 
Erityisesti huomasin ilmeiden tunnistettavuudessa hyö-
dylliseksi sen, että olin seurannut tarkkaan kuvia kasvoli-
hasten anatomiasta. Piirtäessä kuvittelin hahmoille ihon 
alle nämä samat lihakset, ja miten ne supistelisivat sekä 

muodostaisivat poimuja ja juovia kasvoille. Näitä lihak-
sien muutoksia seuraamalla oli helpompi sisäistää, mitkä 
muutokset minkäkin ilmeen kohdalla olivat olennaiset. 

Tavoittelen monesti työssäni olla ottamatta liikaa mallia 
referenssikuvista. Vuosia jatkuva ahkera piirtäminen on 
tuonut mukanaan tulosta, enkä monesti tarvitse enää 
ottaa mallia esimerkiksi piirtäessäni ihmistä. Ilmeet ovat 
kuitenkin olleet poikkeus tähän saakka. Tämän produk-
tion jälkeen koen kuitenkin sisäistäneeni näiden kuvitta-
mieni ilmeiden rakenteen niin, että osaan kuvittaa ilmeet 
itsenäisesti ilman mallia. Tämä tulee nopeuttamaan ku-
vitustyötäni tulevaisuudessa, kun enää ei tarvitse käyttää 
aikaa oikeanlaisen referenssikuvan löytämiseen.

Vaikka pyrin produktiossani imitoimaan ihmisen ilmeitä 
mahdollisimman realistisesti, koen, että pystyn oppimani 
jälkeen nyt myös kuvittamaan tyylitellympiä hahmoja eri 
tunteineen. Nyt kun ymmärrän mihin kohtaan kasvoissa 
kuuluu minkäkin ilmeen kohdalla kiinnittää huomiota, 
osaan joko yksinkertaistaa tai liioitella hahmojen tunteita 
pelkäämättä menettää kasvojen tunnistettavuutta. Tätä 
voin nyt käyttää hyväksi esimerkiksi tehdessäni kuvituksia 
lapsille, joille liioitellut tunteenilmaisut ovat helpompia 
ymmärtää (Huovinen, 2008). 

Produktion jälkeen huomaan nyt, että tähän saakka ku-
vittajan työssäni olen keskittynyt pitkälti vain hahmojen 
kasvojen ulkonäköön enkä ole tajunnut, kuinka pienillä il-
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meen muutoksilla kuvituksiin saa välittömästi lisää sisäl-
töä. Esimerkiksi ilmeillä voidaan korostaa hahmon per-
soonallisuutta. Kuvittaessani huomasin esimerkiksi, että 
mitä liioitellumpi hahmon ilme oli, sitä ulospäinsuuntau-
tuneemman kuvan hahmosta sai. Tämä toimi myös toi-
sinpäin, kun ilme oli hillitympi, sai hahmosta varautuneen 
vaikutelman.

4.2 PÄÄTELMIÄ

Ennen opinnäytetyön aloitusta en olisi osannut odottaa 
kuinka mielenkiintoinen aihe ihmisen ilmeiden kuvitus tu-
lisi olemaan. Ilmeet ovat niin arkipäivänen osa kanssa-
käymistä muiden ihmisten kanssa, ettei niitä tavallisesti 
tule mietittyä sen syvemmin. Minusta oli esimerkiksi hy-
vin kiehtovaa se, että vaikka emme osaa automaattisesti 
luetella, mitkä osat kasvoissa pitää muuttua tehdäksem-
me jonkin ilmeen, osaamme kuitenkin lukea sen auto-
maattisesti toisen ihmisen kasvoilta. Moneen kertaan 
kandidaattityön aihetta vaihtaneena, olen erittäin tyy-
tyväinen, että loppujen lopuksi päädyin tutkimaan juuri 
tätä aihetta, ja kaiken lisäksi koen oppineeni paljon uutta. 

Jos lähtisin laajentamaan tätä tutkimusta, ottaisin mu-
kaan huomioon kasvojen lisäksi muun kehon. Ihminen on 
kokonaisuus, ja taustatutkimusta tehdessäni huomasin, 
että kehonkielellä on myös iso merkitys tunteiden ilmai-
sussa. Olisi mielenkiintoista tutkia, mitkä ovat muun ke-
hon perimmäiset elementit tietyn tunteen ilmaisussa, ja 
ovatko nekin universaaleja samalla tavalla kuin ilmeet.

Suunnitellessani kandidaattityötäni, kymmenen ilmettä 
kuulosti tarpeeksi kattavalta määrältä oppia tunteiden 
ilmaisun piirtämistä kasvoilla. Jos kuitenkin nyt voisin 
päättää uudestaan, valitsisin kuvittaa suuremman mää-
rän ilmeitä pienemmälle ryhmälle hahmoja. Produktion 
päätteeksi tulin siihen tulokseen, ettei hahmon sukupuo-

lella tai etnisyydellä ole väliä. Ainut ominaisuus, joka vai-
kutti sekin vain vähän, oli hahmon ikä. Mielenkiintoisem-
paa olisi siis ollut kuvittaa isompi määrä ilmeitä, mutta 
pidättäytyä silti sadassa kuvituksessa. 

Vaikka päätös tutkia ilmeiden kuvittamista lähti omasta 
henkilökohtaisesta tarpeesta kehittää kuvitustaitojani, 
koen, että tämän aiheen ymmärtäminen olisi monelle 
visuaalisen alan tekijälle hyödyllistä. Aiheesta oli har-
millisen vähän tutkimusta, vaikka ilmeet ovat tärkeä osa 
ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Erityisesti näen il-
meiden tutkimisen hyödylliseksi animaatioiden tekijöille 
ja sarjakuvataiteilijoille.
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