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Miten kielenoppimista tutkitaan
aivotutkimusmenetelmin?
• Aivoista voidaan mitata vaste äänteen tai sanan

kuulemiselle tai siinä tapahtuvalle muutokselle

• Vasteen tulkinta suhteutetaan kielellisen testin
tulokseen

• Kielellistä testiä ei voida tehdä vauvoille, ja 
pikkulasten testien tulokset ovat epäluotettavia, 
joten aivovasteita tulkitaan joskus myös itsenäisesti
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EEG:n magneettinen versio on 
MEG eli magnetoenkefalografia



• fMRI eli functional magnetic resonance
imaging

• Kuva aivojen verenkierron muutoksista

Toiminnallinen 
magneettikuvaus



Aivoja voi tulevaisuudessa mitata itse

• Emotiv



ERP nopeisiin muutoksiin puheessa 6 kk
korreloi sanavaraston kokoon 20 kk iässä

• Cantiani et al., 2016



Havaintotaito ja aivovaste
L1:n ja vieraan kielen
muutoksille 7 kk iässä
korreloi sanavarastoon 2-3 v 
iässä

Kuhl et al., 2005



Aivovaste korreloi
kielellisiin taitoihin

Linnavalli et al., 2017



Puheen informaatiosisältö on nopeaa.
Mistä tiedämme sanojen rajat?

• Emme ainakaan tauoista sanojen välillä, sillä niitä ei ole!

• Tutut sanat, tutut sanayhdistelmät

• Suomessa prosodia auttaa, paino ensimmäisellä tavulla

• Vieraassa kielessä sanojen rajoja ei löydy



Puhumme lapselle eri tavoin kuin 
aikuiselle

• Prosodia pitää kiinnostuksen yllä

• ”Helpotettua puhetta”



Mikä on äänne?

Vokaali-
äänteessä on 
tasohuippuja 
(formantit eli 
ääniväylän 
resonanssit), 
joiden avulla 
vokaali voidaan 
tunnistaa. 
Tunnistus ei ole 
yksiselitteistä.



Kielellinen kehitys 0-12 kk iässä

P. Kuhl, Nat Rev Neurosci., 2004



Kielellinen kehitys 0-3 v iässä

• 0-1 v
• Kiinnostus äidinkieltä kohtaan havaitaan

• Äidinkielen äännekartan muodostuminen

• Sanojen erottuminen

• Jokeltelu, kokeilemalla ja kuulemalla oppiminen

• 2-3 v
• Äännekartta alkaa lukkiutua

• Äidinkielen havaitseminen melussa paranee

• Kielellinen kokeilu, jaettu tarkkaavaisuus

• Kiinnostus vieraita kieliä kohtaan havaitaan



Kielellinen kehitys 4-10 v iässä

• Monipuolinen, luova ymmärrys kielestä

• Abstraktit käsitteet kiinnostavat

• Äidinkielen äännekartta lukkiutuu*

• Äidinkielen prosodia lukkiutuu havainnon pohjaksi*

* Lukkiutumisikä on yksilöllinen ja osin geneettinen, 
voimakkaasti ympäristön altisteiden määrittämä

“Yksikielisyys on aivoille vaarallista”



Partanen et al

Musiikilliset ja kielelliset muistot syntymää 
edeltävältä ajalta

Eino Partanen, Teija Kujala, Risto Näätänen, Auli 
Liitola, Anke Sambeth & Minna Huotilainen: 
Learning-induced neural plasticity of speech
processing before birth. 2013, PNAS

Eino Partanen, Teija Kujala, 
Mari Tervaniemi & 
Minna Huotilainen: 
Prenatal music 
exposure induces long-
term neural effects. 
2013, PLOS-One

Jo sikiöaikana tapahtuu puheen ja laulun 
oppimista



Vastasyntynyt vauva ilmaisee 
itkussaan äidinkielensä prosodiaa

• Vauva itkee 
äidinkielellään

• (Mampe et al., 2009)



Vauvan kuulokyvyt: taajuuden ennakointi

Kimmo Alho, Kimmo Sainio, Nina Sajaniemi, Kalevi Reinikainen 
and Risto Näätänen: Event-related brain potential of human
newborns to pitch change of an acoustic stimulus. 
Electroenceph Clin Neurophys 1990

Standard 1000 Hz, dev 1200 Hz, dev alone control condition

-5 mV

+5

Minna Huotilainen, Anu Kujala, Merja 
Hotakainen, et al.: Short-term 
memory functions of the human 
fetus recorded with MEG, 2005, 
NeuroReport



Huomaa: kielen oppimistilanteessa puheäänen 
taustalla voi olla esim hiljaista hurinaa, huminaa tms
mutta ei puhetta tai musiikkia

Istvan Winkler, Elena 

Kushnerenko, et al: 

Newborn infants can

organize the auditory

world, 2003, PNAS 

Infants Adults

Vauvan kuulokyvyt: äänivirtoihin jakaminen



Altistusoppiminen on vahvaa 0-6 kk iässä ja jatkuu 
vielä 6 kk – 3 v iässäkin melko vahvana

Tuomas Teinonen, Vineta Fellman, 

Risto Näätänen, Paavo Alku & 

Minna Huotilainen: Statistical 

language learning in neonates 

revealed by event-related 

potentials, 2009, BMC 

Neuroscience

Vauva osaa löytää toisiaan seuraavia tavuja



Miten äännekartta tutkitaan?

• Äännekartalla olevat äänteen (äidinkielen vokaalit) tuottavat 
suurempia vasteita kuin äänteet, jotka eivät ole äännekartalla 
(vieraan kielen vokaalit)

• Myös etäisyys vaikuttaa vasteen kokoon

Äidinkielen äännekartta

Risto Näätänen, Anne Lehtokoski, 
Mietta Lennes, Marie Cheour, 
Minna Huotilainen et al: 
Language-specific phoneme
representations revealed by
electric and magnetic brain
responses. 1997, Nature



Heikko äännekartta hidastaa puheen 
havaitsemista ja oppimista

Eira Jansson-Verkasalo, Timo 
Ruusuvirta, Minna 
Huotilainen et al: Atypical
perceptual narrowing in 
prematurely born infants is 
associated with compromised
language acquistion at 2 
years of age. 2010, BMC 
Neuroscience

Kun äännekartan kehitys hidastuu

• Ennenaikaisena syntyneillä äännekartalla on vielä vieraita 
äänteitä 12 kk iässä. Tämä hidastaa kielen havaintoa.

• Heikko äännekartta 12 kk iässä korreloi pieneen sanavarastoon 
2-3 v iässä.



Äännekartta aivoissa
• Kielen kannalta tärkeän kuulotiedon käsittely nopeutuu ja 

automatisoituu

• Kuulojärjestelmän on opittava keskittämään analyysi 
olennaisiin akustisiin piirteisiin eli formantteihin

Äännekartta                 Aivovasteen koko
suomi + viro                          aikuisella

Risto Näätänen, Anne Lehtokoski, 
Mietta Lennes, Marie Cheour, 
Minna Huotilainen et al: 
Language-specific phoneme
representations revealed by
electric and magnetic brain
responses. 1997, Nature



Äännekartta ilmaantuu aivoihin
6 kk ja 12 kk välisenä aikana

Cheour et al., 1998



Äännekartan muodostumisen 
ongelma keskosilla

• Ennenaikaisena syntyneellä äännekartan muodostumisessa on hitautta

• Puutteellinen äännekartta hidastaa sanavaraston kehitystä

6 kk             12 kk              sanavarasto 
aivovaste      aivovaste              24 kk

Eira Jansson-Verkasalo, Timo 
Ruusuvirta, Minna 
Huotilainen et al: Atypical
perceptual narrowing in 
prematurely born infants is 
associated with compromised
language acquistion at 2 
years of age. 2010, BMC 
Neuroscience



3-6-v suomenkielisille lapsille
ranskankielisessä päiväkodissa
uudet äänteet ilmaantuvat
äännekartalle 6 kk kuluessa

Cheour et al 2002



Shestakova et al., 2003

Changes in phoneme maps are not only reflected in 
change detection (MMN response) but also in attention 
allocation (P3a response) and in later processing (LDN 
response)

Myös äänteisiin
kohdistuvaan
tarkkaavaisuuteen
liittyvät aivovasteet
kasvavat 3-6-v 
suomenkielisillä lapsilla
ranskankielisessä
päiväkodissa 6 kk
kuluessa



Aivokuoren plastiset muutokset

• Aivokuori on hyvin muovautuva ja reagoi kaikkeen
siihen, mitä teemme

• Laajoja rakenteellisia muutoksia nähdään
lapsuudessa

• Aivokuoren muovautuminen jatkuu
aikuisuudessakin

• Perinteisesti on ajateltu, että muovautuvuus on 
erityisesti aivokuoren ominaisuus, eikä sitä tapahdu
kuuloradassa, mutta…



Aivorungon vaste riippuu
kuulotaidoista: musiikin harrastajilla
tarkentunut aivorungon vaste

Nina Kraus et al



Muskarissa käyminen tarkentaa
aivorungon vasteita ja kehittää
kuulojärjestelmän tarkkuutta

Kraus et al



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen: äidinkielen kehitys

• Äidinkielen sanavaraston ja äännekartan normaali
kehitys havaitaan melko varmasti 2 v iässä, erittäin
varmasti 3 v iässä

• Jos äidinkielen kehitys on normaalia, vieraalle
kielelle altistuminen on laajan tutkimusaineiston
valossa hyödyllistä 3 v iästä eteenpäin (osassa
tutkimuksista jo 2 v iästä eteenpäin)

• Lapsilla, joilla äidinkielen kehitys on hidastunutta
tai siinä havaitaan ongelmia, tutkimuksia
altistumisesta vieraalle kielelle on vähän. Nämä
tutkimukset osoittavat, että altistus on hyödyllistä.



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen
1. Tutkitaan lapsen kielen kehitys huolellisesti 3 v 

iässä ja suositellaan vieraan kielen altistusta niille, 
joilla kielen kehitys on normaalia

2. Niille, joilla kielen kehitys on hidastunutta, 
jätetään asia vanhempien päätettäväksi



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen: kielen valinta
• Toisen kielen valinta on ennenkaikkea sosiaalinen
• Kieltä, jonka äännekartta ja prosodia muistuttavat

suomea, voi oppia hyvin myös aikuisena. Näitä ovat
esim. suomenruotsi, viro, italia ja espanja.

• Kieliä, joiden äännekartta poikkeaa suomesta
ratkaisevasti, on erittäin vaikea oppia yli 12 v iässä. 
Näitä ovat esim. ranska ja portugali.

• Tonaalisia kieliä on erittäin vaikea oppia yli 12 v iässä. 
Näitä ovat esim. mandariinikiina ja thai.

• Kieliä, joiden konsonanttien lausuminen on 
monipuolista, on vaikea oppia yli 12 v iässä. Näitä ovat
esim. venäjä ja puola.



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen
1. Tutkitaan lapsen kielen kehitys huolellisesti 3 v 

iässä ja suositellaan vieraan kielen altistusta niille, 
joilla kielen kehitys on normaalia

2. Niille, joilla kielen kehitys on hidastunutta, 
jätetään asia vanhempien päätettäväksi.

3. Altistuskieleksi kannattaa aivojen näkökulmasta
valita tonaalinen kieli tai suomen kielen äänteistä
poikkeavia äänteitä sisältävä kieli, mutta toisen
kielen valintaan vaikuttavat tietysti eniten
sosiaaliset syyt.



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen: altistustapa
• Tehokkaimmat varhaisen kielenopetuksen tavat

ovat altistaminen arkiaskareissa, leikkimällä ja 
laulamalla.

• Varhaiselle toiselle kielelle altistavan henkilön tulisi
olla kieltä äidinkielenään puhuva. 

• Laulun käyttö on tehokasta kahdella tavalla:
1. Laulusta kielellisten piirteiden oppiminen on 

helpompaa kuin puheesta: toisto, tavun käsite, hitaus
ja prosodia ovat laulussa liioiteltuja ja laulua
kuunnellessa helpompia oppia. Laulaminen opettaa
lausumista paremmin kuin puhuminen.

2. Musiikki tukee kuulojärjestelmän kehitystä yleisesti.



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen
1. Tutkitaan lapsen kielen kehitys huolellisesti 3 v iässä

ja suositellaan vieraan kielen altistusta niille, joilla
kielen kehitys on normaalia

2. Niille, joilla kielen kehitys on hidastunutta, jätetään
asia vanhempien päätettäväksi.

3. Altistuskieleksi kannattaa aivojen näkökulmasta valita
tonaalinen kieli tai suomen kielen äänteistä
poikkeavia äänteitä sisältävä kieli.

4. Paras altistustapa on muskari ja leikkiminen. 3-6-v 
lapselle ei tule “opettaa” vierasta kieltä. Kirjaimiin ja 
kirjoittamiseen lapsen pitäisi päästä tutustumaan
vain äidinkielellään. Altistuskieleen liittyen ei tule
keskustella kirjaimista, äänteistä tai kirjoittamisesta.



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen: altistuksen kesto

• Aivotutkimusten tuloksia on nähty altistusmäärillä
3 kertaa 45 min viikossa – 6 h päivässä

• Pienen lapsen täysaltistus (päivähoito, jossa kukaan
ei puhu lapsen äidinkieltä) on raju altistustapa ja 
sisältää riskin

• Kerran viikossa tapahtuva 45 min altistus tuskin
vaikuttaa kovin paljon
• Jos resurssit riittävät vain 45 min viikossa, pari kertaa

viikossa tulisi olla mahdollisuus edes kuunnella musiikkia
ja pelata tietokonepelejä altistuskielellä



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen
1. Tutkitaan lapsen kielen kehitys huolellisesti 3 v 

iässä ja suositellaan vieraan kielen altistusta niille, 
joilla kielen kehitys on normaalia

2. Niille, joilla kielen kehitys on hidastunutta, 
jätetään asia vanhempien päätettäväksi.

3. Altistuskieleksi kannattaa aivojen näkökulmasta
valita tonaalinen kieli tai suomen kielen äänteistä
poikkeavia äänteitä sisältävä kieli.

4. Paras altistustapa on muskari ja leikkiminen.

5. Hyvä altistusmäärä on useita kertoja viikossa.



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen: kaksikieliset lapset

• Jos lapsella on kaksi vahvaa äidinkieltä, varhainen
altistus kolmannelle kielelle on mitä
todennäköisimmin hyödyllistä

• Jos lapsella on kolme vahvaa kotikieltä (äidin
äidinkieli, isän äidinkieli, isän ja äidin yhteinen kieli) 
tai kolme vahvaa arkikieltä (kaksi äidinkieltä ja 
päivähoidon kieli), varhainen altistus neljännelle
kielelle on mitä todennäköisimmin hyödyllistä, 
mutta tutkimusta aiheesta on vähemmän



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen
1. Tutkitaan lapsen kielen kehitys huolellisesti 3 v iässä

ja suositellaan vieraan kielen altistusta niille, joilla
kielen kehitys on normaalia

2. Niille, joilla kielen kehitys on hidastunutta, jätetään
asia vanhempien päätettäväksi.

3. Altistuskieleksi kannattaa aivojen näkökulmasta valita
tonaalinen kieli tai suomen kielen äänteistä
poikkeavia äänteitä sisältävä kieli.

4. Paras altistustapa on muskari ja leikkiminen.
5. Hyvä altistusmäärä on useita kertoja viikossa.
6. Kaksikieliset lapset sopivat hyvin altistukseen

mukaan. Monikielisten lasten osalta päätös jätetään
vahemmille.



Meneekö oppi hukkaan, jos
opiskelu ei jatkukaan? Ei mene.
• Jos lapsi altistuu 3-6-v iässä kielelle, joka jää

kokonaan unholaan seuraavien 10 v ajaksi, nuori ei
enää muista yhtään sanaa altistuskielestä.

• Sanojen unohtamisesta huolimatta äännekartan
joustavuus säilyy ja hyödyttää uusien kielien
oppimista sekä erityisesti altistuskielen uudelleen
oppimista.

• Vaikka opetusresursseja altistuskielen
myöhempään opetukseen ei olisi lainkaan, sitä
voidaan vahvasti ylläpitää musiikin, videoiden ja 
pelien avulla.



Voisiko varhaiskasvatus olla 
kaksikielistä?
• Kevyt kaksikielisyys: Samoissa tiloissa toimii suomenkielinen ja 

ruotsinkielinen yksikielinen ryhmä, jotka tapaavat päivittäin
lyhyessä kaksikielisessä tilaisuudessa ja/tai ulkoilevat samaan
aikaan.

• Vahva kaksikielisyys: Samassa ryhmässä on äidinkieleltään
suomen- ja ruotsinkielisiä lapsia ja aikuisia. Paikalla on 1-3-v 
ryhmässä aina sekä suomen- että ruotsinkielinen aikuinen, 3-6-
v ryhmässä tilanne voi vaihdella. Aikuiset puhuvat aina
äidinkieltään. Lapset puhuvat joustavasti molempia kieliä.

• Sekä kevyt että vahva kaksikielisyys on aivotutkimuksen
näkökulmasta erinomainen ratkaisu. Uskoakseni ratkaisu on 
loistava myös sosio-kulttuurisesti (kunhan resursseja ei viedä
ruotsinkieliseltä varhaiskasvatukselta).



Muutama resepti varhaiseen
kielenopetukseen
1. Tutkitaan lapsen kielen kehitys huolellisesti 3 v iässä ja suositellaan

vieraan kielen altistusta niille, joilla kielen kehitys on normaalia

2. Niille, joilla kielen kehitys on hidastunutta, jätetään asia vanhempien

päätettäväksi.

3. Altistuskieleksi kannattaa aivojen näkökulmasta valita tonaalinen kieli

tai suomen kielen äänteistä poikkeavia äänteitä sisältävä kieli, mutta

valinta on tietysti sosiaalinen.

4. Paras altistustapa on muskari ja leikkiminen.

5. Hyvä altistusmäärä on useita kertoja viikossa, mielellään päivittäin.

6. Kaksikieliset lapset sopivat hyvin altistukseen mukaan. Monikielisten

lasten osalta päätös jätetään vahemmille.



Minna Huotilainen


