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1 Johdanto 
 

Elämme yhä globaalimmassa maailmassa, jossa kielitaito on tärkeää pääomaa 

niin yksityis- kuin yrityselämässäkin muun muassa kansainvälisen yhteistyön, eri 

kulttuurien ymmärtämisen sekä maahanmuuton näkökulmasta (Linh, Tinh, Hu-

yen, Chung & Hoi, 2020, s. 5453). Tilastokeskuksen (2021) mukaan vuoden 2020 

lopussa Suomessa asui yli 432 800 henkilöä, joiden äidinkieli ei ollut suomi, ruotsi 

tai saame ja vieraskielisten osuus väestöstä on ollut jatkuvassa kasvussa viimeis-

ten vuosikymmenten ajan. Näistä lähtökohdista voidaan nostaa esiin kysymys, 

miten tarvittava kielitaito olisi mahdollista saavuttaa mahdollisimman optimaali-

sesti. 

 

Kielellinen kommunikaatio on ihmisten erityistaito ja yhteinen kieli ihmisten välillä 

mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen. Kielen oppiminen on monimutkainen 

prosessi, mutta sille on olemassa biologinen perusta (Ahlholm, 2020, s. 29). Maa-

ilman väestöstä suurempi osa onkin monikielisiä kuin yksikielisiä (Smolander, 

2020, luku 17, “Monikielisyyteen ja kulttuurisuuteen kasvaminen”). Erittelen teo-

riaosuudessa kielen tarkempia määritelmiä, kuten äidinkieli, ensikieli, toinen kieli 

ja vieras kieli. Vaikka oppimisen prosessi noudattelee esimerkiksi ensi- ja toisen 

kielen osalta paljon samoja polkuja (Ahlholm, 2020, s. 23), vaikuttaa oppimiseen 

usein ratkaisevasti kielelle altistumisen määrä ja laatu sekä altistumisikä 

(Montrul, 2020, s. 58; Smolander, 2020, luku 17, “Useamman kielen omaksumi-

seen vaikuttavat tekijät”). 

 

Musiikin voidaan sanoa olevan universaali kieli (Salcedo, 2010, s. 19) ja sen mo-

nimuotoiset merkitykset ja hyödyt ihmisen elämän alkutaipaleelta aina vanhuu-

den päiviin asti on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa (ks. esim. Huotilainen, 2019; 

Särkämö & Huotilainen, 2012). Vauva esimerkiksi kuuntelee mieluummin laulua 

kuin puhetta (Särkämö & Huotilainen, 2012, s.1336) ja musiikin tai laulun kuun-

telu toimii oivana apuvälineenä pienen lapsen vireystilan säätelyssä (Huotilainen, 

2019, luku ”Musiikki leikki-ikäisen elämässä”; Särkämö & Huotilainen, 2012, s. 

1336). Lapsuusiässä musiikin aktiivinen harrastaminen puolestaan on yhtey-



 

  2 
 

dessä esimerkiksi tarkkaavaisuuden, muistin sekä motoriikan osa-alueisiin ja pel-

kästään musiikin toistuvalla kuuntelulla voi olla suotuisia vaikutuksia esimerkiksi 

oppimiskykyyn ja aivojen hermosolujen kasvuun. Erityisesti nuoruudessa, mutta 

myös aikuisuudessa sekä vanhuusiällä korostuu musiikin kyky toimia emootioi-

den käsittelemisen ja ilmaisun väylänä sekä minäkuvan vahvistajana. (Särkämö 

& Huotilainen, 2012, s. 1337.) Musiikkia käytetään välineenä myös terapeutti-

sessa työssä (ks. Erkkilä & Tervaniemi, 2012; Särkämö & Huotilainen, 2012, s. 

1337). 

 

Musiikki aktivoi neurotieteellisten tutkimusten perusteella aivoja hyvin laaja-alai-

sesti (Huotilainen & Peltonen, 2017, luku ”Lempikappale: suoraan aivoihin”; Le-

vitin & Paukku, 2010, s. 89; Särkämö & Huotilainen, 2012, s. 133) ja kenties juuri 

tästä syystä sillä on niin moniulotteisia vaikutuksia ihmisen erilaisissa toimin-

noissa, joista vastaavat aivojen eri alueet. Huotilainen (2019, luku ”Opimme soit-

tamaan ja laulamaan, opimme oppimaan”) kirjoittaa, että vaikka ”[M]usiikin ja ai-

vojen suhteesta on tehty tuhansia kokeellisia tutkimuksia ja kirjoitettu satoja väi-

töskirjoja ja tietokirjoja”, ollaan musiikin ja oppimisen yhteistyön ymmärtämisessä 

kuitenkin vasta alussa. 

 

Tein kandidaatin tutkielmani (Aalto, 2020) aiheesta “Laulaminen vieraan kielen 

sanaston oppimisen välineenä kaksikielisessä esikoulussa” ja suoritin sen osana 

kokeellisen tutkimuksen. Aiempia tutkimuksia musiikin ja vieraan kielen oppimi-

sen yhteistyöstä löytyi melko paljon. Kuitenkin, kuten myös Ludke (2018, s. 371) 

nostaa esiin, on empiirisiä tutkimuksia vieraan kielen oppimisesta, erityisesti sa-

naston oppimisesta, julkaistu suhteellisen vähän. Toisen kielen oppimisen tutki-

muksia on lisäksi suoritettu pääosin aikuisikäisillä kielen oppijoilla (Butler, 2019, 

s. 5; Calavalle, Izzo, Raimondi, Rocchi, Sisti ja Stocchi, 2014, s. 268). Myös muun 

muassa Coyle ja Gomez Gracia (2014, s. 277–278) toteavat, että vaikka laulun 

käytön moninaiset hyödyt kielten oppimisessa on tuotu laajasti esille, vain har-

voissa tutkimuksissa on arvioitu laulun todellisia vaikutuksia lasten kielen oppimi-

seen. Halusin jatkaa mielenkiintoisen ja tärkeän tutkimusaiheen parissa myös 

tässä maisterintutkielmassani, ja kiinnostuksesta aivotutkimusta kohtaan valitsin 

tutkimusmenetelmäksi aivosähkökäyrämittauksen. Aivosähkökäyrä eli EEG on 

erittäin yleinen ja monipuolisesti käytetty menetelmä oppimisen tutkimuksessa 
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(Huotilainen, 2019, luku ”Aivosähkökäyrä – vanha ja uusi mittaustapa”; Paavilai-

nen, 2020, s. 89). Tämän tutkielman voidaan siis katsoa olevan poikkitieteellinen 

yhdistäessään kielen oppimisen tutkimuksessa kasvatustieteen sekä psykolo-

gian osa-alueita. 

 

Laulut voivat toimia kielten oppimisessa apuna muun muassa viihdyttävyytensä 

ja kulttuurisen rikkautensa vuoksi sekä lujittamalla muistijälkeä jäämällä korva-

matoina mieleen (Salcedo, 2010, s. 20). Kielen ja musiikin käytännön tason yh-

teistyötä käsittelevät tutkimukset johdattelevatkin moniin erilaisiin tekijöihin, joi-

den arvellaan toimivan yhteistyön taustalla. Taustateorian jälkeen käsittelyvuo-

rossa on kokeellinen tutkimukseni, jonka tehtävänä on vastata tutkimuskysymyk-

siin koskien eroja laulun ja puheen tai runon käyttämisessä opetus- ja oppimis-

välineenä toisen kielen oppimisessa eräässä kaksikielisessä esikoulussa. Tutki-

muskysymyksiin pyritään vastaamaan EEG-tutkimuksen sekä behavioraalisen 

testauksen avulla. 

 

Tämä on ensimmäinen tekemäni tutkimus aivosähkökäyrää käyttäen, joten se on 

vaatinut paljon opiskelua teoriatasolla sekä opettelua ja harjoittelua käytännön 

tasolla. Tästä syystä pyrin raportoimaan tutkimukseni kulun mahdollisimman yk-

sityiskohtaisesti, menemättä kuitenkaan liian syvälle tekniikan yksityiskohtiin. 

Tarkoitus on, että menetelmää aiemmin tuntematonkin lukija saa yleisluonteista 

perustavamman käsityksen siitä, kuinka EEG-tutkimusta on mahdollista hyödyn-

tää tieteellisessä tutkimustyössä. 
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2 Teoreettinen tausta 
 

Tässä tutkielman teoreettisessa luvussa käsittelen ensin kielellistä kehitystä, mo-

nikielisyyttä sekä toisen/vieraan kielen oppimista ja opetustarjontaa käytännön 

tasolla. Tästä siirryn esittelemään kielen oppimisen ja musiikin yhteistyön tutki-

muksia. Sitä seuraavassa alaluvussa esittelen EEG:tä ja lyhyesti menetelmän 

avulla suoritettuja kognitiivisia tutkimuksia.  

 

2.1 Kielen oppiminen ja opetus 

 

Kyky kielelliseen kommunikaatioon erottaa ihmiset olennaisesti eläimistä (Ojut-

kangas, Larjavaara, Miestamo & Ylikoski, 2021, s. 192; Paavilainen, 2020, s. 202; 

Tupala & Tervaniemi, 2011, s. 37) ja yhteinen kieli ihmisten välillä voidaan nähdä 

pitkälti sosiaalisen kanssakäymisen edellytyksenä (Tupala & Tervaniemi, 2011, 

s. 36). Kieli kytkeytyy sen käyttäjien väliseen kommunikaatioon ja kulttuuriin ja 

sen ratkaisevin tehtävä on välittää merkityksiä puhujalta toiselle. Kieli on myös 

sidoksissa erittäin oleellisesti ihmisen mieleen. (Ojutkangas ym., 2021, s. 192.) 

Kuinka voisimme ajatella ilman kieltä? 

 

Normaalioloissa ihmislapsi oppii ympäristössään puhutun kielen melko vaivatta 

(Tupala & Tervaniemi, 2011, s. 36). Ihmisellä on biologinen perusta kielien oppi-

miselle, mutta myös ympäristö vaikuttaa siihen ratkaisevasti (Ahlholm, 2020, s. 

29). On siis oleellista, mille kielelle tai mille kielille yksilö ympäristönsä vaikutuk-

sesta altistuu ja missä määrin.  Ja ehkä yllättävää on, että maailman väestöstä 

suurempi osa on monikielisiä kuin yksikielisiä. Monikielisen lapsen kielellinen ke-

hitys kulkee kuitenkin pääosin samoja polkuja kuin yksikielisenkin. (Smolander, 

2020, luku 17, “Monikielisyyteen ja kulttuurisuuteen kasvaminen”.) Luonnollisesti 

kieliä voidaan myös oppia strukturoidummin niitä opiskelemalla. 

 

2.1.1 Kielellinen kehitys 

 

Äidinkielen ajatellaan yleisesti olevan kieli, jonka yksilö oppii ensimmäisenä (en-

sikieli) ja hallitsee parhaiten. Toisaalta on myös mahdollista, että jokin uusi äidin-

kieli vaihtuu ensikielen tilalle esimerkiksi kansainvälisen adoption vuoksi. Myös 
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yksilön kokemus siitä, mihin kieliryhmään tuntee kuuluvansa ja samastuvansa, 

voidaan nähdä äidinkielen määrityksen pohjana. (Ahlholm, 2020, s. 19.) Äidinkie-

liä voi olla myös kaksi, jos perheessä käytetään kahta kieltä rinnakkain (Ahlholm, 

2020, s. 19), mutta virallisesti useampaa äidinkieltä ei kuitenkaan tunnusteta, sillä 

väestötiedoissa jokaisella on vain yksi äidinkieli (Ojutkangas ym., 2021, s. 210). 

Joissain tapauksissa oma äidinkieli voi myös osittain unohtua, esimerkiksi muu-

tettaessa toiseen maahan, jossa omaa äidinkieltä ei puhuta kuin kodin piirissä. 

(Ahlholm, 2020, s. 19.) 

 

Kuinka äidinkielen oppimisprosessi sitten etenee? Empiiristen tutkimusten poh-

jalta voidaan todeta, että kielenoppiminen alkaa jo kohdussa sikiön altistuessa 

ympäristössään puhutulle kielelle (Huotilainen & Peltonen, 2017, luku ”Vauvalla 

on äidinkieli”). Kyse on sikiön ja vauvan kohdalla altistusoppimisesta eli ympäris-

töstä tulevat aistiärsykkeet rekisteröidään ilman tietoista oppimista ja sen on to-

dettu tapahtuvan jopa vauvan nukkuessa (Huotilainen, 2019, luku ”Ohjaamatonta 

oppimista”). Tämänkaltaista kielellistä oppimista on tutkittu muun muassa Sup-

pasen, Huotilaisen ja Ylisen (2019) tutkimuksessa, jossa selvitettiin musiikin ja 

rytmin hyötyjä ääniärsykkeiden oppimiselle vastasyntyneillä vauvoilla. Vauvoille 

esitettiin heidän nukkuessaan suomenkielistä lastenlorua osa säkeistöistä laulet-

tuna, osa runoiltuna ja osa puhuttuna. Tämän jälkeen vauvoille esitettiin samoja 

säkeistöjä pienin muunnoksin ja mitattiin samalla heidän aivoissansa syntyviä 

vasteita näihin muutoksiin. Tuloksena rytmisesti runoillun version todettiin helpot-

tavan ääniärsykkeiden oppimista. (ks. Suppanen, Huotilainen & Ylinen, 2019.)   

 

Vauva siis ikään kuin imee ympärillään puhuttavaa kieltä itseensä. Huotilainen 

(2019) täsmentää, että altistumisen eli ohjailemattoman oppimisen kautta opitaan 

aluksi kuultujen äänien piirteitä ja niiden vaihtelua. Varsinaisia sanoja tai käsit-

teitä ei vielä opita, mutta opittujen kaltaisten äänien kuuleminen helpottuu kuulo-

järjestelmän harjaannuttua altistumilleen äänille. (Huotilainen, 2019, luku “Ohjaa-

matonta oppimista”.) Ensimmäisen elinvuoden kuuntelutaidoista tyypillinen kie-

lellinen kehitys kulkee vahvana jatkumona äänteellisen kehityksen, sanaston, 

kieliopin, kielenkäytön sekä kielellisen tietoisuuden taitojen omaksumisesta kir-

joittamaan ja lukemaan oppimisen taitoihin esikouluikään tai ensimmäiseen kou-
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luvuoteen mennessä (Niemitalo-Haapola, Haapala & Ukkola, 2020, luku “Joh-

danto”). Yleinen ajatus on, että lapsi hallitsee ensikielensä ehjän kieliopillisen ra-

kenteen noin viiden vuoden iässä (Ahlholm, 2020, s. 23). Kaikki edellä esitetyt 

kielelliset taidot kuitenkin muuttuvat ja kehittyvät koko ihmiselämän ajan (Niemi-

talo-Haapola ym., 2020, luku “Johdanto”). Kyseessä on siis monitahoinen ja jat-

kuva prosessi. 

 

2.1.2 Monikielisyys 

 

Jotkut lapset ovat simultaanisesti kaksi- tai monikielisiä, millä tarkoitetaan sitä, 

että he oppivat samanaikaisesti kahta tai useampaa (äidin)kieltä ja altistuminen 

näille kielille alkaa hyvin varhain, kuten esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsen van-

hemmat puhuvat kotona useampaa kieltä. Monikielisyys voi olla myös peräk-

käistä, jolloin lapsi alkaa oppia ensimmäisen tai ensimmäisten oppimiensa kielien 

jälkeen jotain muuta kieltä esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa. (Arkkila, Smo-

lander & Laasonen, 2013, s. 200.)  Näille monikielisyyden lisämääreille on esitetty 

myös tarkempia, toisistaan hieman eriäviä kynnysarvoja. Joidenkin tutkijoiden 

mielestä simultaanisen ja peräkkäisen monikielisyyden raja kulkee yhden vuoden 

iässä, toiset puolestaan asettavat rajan vasta kolmen vuoden ikään (Smolander, 

2020, luku 17, alaluku “Monikielisyys ja kulttuurisuus”). Tämän lisäksi käytössä 

on myös muita määrittelyjä, joista Ahlholm (2020, s. 19) mainitsee “varhaisen 

kaksikielisyyden” ja “toiminnallisen kaksikielisyyden” erottamaan sitä, onko toi-

selle kielelle altistuttu jo varhaislapsuudesta lähtien vai myöhemmässä iässä. 

Hän toteaa myös toiminnallisen kaksikielisyyden olevan näistä kahdesta yleisem-

pää. Mainittakoon, että en tässä yhteydessä erittele kaksi- ja monikielisyyttä toi-

sistaan, kuten ei myöskään Smolander (2020, luku 17, alaluku “Monikielisyys ja 

kulttuurisuus”), joka ei näe erittelylle tarvetta kielten omaksumisen periaatteiden 

ollessa samankaltaiset molemmissa tapauksissa. 

 

Monikielisyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi yksilön, ryhmän tai yhteiskunnan 

näkökulmasta, mikä tekee sen määrittelemisestä monitahoista. Kieli ei myöskään 

ole yksiselitteisesti erotettavissa kulttuurista. Kuitenkaan monikulttuurisuudessa 

ei välttämättä esiinny monikielisyyttä ja toisaalta myös yksikielisten ryhmissä voi 
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olla useita alakulttuureja. Monikielisen ei kuitenkaan enää odoteta puhuvan hal-

litsemiaan kieliä syntyperäisen tasoisesti. (Smolander, 2020, luku 17, alaluku 

“Monikielisyys ja kulttuurisuus”.) Yksilön tulkitsemisen monikieliseksi voidaan kat-

soa riippuvan tilanteesta. Eri kieliä hyvin osaava voidaan nähdä työelämässä 

kaksi- tai monikielisenä ja tarkempia rajanvetoja vaativassa tilastoinnissa puoles-

taan ei. (Ojutkangas, Larjavaara, Miestamo & Ylikoski, 2021, s. 208.)  Monikieli-

seen kehitykseen liittyykin tyypillisesti taitojen epätasainen jakautuminen eri kiel-

ten välillä, vaihdellen tilanteen ja käyttötarkoituksen mukaan (Arkkila ym., 2013, 

s. 203). Kielten hallitsevuus voi myös vaihtua ajan saatossa (Smolander, 2020, 

luku 17, alaluku “Monikielisyys ja kulttuurisuus”). Tästä esimerkkinä voisi toimia 

tilanne, jossa vierasta kieltä äidinkielenään puhuva lapsi altistuu suomen kielelle 

aloittaessaan päivähoidon. Lapsuusvuodet vieras kieli, jota lapsen kodissa ja su-

kulaisten kesken puhutaan, toimii lapsen dominoivana kielenä. Toisen asteen 

koulutukseen siirryttäessä suomen kieli alkaa hiljalleen ottaa valta-asemaa ystä-

vyys- ja seurustelusuhteiden vallatessa enemmän tilaa sukulaissuhteilta ja opis-

keluiden altistaessa yhä vaativammalle suomen kielelle. 

 

2.1.3 Miksi oppia kieliä? 

 

Mielipiteitä kielitaidon tarpeellisuudesta varmasti riittää. Joistakin voi tuntua itses-

tään selvältä, että on tärkeää osata vähintään auttavassa määrin sen maan val-

takieltä, jossa asuu, jos oma äidinkieli on joku toinen. Jotkut eivät kenties näe 

tarvetta vieraiden kielten opiskelulle ja kokevat oman äidinkielen riittävän. Myös 

monikielisissä perheissä on vaihtelua sen suhteen, kuinka merkityksellisenä pi-

detään sitä, että lapsi hallitsee kunkin tämän ympäristössä puhutun kielen (Smo-

lander, 2020, luku 17, alaluku “Monikielisyyden tukeminen perheessä”). Mutta 

kuten jo tutkielman alussa toin esille, on kielitaito tärkeää pääomaa niin yksityis- 

kuin yrityselämässäkin muun muassa kansainvälisen yhteistyön, eri kulttuurien 

ymmärtämisen sekä maahanmuuton näkökulmasta nykypäivän globaalissa maa-

ilmassa (Linh ym., 2020, s. 5453). Peruskoulun opetussuunnitelmassa puoles-

taan tähdennetään, että “kaksikielisen opetuksen pitkäntähtäimen tavoitteena on 

perustan luominen elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien mo-

ninaisuuden arvostamiselle” (OPS, 2014, s. 91).  Vieraiden kielten opetuksen 
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osalta mainitaan myös mahdollisuudet verkostoitumiseen sekä valmiudet osalli-

suuteen ja aktiivisuuteen globaalisti (OPS, 2014, s. 133).  

 

Erityisesti englannin kielen osaamisessa voidaan nähdä monia käytännön hyö-

tyjä. Ensinnäkin sillä on erityinen asema maailmankielenä, jota puhutaan ympäri 

maailman erimaalaisten kommunikoidessa keskenään, sillä englanti on useassa 

maassa ensimmäisenä opittava vieras kieli. Englannin kieli ympäröi meitä mo-

nella tavalla myös kotimaassamme. Erilaisissa medioissa, kuten mainoksissa 

käytetään paljon englannin kieltä sekä viihteen ja kulttuurin tarjonnoissa musii-

kista peleihin ja elokuviin. (Huotilainen, 2019, luku “Englanti on erityinen maail-

mankieli”.) Englannin kieltä on siis mahdollista oppia ympäristön altistuksesta ja 

sosiolingvistisestä näkökulmasta katsottuna voidaankin sanoa, että englanti on 

Suomessa tietyllä tapaa toinen kieli (Ahlholm, 2020, s. 20–21). 

 

Useamman kielen hallinnalla voi olla vaikutuksia myös oppimiskykyyn. Tutkitta-

essa EEG:llä aivovasteita (ERP, event-related potentials) äidinkielen äännejär-

jestelmän kannalta luontaisiin ja ei-luontaisiin uusiin sanamuotoihin, tulokseksi 

saatiin, että vaste ei-luontaisiin uusiin sanamuotoihin oli suurempi, kun eri kieliä 

oli omaksuttu enemmän ja varhaisemmassa iässä. Lisäksi aikaisempi omaksu-

misen ikä oli yhteydessä nopeampaan neuraaliseen muistijäljen muodostumi-

seen. Myöhäisempi kielten omaksumisen ikä puolestaan yhdistyi suurempaan 

vasteeseen luontaisten uusien sanamuotojen kohdalla. (Kimppa, Kujala & Shty-

rov, 2016, s. 1;6) 

 

2.1.4 Toisen ja vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 

 
 

Määrittelen tässä kohtaa toisen kielen ja vieraan kielen käsitteitä, vaikkakin mo-

nessa kontekstissa niiden erittelyllä ei ole juurikaan merkitystä. Toiseksi kieleksi 

kutsutaan kieltä, jota yksilö oppii ensikielensä jälkeen ja jolle hän altistuu lähiym-

päristössään (Ahlholm, 2020, s. 20). Myös peräkkäiseen kaksikielisyyteen saate-

taan viitata termillä toisen kielen oppija (Arkkila ym., 2013, s. 204). Vierasta kieltä 

(erotuksena toiseen kieleen) taas opiskellaan koulussa (Ahlholm, 2020, s. 20).  

Tutkimukseni kohderyhmänä olevassa esikoulussa toisen kielen oppijoiksi kutsu-

taan niitä lapsia, jotka puhuvat äidinkielenään esikoulussa käytettävää vierasta 
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kieltä ja joille annetaan suomen kielen opetusta toisena kielenä (S2). Tässä tut-

kimuksessa kyseisiä lapsia kutsutaan vieraskielisiksi ja tutkimukseni koehenkilöt 

muodostuvat tästä ryhmästä. Vieraan kielen oppijoita ovat puolestaan ne suo-

menkieliset lapset, joille opetetaan esikoulun vierasta kieltä vieraan kielen ope-

tuksena (L2). 

 

Aiemmin esitetyn mukaan, monikielisen lapsen kielellinen kehitys kulkee pääosin 

samoja polkuja kuin yksikielisenkin (Smolander, 2020, luku 17, “Monikielisyyteen 

ja kulttuurisuuteen kasvaminen”). Ahlholm (2020, s. 23) esittää myös, että toisen 

kielen oppimisen prosessi noudattelee monella tapaa ensikielen oppimisen kul-

kua. Kun ensikielen oppimisen alkuvaiheissa puhutaan altistusoppimisesta (Huo-

tilainen, 2019, luku ”Ohjaamatonta oppimista”), on toisen kielen omaksumisen 

alussa kyseessä myös, altistumisiästä riippuen, pitkälti ohjaamaton oppiminen. 

Se voidaan nähdä kielen luonnollisena oppimisena ilman varsinaista kielen opis-

kelua (vrt. vieras kieli) ja tällöin kielelle altistutaan lähiympäristön kielen vaikutuk-

sesta. Toisen kielen oppiminen alkaa vuorovaikutustilanteissa kielen kuuntelulla 

ja kuullun toistamisella. Sanojen ja ilmausten merkityksien oppimisen lisäksi kie-

len prosodisilla ominaisuuksilla, kuten puheen rytmillä, sävelkorkeudella sekä sa-

napainoilla on tärkeä rooli oppimisessa. (Ahlholm, 2020, s. 20–24.) 

 

Iän merkitys toisen kielen oppimisessa vaikuttaa siihen, kuinka paljon toisen kie-

len oppimisprosessi jäljittelee ensikielen oppimisen prosessia (Ahlholm, 2020, s. 

24). Erityisenä rajapyykkinä voidaan pitää lukutaidon saavuttamista, jonka jäl-

keen kielen oppimisesta tulee strukturoidumpaa ja oppiminen tapahtuu tällöin 

myös lukemisen ja kirjoittamisen välityksellä (Ahlholm, 2020, s. 20; 34–35). Tämä 

voidaan nähdä etuna verrattuna pienempiin lapsiin, joiden oppiminen tapahtuu 

ainoastaan kuulon varassa (Montrul, 2020, s. 60). Iän merkityksestä sille, kuinka 

hyvin toinen kieli on mahdollista ottaa haltuun, on esitetty eriäviä mielipiteitä.  

Huotilaisen (2019) näkemys asiasta aivotutkimuksen valossa on, että noin kol-

mevuotias olisi parhaimmassa iässä ensimmäisen vieraan kielen oppimiselle, 

sillä alle kouluiässä oman äidinkielen äännekartta ja kuulojärjestelmä ovat vielä 

erittäin muovautuvia. Äännekartta alkaa lukkiutua monilla noin 10 ikävuoteen 

mennessä. (Huotilainen, 2019, luku “Milloin vierasta kieltä kannattaisi opiskella”.) 

Smolander (2020, luku 17, alaluku “Useamman kielen omaksumiseen vaikuttavat 
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tekijät”) puolestaan tähdentää, että nykyään ajatellaan niin sanotun toisen/vie-

raan kielen oppimisen herkkyyskauden ulottuvan jopa teini-ikään asti. Toisaalta 

mitä aikaisemmassa vaiheessa toiselle kielelle altistuminen alkaa, sitä todennä-

köisempää on saavuttaa syntyperäisen kaltainen kielitaito. Myös opitun kielitai-

don säilymisessä näkyy merkkejä iän vaikutuksesta. Mitä nuorempi lapsi on, kun 

altistuminen tämän osaamalle kielelle vähenee, sitä enemmän ja nopeammin ky-

seisen kielen taito heikkenee verrattuna vanhempiin lapsiin (Montrul, 2020, s. 

58).  

 

Oppimisiän on todettu vaikuttavan kouluikäisten lasten toisen kielen äänteiden 

oppimiseen. Haapanen (2021) esittelee väitöskirjassaan tutkimustuloksiaan, 

jotka antoivat tukea sille, että toisen kielen äänteet ovat opittavissa nopeammin 

nuoremmalla iällä. Haapasen tutkimuksessa 6–7-vuotiaat suomen kieltä toisena 

kielenä oppivat esikoululaiset oppivat valittujen suomen kielen äänteiden tuoton 

kuuntele-ja-toista-asetelmalla hämmästyttävän nopeasti vain yhden opetusker-

ran jälkeen. Tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmää (vanhempia oppijoita), mutta 

verrattaessa aiempiin tutkimuksiin, joissa on käytetty samaa oppimis- ja koease-

telmaa ja joissa oppijoina ovat olleet 7–10-vuotiaat lapset tai aikuiset toisen kielen 

oppijat, tulokset osoittavat nopeampaa oppimista esikouluikäisten eduksi. (Haa-

panen, 2021, s. 67.) Taimin ym. (2014, viitattu lähteessä Haapanen, 2021, s. 67) 

tutkimuksessa 7–10-vuotiaat lapset oppivat äänteet kolmen opetuskerran jälkeen 

ja Peltolan ym. (2020, viitattu lähteessä Haapanen, 2021, s. 67) tutkimuksessa 

aikuiset puolestaan osoittivat neljän opetuskerran jälkeen lievää parannusta ään-

teiden tuotossa. 

 

Toisen kielen omaksumiseen vaikuttavat iän lisäksi oleellisesti altistuksen määrä 

ja laatu (Montrul, 2020, s. 58; Smolander, 2020, luku 17, alaluku “Useamman 

kielen omaksumiseen vaikuttavat tekijät”). Toiselle kielelle altistumisen laadun 

osalta on osoitettu, että merkitystä on erityisesti vanhempien tarjoamilla kielen-

käyttötavoilla ja sisällöillä sekä sillä, kuinka monipuolisesti kielenoppijalla on ym-

päristössään muita henkilöitä, joiden kanssa hän oppimalleen kielelle altistuu 

(Smolander, 2020, luku 17, alaluku “Useamman kielen omaksumiseen vaikutta-

vat tekijät”). Varhaislapsuuden kielellisten kokemusten on todettu ennustavan 



 

  11 
 

akateemista osaamista jopa vuosien päähän peruskoulutasolla (Dickinson, Go-

linkoff & Hirsch Pasek, 2010, viitattu lähteessä Montrul, 2020, s. 58) ja erityisesti 

toisen kielen oppijoilla sekä monikielisillä lapsilla (Montrul, 2020, s. 58). 

 

Vaikka olen edellä esittänyt, että toisen kielen oppiminen jäljittelee pitkälti ensi-

kielen oppimista, on niiden oppimisen lainalaisuuksissa myös perustavanlaatui-

sia eroja. Ensinnäkin on huomioitava oppijan ensikielen vaikutukset toisen kielen 

oppimiseen. Montrul (2020, s. 60) selventää asiaa niin, että monet toisen kielen 

oppijoiden tekemät virheet toisessa kielessä juontavat juurensa heidän ensikie-

lensä rakenteellisiin ominaisuuksiin. Sen lisäksi toisen kielen oppijat ovat kogni-

tiivisesti kypsempiä aloittaessaan toisen kielen kuin vastaavasti ensikielen oppi-

misen alussa ollaan. Aikuisoppijoiden kohdalla eduksi voidaan katsoa myös ke-

hittyneempi työmuisti, jonka vuoksi heidän on mahdollista käsitellä pidempiä fraa-

seja ja lauseita kerrallaan verrattuna lapsiin. Toisaalta formaalisti koulukonteks-

tissa opiskeltaessa tosielämän kommunikatiiviset taidot jäävät usein heikommiksi 

kuin opittaessa kieltä ohjaamattomasti ympäristön altistuksen kautta. Lisäksi en-

sikielen oppijoilla altistuminen kielelle on yleensä määrällisesti suurempaa ja laa-

dukkaampaa kuin toisen kielen oppijoilla. (Montrul, 2020, s. 60.) 

 

2.1.5 Toisen ja vieraan kielen opetustarjonta lapsille 

 

Joissain esi- ja peruskouluissa annetaan kaksikielistä opetusta. Tällöin puhutaan 

joko kielikylvystä tai suppeammasta kielirikasteisesta opetuksesta riippuen missä 

määrin toista kieltä opetuksessa käytetään. (OPS, 2014, s. 91.) Myös varhais-

kasvatusta tarjotaan joissain päiväkodeissa kaksikielisenä. Tässä yhteydessä 

käytetään erittelyä laajamittaiseen kaksikieliseen varhaiskasvatukseen (kielikyl-

pykieltä/toista tieltä käytetään vähintään 25 % varhaiskasvatuksen toiminnan to-

teutuksessa) sekä kielirikasteiseen varhaiskasvatukseen (alle 25 %). (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet, 2018, s. 50.) Pakollisen kielten opiskelun osalta 

puolestaan vieraan kielen A1-oppimäärän mukainen opetus alkaa ensimmäisellä 

vuosiluokalla ja kieleksi valitaan useimmiten englanti, vaikkakin useissa kou-

luissa on mahdollisuus valita myös jokin toinen kieli. Seuraava pakollinen kieli 

aloitetaan 6. luokalla ja se on useimmilla ruotsi, jos ruotsin opiskelua ei ole vielä 
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aloitettu A-kielenä. Ensimmäisen vapaaehtoisen kielen (A2) voi halutessaan 

aloittaa 4.:llä tai 5.:llä luokalla. (Sukol, 2019.) 

 

Peruskouluikäisille maahanmuuttajille suunnattua suomen kielen opetusta ovat 

perusopetukseen valmistava opetus sekä suomi toisena kielenä -opetus (Mäkelä, 

Kalalahti & Varjo, 2017, s. 22). Perusopetukseen valmistavaan opetukseen on 

oikeus esi- tai peruskouluikäisellä maahanmuuttajataustaisella lapsella ja nuo-

rella, jolla ei ole vielä riittävää kielellistä valmiutta esi- tai perusopetukseen osal-

listumiseksi. Oppilas saa valmistavaa opetusta hänelle henkilökohtaisesti laadi-

tun opintosuunnitelman mukaisesti yhden lukuvuoden oppimäärän laajuuden ver-

ran. (Perusopetukseen valmistava opetus, 2017.)  Suomi toisena kielenä ope-

tusta (S2) voidaan puolestaan antaa sellaisille lapsille ja nuorille, joiden suomen 

kielen taidoissa on puutteita yhdellä tai useammalla kielen osa-alueella.  Huomi-

onarvoista on, että Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle Suomessa asuvalle oi-

keuden ylläpitää ja kehittää omaa kieltään sekä kulttuuriaan ja kielenopetusta 

oppilaan omassa äidinkielessä on myös pyrittävä tarjoamaan. (OPS, 2014, s. 90.) 

 

2.2 Musiikki tehostaa kielen oppimista 

 

Kielen kehityksen, oppimisen ja opetuksen teoriasta siirryn tässä luvussa käsit-

telemään konkreettisia tutkimuksia siitä, kuinka musiikkia on hyödynnetty vieraan 

kielen oppimisessa ja opetuksessa. Esimerkiksi Goodin, Russon ja Sullivanin 

(2015, s. 627) mukaan laulun käyttäminen tekstin muistamisen apukeinona on 

yleisesti tiedostettu menetelmä, ja he ovat laajentaneet omassa tutkimuksessaan 

sen käyttöä vieraan kielen oppimiseen. Kyseisen tutkimuksen lisäksi seuraavissa 

alaluvuissa esitellään tutkimuksia, jotka koskevat musiikin yhdistämistä kielen op-

pimiseen erityisesti laulun muodossa sekä eritellään erilaisia tekijöitä, joiden ar-

vellaan vaikuttavan musiikin ja kielen oppimisen yhteistyön taustalla. 

 

2.2.1  Laulu kielen oppimisessa 

 
 

Vauvat ja lapset ovat kulttuurista riippumatta kiinnostuneita eritoten laulun kuun-

telemisesta sekä osallistumisesta musiikin tuottamiseen (Särkämö & Huotilainen, 

2012, s. 1336). Tästä lähtökohdasta käsin voidaan ajatella laulun kuuntelun ja 
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mukana laulamisen toimivan erityisesti lasten kohdalla miellyttävänä ja kenties 

tästä syystä myös tehokkaana välineenä kielen oppimisessa. Tutkimusten mu-

kaan laulaminen vaikuttaa sekä lasten että aikuisten kielenoppimiseen ja syiksi 

tai yhteyksien taustalle on tarjottu moninaisia tekijöitä. 

 

Ludken, Ferreiran ja Overyn (2014) tutkimuksessa aikuisille vieraan kielen oppi-

joille esitettiin unkarinkielisiä fraaseja joko puhuen, rytmisesti lausuen tai laulaen. 

Testattaessa fraasien sanatarkkaa muistamista tulokseksi saatiin, että ryhmä, 

jolle fraasit oli laulettu, suoriutui testeissä muita ryhmiä paremmin. Tulokset eivät 

tekijöiden mukaan selittyneet musiikillisilla tai fonologisen työmuistin kyvyillä. 

(Ludke ym., 2014, s. 41.)  He arvelivat myös musiikin melodian toimineen rytmin 

sijaan muistamisen tukena (Ludke ym., 2014, s. 50). Goodin ym. (2015) tutkimuk-

sessa puolestaan 9–13-vuotiaat ecuadorilaislapset opettelivat englanninkielisen 

tekstikappaleen joko laulaen tai runon muodossa rytmisesti puhuen. Tulokseksi 

saatiin, että lauluryhmä pärjäsi kaikissa testeissä – lausumisessa, muistami-

sessa, kääntämisessä sekä pitkäaikaisessa muistamisessa (viivästetty mittaus 

kuuden kuukauden päästä) – runoryhmää paremmin. Oleellista on huomioida, 

että tutkimuksen suunnittelussa oli otettu huomioon, että laulun on aiemmissa 

tutkimuksissa todettu toimivan muistamisen apuna parhaiten silloin, kun laulun 

rakenne on yksinkertainen ja sanat myös mukailevat laulun melodiaa yksinker-

taisella tavalla. Huomionarvoista on myös, että yhdenvertaistamisen vuoksi runo 

esitettiin verrokkiryhmälle normaalia puhetta hitaammalla tempolla laulun tempoa 

mukaillen. (Good ym., 2015, s. 630–632.) 

 

Coylen ja Gomez Gracian (2014, s. 278) tutkimuksessa tutkija lauloi 25 espan-

jankieliselle 5–6-vuotiaalle lapselle hyvin tunnetun englanninkielisen laulun seit-

semän kertaa kolmen 30-minuuttisen oppitunnin aikana. Lapset saivat laulaa ha-

lutessaan mukana, mutta sitä ei edellytetty. Laulusta poimittiin viisi sanaa, joiden 

muistamista testattiin lapsilta opetuskertojen jälkeen. Tulokseksi saatiin, että 68 

% lapsista muisti 1–5 sanoista reseptiivisesti, mutta produktiivista oppimista ei 

ollut tapahtunut. (Coyle ym., 2014, s. 279–280.) Tutkimuksen tekijät toivat esille 

myös pitkäaikaisemman muistamisen tuloksia, joiden mukaan lapset yllättäen 

muistivat enemmän sanoja kuukauden päästä oppituntien jälkeen kuin välittö-

mästi niiden jälkeen. (Coyle ym., 2014, s. 282).  Tutkimuksessa ei kuitenkaan 
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käytetty kontrolliryhmää, joten laulun osuutta oppimisessa ei voida tämän tutki-

muksen perusteella yksiselitteisesti osoittaa. 

 

Laulun paremmuus puheeseen verrattuna vieraan kielen oppimisessa on osoi-

tettu myös Yhdysvalloissa yliopisto-opiskelijoilla suoritetussa tutkimuksessa. Tut-

kimuksessa käytetyistä kolmesta laulusta kahdessa voitiin osoittaa, että esitetyt 

sanat opittiin paremmin laulettuna kuin puhuttuna versiona (musiikkiryhmä vs. 

puheryhmä). Laulu, jonka sanojen osalta tilastollisesti merkittävää eroa ei ilmen-

nyt, oli 50-luvun balladi, jonka kieli oli vanhahtavaa ja rakenteellisesti monimut-

kaista, mikä saattoi vaikeuttaa sen oppimista. (Salcedo, 2010, s. 23–26.)   Kuten 

edellä on esitetty, on tutkimuksissa todettu, että kielen opetuksessa käytettävän 

laulun on hyvä olla rakenteeltaan riittävän yksinkertainen (Good ym., 2015, s. 

630). Myös laulun tarttuvuutta (“catchy”) ja miellyttävyyttä kohderyhmässä on pi-

detty tärkeänä (Legg, 2009, s. 5). Tällaisten kriteerien pohjalta valitun laulun on 

todettukin toimineen perinteisiä opetusmenetelmiä paremmin opiskeltaessa 

ranskaa vieraana kielenä. Tutkimuksessa musiikkiryhmä harjoitteli ja esitti mu-

siikkiversion runosta, jonka sisältämiä sanoja ja fraaseja testattiin oppituntien jäl-

keen. Verrokkiryhmä opetteli samoja sanoja ja fraaseja lausumalla runoa ja pe-

laamalla muistipeliä. (Legg, 2009, s. 4–5.) 

 

Laulun vaikuttavuutta vieraan kielen oppimiselle on tutkittu myös laadullisin me-

netelmin. Vietnamilaisilla opiskelijoilla (n=50) teetetyssä tutkimuksessa 86 pro-

senttia oppilaista, jotka luottivat kommunikoivansa hyvin vieraalla kielellä, rapor-

toivat kuuntelevansa musiikkia vieraalla kielellä usein tai erittäin usein. Heistä 

myös yli 80 prosenttia uskoi sen vaikuttaneen positiivisesti heidän vieraan kielen 

sanaston, ääntämisen ja lausumisen taitoihin. (Linh ym., 2020, s. 5456.) 

 

On myös tutkimuksia, joissa laulun etua puheeseen nähden kielen oppimisessa 

ei ole osoitettu. Ludken ym. (2014) (ks. yllä) tutkimus oli toteutettu laboratorio-

olosuhteissa ja Ludke ja Good (2020) halusivat testata olisiko samankaltaiset tu-

lokset eli laulun käyttämisen edut puheeseen nähden kielen oppimisessa mah-

dollista toistaa luonnollisissa olosuhteissa ja pidemmällä aikajänteellä. Tutkimuk-

seen osallistui 13–14 –vuotiaita ranskan kielen opiskelijoita, jotka saivat vieraan 
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kielen tunneilla ranskan opetusta kaksi viikkoa laulun avulla ja kaksi viikkoa draa-

madialogin keinoin. Tutkimuksessa suoritettiin alku-, väli- ja loppumittaukset. Tu-

lokset ranskan kielen käännöstehtävissä ja sanaston tuntemisessa paranivat 

pääosin, mutta eroja tilanteiden (musiikki vs. draamadialogi) välillä ei kuitenkaan 

voitu osoittaa. (Ludke & Good, 2020, luku “Learning French through Songs and 

Dramatic Dialogues in Scotland”.) Myös tutkimuksessa, jossa verrattiin laulun, 

tarinan ja näiden yhdistelmän vaikuttavuuksia englannin kielen sanojen oppimi-

selle espanjankielisillä 2–3-vuotiailla esikoululaisilla, ei laulun etua muihin ope-

tusmenetelmiin voitu osoittaa. Tarinan sekä tarinan ja laulun yhdistelmän avulla 

esitetyt sanat oli itseasiassa opittu paremmin. (Albaladeho, Coyle & Roca de La-

rios, 2018, s. 119; 121.) Tutkimuksen tekijät arvelivat, että tulos laulun osalta voisi 

selittyä sillä, että laulutilanteessa käytetyt eleet, toiminta ja äänten matkiminen 

veivät liikaa lasten huomion ja vaikeuttivat sanoihin keskittymistä (Albaladeho 

ym., 2018, s. 124). 

 

Tutkimustehtävänäni kandidaatin tutkielmassa oli selvittää, miten laulun käyttä-

minen opetus- ja oppimisvälineenä hyödyttää puheen käyttämiseen verrattuna 

toisen/vieraan kielen sanaston oppimista erään kaksikielisen esikoulun oppilailla. 

Tutkimukseen valikoitui alkutestauksen jälkeen 17 suomenkielistä ja kuusi vie-

raskielistä lasta. Vieraskielisille lapsille esitettiin Kielinupun (Kielinuppu, 2017) 

opetuslaulun avulla kuusi suomalaista metsäneläintä. Aluksi testattiin, kuinka hy-

vin lapset tunsivat laulussa esiintyvät eläimet ja tämän perusteella opetuslauluvi-

deosta vaihdettiin kaksi liian tunnettua eläintä toisiksi. Samaan videoon tehtiin 

myös vieraskielinen laulu suomenkielisiä lapsia varten. Puheasetelmaan valikoi-

tiin vastaavasti kuusi suomalaista metsän eläintä, vieraskielisille suomen kielellä 

esitettäväksi ja suomenkielisille vieraalla kielellä. Kaikki lapset osallistuivat sekä 

laulu- että puhekerroille ja toimivat itsensä verrokkina testitilanteissa. Testitilan-

teissa lapsien tuli reseptiivisesti tunnistaa heille lausutut eläimet kuvista, joiden 

joukkoon oli lisätty myös muiden eläinten kuvia arvaustodennäköisyyden pienen-

tämiseksi. Tuloksilla ei voitu osoittaa laulun etua puheeseen nähden kummassa-

kaan kieliryhmässä, vaan hieman yllättäen suomenkielisten ryhmä oppi sanastoa 

paremmin puheen avulla.  
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Esitin kandintyössäni erilaisia syitä sille, etteivät tutkimukseni tulokset tukeneet 

asetettua vaihtoehtoista hypoteesia ja olivat vastakkaisia aiempien tutkimustulos-

ten enemmistön suhteen. Yksi mahdollinen syy oli laululle altistumisen liian pieni 

määrä (12 kertaa). Esimerkiksi Goodin ym. (2015, s. 632) tutkimuksessa altistus-

kertoja oli 20. Lisäksi havainnoin laulu opetuskerroilla, että kaikki lapset eivät lau-

laneet tai yrittäneet laulaa mukana ainakaan koko aikaa ja heille tuotti selvästi 

hieman vaikeuksia seurata laulua. Kyse ei kuitenkaan todennäköisesti ollut me-

lodian vaikeudesta vaan vieraskielisten sanojen seuraamisen vaikeudesta yhdis-

tettynä aiemmin tuntemattomaan melodiaan. Myös myöhäisemmällä kuin seu-

raavana päivänä suoritetulla testillä olisi laulun mielessä toistuminen saattanut 

hyödyttää sanojen muistamista.  

 

2.2.2 Korvamato soikoon 

 

Musiikin vaikuttavuutta kielen oppimiselle on perusteltu muun muassa sen tahat-

tomalla toistolla, johon viitataan englannin kielessä ”the song stuck in my head” -

ilmiöllä (Murphey, 1990, viitattu lähteessä Degrave, 2019, s. 5). Myös nimitystä 

“musical din” on käytetty (Salcedo, 2010, s. 22). Suomessa ilmiöstä käytetään 

yleisesti termiä ”korvamato”, millä siis tarkoitetaan jonkin laulun tai melodian au-

tomaattista, tahatonta toistumista mielessä. Salcedon (2010) tutkimuksessa kävi 

ilmi, että ryhmästä, joka kuunteli vieraan kielen tekstiä laulettuna versiona, selkeä 

enemmistö (2/3) kertoi laulun toistuneen tahattomasti heidän mielessään. Puhut-

tuna vieraan kielen tekstiä kuunnelleiden ryhmästä ainoastaan 1/3 raportoi pu-

heen tahattomasta toistosta. Musiikkiryhmäläiset täsmensivät erityisesti laulun 

kertosäkeen jääneen heille korvamadoksi. Tämä saattoi johtua siitä, että ker-

tosäe toistui laulussa muita kohtia useammin. (Salcedo, 2010, s. 25–26.) Taha-

tonta toistumista mielessä on tutkittu myös Ludken ja Goodin (2020, luku “Lear-

ning French through Songs and Dramatic Dialogues in Scotland“) tutkimuksessa, 

jossa verrattiin kokemuksia laulun käytön ja draamadialogin käytön avulla ope-

tellun vieraan kielen toistumisesta mielessä kielen oppitunnin jälkeen. Tuloksena 

koehenkilöistä yli puolet (52 %) raportoi laulun säkeiden toistuneen mielessään, 

kun taas draamadialogin mielensisäistä toistoa esiintyi vain 9,4 %:lla koehenki-

löistä. Lisäksi laulun avulla oppimisesta myös pidettiin enemmän. (Ludke & Good, 

2020, luku “Qualitative Results”.) 
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2.2.3 Rytmi vai melodia 

 

Musiikin kielen oppimista edistävien vaikutusten taustatekijäksi on esitetty sekä 

rytmiä että melodiaa. Edempänä esitellyssä Ludken ym. (2014, s. 50) tutkimuk-

sessa unkarinkieliset fraasit muistettiin laulaen esitettynä rytmisesti esitettyä pa-

remmin ja kyseisen tutkimuksen tekijä arvioi melodian toimineen muistamisen tu-

kena.  (Schön, Boyer, Moreno, Besson, Peretz ja Kolinsky (2008, s. 981–982) 

painottavat erityisesti sävelkorkeuden kiinnittävän laulun kuuntelussa tehokkaasti 

huomiota. Lauluissa sävelkorkeus vaihtuu usein tavujen mukaan ja helpottaa fo-

nologista erottelukykyä (Schön ym., 2008, s. 982).  

 

Rytmin osalta vaikuttavuutta on löydetty puolestaan esimerkiksi Heikkolan ja Ali-

saaren (2019) tutkimuksessa, jossa vertailtiin suomen kielen puhumisen suju-

vuutta ja puhumisen kokonaistaitoja kolmen eri opetusmenetelmän kesken. Käy-

tetyt menetelmät olivat laulaminen, laulujen kuunteleminen ja laulujen sanojen 

rytminen lausuminen. Tutkimuksessa tutkittiin kahta ryhmää, vasta-alkajia ja 

edistyneempiä suomen kielen opiskelijoita. Nämä jaettiin ryhmien sisäisesti 

edellä esitettyihin kolmeen eri opetusmenetelmä ryhmään.  (Heikkola & Alisaari, 

2019, s. 168–169.) Tutkimuksen tekijöiden yllätykseksi vasta-alkajien ryhmässä 

rytmisen lausumisen opetusmenetelmää käyttänyt ryhmä kehittyi eniten puhumi-

sen kokonaistaidoissa, joita mitattiin tuotettujen sanojen määrällä.  Myös edisty-

neempien ryhmässä rytmistä opetusmenetelmää käytettäessä tulokset paranivat 

eniten, mutta tähän on katsottu vaikuttaneen yleiset kielen hallinnan taidot, jotka 

olivat rytmisen lausumisen ryhmän osalta jo alkumittauksessa parhaimmat. 

(Heikkola & Alisaari, 2019, s. 176.) 

 

Kaikissa tutkimuksissa ei suinkaan ole pohdittu, johtuuko kielen oppimisen hel-

pottuminen laulun avulla melodiasta, rytmistä vai jostain muusta, tai siitä on vai-

keaa tehdä johtopäätöksiä. Esimerkiksi eräässä italialaisilla ykkösluokkalaisilla 

tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin perinteisillä opetusmenetelmillä toteutetun 

opetuksen ja laululeikkien avulla toteutetun opetuksen vaikutuksia vieraan kielen 

(englannin) sanaston muistamiselle. Laululeikit sisälsivät fyysistä aktiivisuutta, 
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mimiikkaa ja laulamista reggae/hip hop laulun mukana. Ryhmä, joka leikki laulu-

leikkejä, osasi sanat lopputestissä verrokkiryhmää paremmin. Johtopäätöksissä 

ei spekuloitu tarkemmin musiikin osuutta vaan todettiin, että fyysinen aktiivisuus 

ja leikki yhdistettynä musiikilliseen rytmiin ja mimiikkaan voi edesauttaa L2 kielen 

oppimista ala-asteikäisillä. (Calavalle ym., 2014, s. 272–275.) 

 

Myös äidinkielen sanaston oppimista laulun avulla on tutkittu. Esikoululaisilla teh-

dyssä tutkimuksessa verrattiin koehenkilöiden sisäisellä asetelmalla laulun, ryt-

misen puheen ja kuvakorttien avulla esitettyjen sanojen reseptiivistä tunnista-

mista ja produktiivista tuottoa (Lawson-Adams, Dickinson & Donner, 2022, s. 90). 

Reseptiivisessä tunnistuksessa ei ilmennyt eroa eri opetusmenetelmien välillä, 

mutta lapset suoriutuivat sanojen tuottotehtävistä paremmin, kun opetusmenetel-

mänä käytettiin laulua tai rytmistä puhetta verrattuna opetukseen pelkkien kuva-

korttien avulla. Erityisen kiinnostavaa kyseisessä tutkimuksessa oli tulosten tar-

kastelu erikseen kaksikielisten lasten osalta. Heillä sanojen tuottotehtävissä il-

meni yhtä paljon edistymistä kuin yksikielisilläkin, mutta ainoastaan rytmisesti esi-

tetyissä sanoissa, ei laulun avulla esitetyissä. Tutkijat perustelivat tätä sillä, että 

laulun aikana lapset yrittivät hyräillä tai laulaa mukana ennen kuin olivat oppineet 

laulun melodiaa ja sanoja. Tämä saattaa tapahtua useammin eri äidinkielisillä, 

sillä he saattavat kokea helpommaksi keskittymisen laulun rytmiin kuin sanoihin. 

Sen sijaan rytmisesti esitettyjä sanoja lapset keskittyivät vain kuuntelemaan ei-

vätkä yrittäneet lausua niiden mukana. (Lawson-Adams, Dickinson & Donner, 

2022, s. 96–97.) 

 

2.2.4 Muita musiikin taustatekijöitä kielenoppimisen edistäjinä  

 

Tyhjentävää ja yksiselitteistä vastausta siihen, miksi musiikki edesauttaa kielen 

oppimista ei ole tutkimuksissa voitu osoittaa. Kognitiivisiin toimintoihin vaikutta-

vina musiikin taustatekijöinä on edellä esitetyn rytmin sekä melodian muistia aut-

tavan vaikutuksen lisäksi esitetty tarkkaavaisuuden säätelyä. Musiikki vangitsee 

helposti tarkkaavaisuuden (Särkämö & Huotilainen, 2012, s. 1338) ja näin laulun 

käyttäminen opetuksessa lisää kielen oppimiseen suunnattua tarkkaavaisuutta 

(Alisaari, 2016, s. 24).   
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On esitetty myös erilaisia näkemyksiä siitä, minkälaisia fysiologisia tai aivokemi-

allisia vaikutuksia musiikilla on ja miten nämä voivat toimia välittävinä tekijöinä 

musiikin ja kielen oppimisen välisessä yhteistyössä. Esimerkiksi Tupala ja Terva-

niemi (2011, s. 45) ovat spekuloineet erityisesti itseä miellyttävän musiikin aiheut-

taman dopamiinin erittymisen voivan todennäköisesti vaikuttaa paremman kielen 

oppimisen taustalla. Dopamiinin erittyminen liittyy mesolimbisen järjestelmän ak-

tivoitumiseen, joka vastaa mielihyvän ja palkitsevuuden kokemisesta. Eläintutki-

musten perusteella pelkästään musiikin toistuvalla kuulemisella voi olla dopamii-

nin ja glutamaatin eritystä lisäävä vaikutus. Musiikki vaikuttaa myös muun mu-

assa sydämen lyöntitiheyteen sekä kortisolin erittymiseen. Näiden autonomisen 

hermoston sekä hormoni- ja immuunijärjestelmien alaisten toimintojen osalta 

Särkämö ja Huotilainen (2012) esittelevät vaikuttavuuksia erilaisten affektiivisten 

häiriöiden sekä neuropsykiatristen sairauksien kuntoutuksessa. (Särkämö & 

Huotilainen, 2012, s. 1335–1338.) Koska kyseessä on emootioiden konteksti 

(Särkämö & Huotilainen, 2012, s. 1337), voidaan ehkä varovaisesti olettaa sydä-

men lyöntitiheyden hidastumisen sekä stressihormonien vähentymisen voivan 

edesauttaa myös oppimista rauhallisemman mielentilan välityksellä.  

 

2.2.5 Musiikin muita hyötyjä pedagogiikassa 

 

Yhteisesti tuotetulla musiikilla, kuten laulamisella, on todettu olevan suotuisia vai-

kutuksia osallistumisen ja osallisuuden kokemiseen sekä sosiaaliseen käyttäyty-

miseen (Särkämö & Huotilainen, 2012, 1337). Kirschner ja Tomasello (2010, s. 

360) huomasivat tutkimuksessaan, että esikouluikäisillä lapsilla esiintyi enemmän 

prososiaalista käyttäytymistä yhteisen musisointituokion jälkeen verrattuna tuoki-

oon, jossa oli puuhailtu yhdessä jotain muuta. Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014) tuodaan myös esille, että esikouluikäinen lapsi tarvitsee mo-

nipuolisia oppimiskokemuksia ja oleellista on, että lapsi luottaa mahdollisuuk-

siinsa oppijana ja osallistuu myös oppimisympäristöjen rakentamiseen. Kokemus 

ryhmään kuulumisesta on tärkeä tavoite ja sitä pyritään vahvistamaan opettele-

malla sosiaalisia taitoja ja toisten huomioon ottamista. Perusteissa mainitaan 

myös, että esikoulussa musiikilla, loruilla ja draamatoiminnalla pyritään tukemaan 

lapsen mielikuvituksen sekä muistin kehittymistä. (EOPS, 2014, s.14–17.) Musii-
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killisella yhteistoiminnalla voi siis olla kielen oppimisen lisäksi suotuisia vaikutuk-

sia esikoulun toiminnassa myös yleisesti erityisesti sosiaalisuuden näkökul-

masta. Myös kulttuurin tuntemuksen opettaminen laulujen avulla, erityisesti toi-

sen tai vieraan kielen opetuksessa, nousee tutkimuksissa esille (ks. Degrave, 

2019, s. 415). 

 

2.3 EEG ja sen käyttö kielen oppimisen tutkimuksessa 

 

Tutkimukseni aiheena on laajemmassa mittakaavassa musiikin käyttäminen toi-

sen kielen oppimisen välineenä ja täsmällisemmin laulun kuuntelu toisen kielen 

oppimisen välineenä. Olen käyttänyt toisena tutkimusmenetelmänäni EEG-tutki-

musta, jota esittelen tässä luvussa. 

 

Aivotutkimuksen menetelmät ovat kehittyneet huimasti viimeisen parin kymme-

nen vuoden aikana ja niitä käytetään laajalti eri alojen tutkijoiden keskuudessa 

(Huotilainen, 2019, luku “Menetelmien aarreaitta”). Tässä tutkimuksessa käyte-

tään tutkimusmenetelmänä aivosähkökäyrätutkimusta eli EEG (elektroenkefalo-

grafia) -tutkimusta, joka on vuosikymmenten saatossa osoittanut hyödyllisyy-

tensä sekä tieteellisessä että kliinisessä käytössä (Luck, 2014, s. 4). Menetelmä 

on ollut käytössä jo lähes sata vuotta ja se on erittäin yleinen ja monipuolisesti 

käytetty menetelmä oppimisen tutkimuksessa (Huotilainen, 2019, luku ”Aivosäh-

kökäyrä – vanha ja uusi mittaustapa”; Paavilainen, 2020, s. 89). Seuraavassa 

alaluvussa käsittelen EEG-tutkimusta tarkemmin keskittyen erityisesti tapahtu-

masidonnaisiin jännitevasteisiin (ERP, event-related potential), joita käytetään 

paljon kognitiivisessa neurotieteessä. Tämän jälkeen esittelen aiemmin tehtyjä 

lasten kielen oppimisen tutkimuksia, joissa on hyödynnetty EEG:n joukosta tieto-

koneella eristettyjen tapahtumasidonnaisten jännitevasteiden rekisteröintiä (Paa-

vilainen, 2020, s. 90.) Lopuksi tarkastelen lyhyesti kielen ja musiikin neuroperus-

taa.  

 

2.3.1 EEG-tutkimus ja tapahtumasidonnaiset jännitevasteet 

 

Aivoissa tapahtuu jatkuvasti suurten hermosolujoukkojen rytmistä sähköistä vä-

rähtelyä, joka johtuu pään pinnalle (Paavilainen, 2020, s. 89–90). EEG:ssä tätä 
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aivojen sähköistä toimintaa mitataan pään iholle asetettujen elektrodien kautta 

(Huotilainen, 2019, luku ”Aivosähkökäyrä – vanha ja uusi mittaustapa”; Paavilai-

nen, 2020, s. 89). Rytmisen sähköisen värähtelyn muodostamat sähkökentät kul-

keutuvat pään pinnalle valon nopeudella, minkä vuoksi EEG-tutkimuksella saa-

daan ajallisesti erittäin tarkkaa tietoa. Tutkimus ei sen sijaan ole paikallisesti 

tarkka menetelmä, sillä aivoissa tapahtuu yhtäaikaisesti lukemattomia määriä 

prosesseja, jotka rekisteröityvät aivan yksittäisillekin mittauselektrodeille aivojen 

eri alueilta. (Huotilainen, 2019, luku ”Aivosähkökäyrä – vanha ja uusi mittaus-

tapa”.) Haasteeksi muodostuu tutkimuksen kannalta oleellisen signaalin poimimi-

nen kaiken muun “kohinan” joukosta (Paavilainen, 2020, s. 90). Tämän mahdol-

listamiseksi käytetäänkin aivosähkökäyrän keskiarvoistamista (Cheour, 2000, s. 

443; Huotilainen, 2019, luku ”Aivosähkökäyrä – vanha ja uusi mittaustapa”; Luck, 

2014, s. 4; Paavilainen, 2020, s. 90), sillä kognitiivisessa neurotieteessä ollaan 

kiinnostuneita erittäin yksityiskohtaisista neuraalisista prosesseista (Luck, 2014, 

s. 4). 

 

Keskiarvoistaminen on menetelmä, jolla EEG:n raakadatasta saadaan eristettyä 

tapahtumasidonnaisia jännitevasteita, jotka ovat ajallisesti lukkiutuneita, muuta-

mien–joidenkin kymmenien mikrovolttien suuruisia peräkkäisiä positiivisia tai ne-

gatiivisia jännitemuutoksia (Cheour, 2000, s. 443). Ne ovat sähköisiä jännitevas-

teita jotka ovat sidoksissa joihinkin tiettyihin tapahtumiin, kuten koehenkilölle esi-

tettyihin kuulo- tai näköärsykkeisiin (Luck, 2014, s. 4). Oleellista on, että EEG:tä 

rekisteröidään koehenkilöltä riittävin, useampien kymmenin toistoin samoilla är-

sykkeillä esitettyinä, jotta tietokone pystyy jättämään nämä samanlaisina ja -ai-

kaisina toistuvat jännitevasteet keskiarvoistamisessa jäljelle. Tausta-EEG, joka 

ei liity ärsykkeiden käsittelyyn häviää, kun sen satunnaiset heilahtelut positiivi-

seen ja negatiiviseen kumoavat toisensa. (Cheour, 2000, s. 443; Paavilainen, 

2020, s. 90.) Mitä useampi keskiarvoistaminen suoritetaan, sitä vähemmän 

tausta-EEG:tä on signaalissa jäljellä (Huotilainen, 2019, luku ”Aivosähkökäyrä – 

vanha ja uusi mittaustapa”). 

 

Tapahtumasidonnaisen jännitevasteen heilahdukset positiiviseen ja negatiivi-

seen on jaettavissa tietyn aivoalueen aktivoitumisen ja sen tiedonkäsittelyn mu-
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kaisesti erilaisiksi jännitevastekomponenteiksi (Paavilainen, 2020, s. 90). Oleel-

lista onkin tietää, mitä psykologisia tai neuraalisia prosesseja mikäkin kompo-

nentti heijastelee (Luck, 2014, s. 71). Komponentit on joiltain osin numeroitu nii-

den huippulatenssien mukaisesti ja niiden edessä on joko kirjain N osoittamassa 

negatiivisuutta tai kirjain P osoittamassa positiivisuutta. Esimerkiksi komponentti 

N400 on negatiivinen, jonka latenssihuippu on 400 ms. Toisaalta komponentteja 

on nimetty myös muun muassa huipun järjestyksellisen sijainnin mukaan eli esi-

merkiksi P2 komponentti, toisiksi suurimman positiivisen huipun mukaan. (Luck, 

2014, s.72.) Myös muun muassa komponentin toiminnallisuutta on käytetty ni-

meämisen pohjana, kuten esimerkiksi MMN (mismatch negativity) -komponen-

tissa, joka ilmenee suhteellisen automaattisena vasteena kuuloärsykkeisiin, jotka 

poikkeavat niiden edellä esitetyistä ärsykkeistä (Luck, 2014, s. 8; 85).  

 

Yleisimmin tapahtumasidonnaisen jännitevaste komponentin voimakkuutta mää-

ritetään huipun amplitudiarvon avulla tietyn aikaikkunan sisällä. Toinen yleinen 

tapa komponentin voimakkuuden määrittämiselle on puolestaan sen ajallinen 

määrittäminen huipun latenssiarvolla tietyn aikaikkunan sisällä. Amplitudin voi-

makkuus osoittaa siis sähkövirran voimakkuuden valitun aikaikkunan (esim. 100–

200 ms) huipun kohdalla ja latenssi puolestaan osoittaa ajanhetken huipun koh-

dalla. (Luck, 2014, s. 23–24.)    

 

2.3.2 Tapahtumasidonnaiset jännitevasteet kielen oppimisen ja musiikin tutki-

muksissa lapsilla  

 

Tutkimuksissa tapahtumasidonnaisten jännitevasteiden latenssia (tapahtuma-ai-

kaa) ja/tai amplitudia (voimakkuutta) verrataan esimerkiksi eri koetilanteiden vä-

lillä. Tapahtumasidonnaisia jännitevasteita on käytetty erilaisissa ja eri ikäisillä 

toteutetuissa kielen oppimisen tutkimuksissa. Muun muassa toisen kielen oppi-

misen ja musiikin harjoittamisen vaikutuksia LDN (late discriminative negativity) 

vasteisiin on tutkittu niiden avulla (ks. Moreno, Lee, Janus, & Bialystok, 2015). 

Niitä on käytetty myös tutkittaessa informaalin kotona tapahtuvan musiikillisen 

toiminnan (esim. vanhempien laulaminen lapselle) yhteyttä kuulotiedon erottelu-

kykyyn sekä tarkkaavuuteen mittaamalla MMN, P3a, LDN ja RON vasteita (ks. 
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Putkinen, Tervaniemi & Huotilainen, 2013). Ensiksi mainitussa tutkimuksen koe-

henkilöt olivat 4–6-vuotiaita ja jälkimmäisessä 2–3-vuotiaita. Jo aiemmin esittele-

mässäni, oman tutkimukseni kannalta merkittävässä tutkimuksessa (sama koe-

asetelma) koehenkilöinä toimi puolestaan vastasyntyneet vauvat (ks. Suppanen, 

Huotilainen & Ylinen, 2019). Kouluikäisillä lapsilla on toteutettu myös pitkittäistut-

kimuksia, kuten Tervaniemen ym. tutkimus, jossa verrattiin musiikin ja vieraan 

kielen harjoittamisen vaikutuksia lasten varhaiseen ennakoitiin perustuvaan ää-

nen käsittelyyn (ks. Tervaniemi ym., 2022). 

 

2.3.3 Kielen ja musiikin neuroperustaa 

 

Musiikki aktivoi neurotieteellisten tutkimusten perusteella aivoja hyvin laaja-alai-

sesti (Huotilainen & Peltonen, 2017, luku ”Lempikappale: suoraan aivoihin”; Le-

vitin & Paukku, 2010, s. 89; Särkämö & Huotilainen, 2012, s. 133). Calavalle ym. 

(2014, s. 270) esittelevät Schonin, Gordonin ja Bessonin (2005) sekä Hickokin, 

Buchsbaumin, Humphriesin ja Muftulerin (2003) tutkimuksia, joissa on osoitettu, 

että laulun kielelliset ja melodiset ominaisuudet havaitaan osittain päällekkäisillä 

aivoalueilla ja kun nämä molemmat ominaisuudet havaitaan yhtäaikaisesti, ne 

aktivoivat suuremman osan aivoista, kuin jos havaittaisiin vain toinen näistä omi-

naisuuksista yksinään. 

 

Eräässä esikouluikäisillä (N=66) tehdyssä kaksivuotisessa seurantatutkimuk-

sessa todettiin viikoittaiseen musiikkileikkikouluun osallistuneilla lapsilla enem-

män edistymistä sanaston ja foneemien prosessoinnissa verrokkeihin (viikoittai-

nen tanssitunti/ei mitään) verrattuna (Linnavalli, Putkinen, Lipsanen, Huotilainen 

& Tervaniemi, 2018, s. 1–3). Tutkimuksen tekijät arvelevat, että taustalla voisi olla 

sanaston tuntemuksen ja kuuntelemisen taitojen yhteisesti jakamat kognitiiviset 

prosessit, vaikkakaan asiasta ei ole vielä saavutettu riittävää ymmärrystä (Linna-

valli ym., 2018, s. 5). Yksi näkemys musiikin kuuntelun sekä harrastamisen ja 

kielellisten taitojen yhteydestä on tutkijoiden mukaan musiikin muistia kehittävä 

vaikutus. Kaikumuisti on oleellinen musiikin rakenteiden havaitsemisessa ja se 

on tärkeä myös puheen havaitsemisessa. (Huotilainen & Peltonen, 2017, luku 

”Musiikin rakenteet ja älykäs toiminta”.) 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita, miten lau-

lun käyttäminen opetus- ja oppimisvälineenä hyödyttää puheen tai runon käyttä-

miseen verrattuna toisen kielen sanaston oppimista erään kaksikielisen esikoulun 

oppilailla. Saatuja tuloksia tarkastellaan aiempien tutkimustulosten valossa. Tar-

koituksena ei ole tehdä yleistyksiä eikä se pienen koehenkilömäärän vuoksi ole 

perusteltuakaan, mutta aiempaan tutkimustietoon nojaten on musiikin käytöllä, 

tässä tapauksessa laulun käyttämisellä oppimisen välineenä, todettu melko yksi-

selitteisesti positiivisia vaikutuksia kielen oppimiseen. Tutkimuksen nollahypotee-

sina on, että kaksikielisen esikoulun oppilaat oppivat toisen kielen sanastoa yhtä 

hyvin laulun kuin runon tai puheen avulla. Vaihtoehtoinen hypoteesi puolestaan 

on, että kaksikielisen esikoulun oppilaat oppivat toisen kielen sanastoa paremmin 

laulun kuin puheen tai runon avulla. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

Tutkimuskysymys 1: Millä tavoin laulun, runon ja puheen käyttäminen toisen kie-

len sanaston oppimisessa eroaa toisistaan kaksikielisessä esikoulussa EEG-tut-

kimuksella mitattuna? 

 

Tutkimuskysymys 2: Millä tavoin laulun, runon ja puheen käyttäminen toisen kie-

len sanaston oppimisessa eroaa toisistaan kaksikielisessä esikoulussa beha-

vioraalisella sanantunnistuksella mitattuna? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen etsitään vastausta vertailemalla eri koeti-

lanteissa (puhe, laulu, runo) esitetyn äänimateriaalin oppimista koehenkilöiden 

sisäisellä asetelmalla. Oppimista mitataan testitilanteessa, jossa oppimistilan-

teessa kuultuja sanoja on muunneltu vokaali- tai sanatasolla ja katsotaan, miten 

aivojen tiedostamattomat reaktiot näihin opittujen sanojen muunnoksiin eroavat 

toisistaan esitystapojen välillä. Mittaamisessa käytetään EEG:tä, joka mahdollis-

taa tapahtumasidonnaisten jännitevasteiden rekisteröinnin, josta voidaan analy-

soida aivojen tiedostamattomia reaktioita esitettyihin sanojen muunnoksiin. 
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Toiseen tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan käyttämällä mittarina beha-

vioraalista testausta, joka mahdollistaa tiedostetumman sanojen muunnoksien 

tunnistuksen mittaamisen. Tässä testissä tutkija esittää koehenkilölle oppimisti-

lanteen jälkeen sanoja, joita oppimistilanteessa on esitetty ja sen lisäksi näistä 

sanoista muunneltuja epäsanoja satunnaisessa järjestyksessä. Koehenkilö vas-

taa jokaisen sanan/epäsanan jälkeen kuuliko hän sanan äsken esitetyssä ääni-

materiaalissa. Myös tässä verrataan koehenkilöiden sisäisesti oikeita vastauksia 

äänimateriaalin esitystapojen (runo, laulu, puhe) eli eri koetilanteiden välillä. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus toteutettiin kokeellisena tutkimuksena, jossa käytettiin toistomittaus-

asetelmaa eli koehenkilöiden sisäistä asetelmaa. Näin kokeeseen tarvittavien 

osallistujien määrä oli pienempi jokaisen koehenkilön osallistuessa kaikkiin koe-

tilanteisiin ja toimiessa näin itsensä verrokkina koetilanteiden välillä (Paavilainen, 

2014, s. 69).  Kyseessä on tapaustutkimus koehenkilöiden muodostuessa yhden 

esikoulun oppilaista. Tutkimus suoritettiin luonnollisessa ympäristössä, esikoulun 

tiloissa, kannettavan EEG-laitteiston avulla ollakseen myös koehenkilöille toteu-

tukseltaan mahdollisimman vaivaton. Tutkimus suoritettiin toukokuussa 2021. 

 

4.1 Tutkimukseen osallistujat 

 

Tutkimukseen osallistujiksi valikoitui erään kaksikielisen esikoulun vierasta kieltä 

äidinkielenään puhuvat oppilaat. Esikoulun oppilaista osa on suomenkielisiä, osa 

kaksikielisiä ja osa vieraskielisiä. Keväällä 2021 oppilaista vieraskielisiä oli 21. 

Työskentelen kyseisessä esikoulussa säännöllisesti sijaisena, mikä mahdollisti 

sen, että korona-ajasta huolimatta minulle myönnettiin lupa tehdä tutkimusta esi-

koululaisilla. Tämän voidaan todeta olevan myös tutkittaville lapsille miellyttäväm-

pää, kun tutkimuksen suorittaja on heille entuudestaan tuttu henkilö. Suostumuk-

set (Liite 1) tutkimukseen osallistumiseksi jaettiin vieraskielisten lasten vanhem-

mille alkukeväästä 2021 heidän tuodessaan tai hakiessaan lapsiaan esikoulusta. 

Olin laatinut suostumuksen sekä suomen- että englanninkielisenä. Vanhemmille 

tarjottiin myös mahdollisuus kysyä tarvittaessa tietoa asiasta myös esikoulun vie-

raalla kielellä. Myönteisen suostumuksen tutkimukseen sai seitsemän lasta 

21:stä. 13 lapsen vanhemmat eivät antaneet suostumusta tutkimukseen osallis-

tumiseksi, ja yksi myönteisen suostumuksen saanut lapsi lopetti esikoulun etu-

ajassa eikä ehtinyt osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen osallistui siis lopulta 

seitsemän lasta. Tutkimukseen osallistuvien lapsien vanhemmille lähetettiin säh-

köpostitse myös virallinen tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus suomen- 

sekä englanninkielisenä. En onnistunut saamaan tietosuojailmoitusta esikoulun 

vieraalla kielellä käsiini, vaikka tiedustelin sitä muun muassa Helsingin yliopiston 

kielten laitokselta. 
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Koska tutkimukseen osallistujien määrä jäi valitettavan pieneksi, päätin suorittaa 

lisää mittauksia seuraavan lukuvuoden esikoululaisilta saadakseni koehenkilöi-

den määrää kasvatettua vähintään 12 henkilöön. Lokakuussa 2021 suostumuk-

set tutkimukseen osallistumiselle lähetettiin 18 vieraskielisen lapsen vanhemmille 

ja myönteisiä suostumuksia tutkimukseen osallistumiseksi ei hieman yllättäen pa-

lautunut lainkaan. Osallistujamäärä jäi siis kevään seitsemään lapseen. Poh-

dimme esikoulun vastuuopettajan kanssa syitä osallistujakatoon syksyn osalta. 

Korona-aika ei tuntunut ainakaan yksistään riittävältä selitykseltä, koska elimme 

sitä jo keväällä aiempien suostumusten aikaan. Mahdolliseksi syyksi arveltiinkin, 

että vanhemmat ovat saattaneet olla vielä esikoulun alkuvaiheessa varaukselli-

simpia kaikkea “ylimääräistä” kohtaan. Joka tapauksessa, maisterintutkielman 

kyseessä ollessa, voidaan tämä tutkimus katsoa harjoitustyöksi, joten sovimme 

yhdessä ohjaajien kanssa tämän otoskoon riittävän työni ollessa joka tapauk-

sessa perinteistä pro gradu -tutkielmaa laajempi. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tässä luvussa kerron tutkimuksessani käyttämistäni aineistonkeruumenetelmistä 

ja niiden välineistä sekä tutkimuksen etenemisestä vaihe vaiheelta. Ensim-

mäiseksi käsittelen lyhyesti tutkimuksen esittelyä koehenkilöille sekä mittauksen 

alkuvalmisteluja ja seuraavissa alaluvuissa esittelen varsinaisen tutkimustilan-

teen etenemisen ärsykkeiden esitystilanteesta eli oppimistilanteesta behavioraa-

liseen testaukseen, EEG-koetilanteeseen ja tutkimuksen lopputoimiin saakka.  

Luvun lopussa on vuorossa EEG-tutkimuksen sekä behavioraalisen testauksen 

aineiston analyysin esittely. 

 

4.2.1 Tutkimuksen esittely koehenkilöille ja mittauksen alkuvalmistelut 

 

Aluksi mainittakoon, että osana tämän tutkimuksen prosessia kävin harjoittele-

massa EEG-tutkimusta ja tutkimuslaitteiston kasaamista Helsingin yliopiston kas-

vatustieteellisessä tiedekunnassa useamman kerran kevään 2021 aikana. 
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Esikoulu toimi vielä keväällä 2021 väistötiloissa, joissa ei ollut vapaana erillistä 

huonetta, joissa olisin voinut suorittaa mittaukset. Päädyimme esikoulun vastuu-

opettajan kanssa lopulta pystyttämään mittausvälineistön varastohuoneeseen, 

jossa saisin kohtalaisessa rauhassa suorittaa tutkimuksen. Ennen mittausten 

aloittamista järjestimme tarvittavan kaluston laitteistolle varastohuoneeseen ja 

suoritin laitteiston kytkentöjen jälkeen testauksen niiden toiminnasta. Käyttämäni 

laitteisto oli lainassa Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseltä tiedekunnalta (ks. 

Kuvio 1). Olin myös ladannut puhelimeeni valmiiksi “Angry Birds” -piirrossarjan 

jaksoja koehenkilöille katsottavaksi tutkimuksen ajaksi. Kyseisessä piirrossar-

jassa erilaiset hassut linnut koheltavat eikä siinä puhuta lainkaan (vain äännäh-

dyksiä ja musiikkia), joten tapahtumien kulku ja juoni välittyvät katsojalle hyvin 

myös ilman ääntä.  Lasten oli mahdollista katsoa sarjaa äänettömästi tutkimuk-

sen aikana, sillä heille kuulokkeista esitettävään materiaaliin ei tarvinnut tietoi-

sesti keskittyä. Esittelen ärsykemateriaalia tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

 

Laitteiston ja tutkimusasetelman testauksen jälkeen kävin koehenkilöiden luona 

luokissa sovittamassa elektrodimyssyjä tietääkseni etukäteen kullekin koehenki-

lölle sopivan koon ja vähentääkseni näin mittaustilanteisiin kuluvaa aikaa. Tässä 

yhteydessä lapsille kerrottiin vierasta kieltä taitavan opettajan avustuksella mit-

tauksen kulusta; lapselle laitettaisiin kyseinen myssy päähän, johon yhdistettäi-

siin johtoja, jonka avulla saataisiin tietokoneeseen näkymään aivosähkökäyrää, 

mistä voitaisiin tutkia, kuinka he oppivat suomen kielen sanoja. Heille kerrottiin 

myös, että he saavat katsoa videota tutkimuksen aikana, tutkimus ei koske ja 

kestää noin tunnin verran. 
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Kuvio 1. EEG-mittauksessa käyttämäni laitteisto: pöytäkone, kannettava tietokone, LiveAmp 

vahvistin, LiveAmp triggeriboxi, langaton adapteri, elektrodisetti, varavirtalähde sekä kuulok-
keet. Kuvasta puuttuu elektrodimyssy (ks. Kuva 2.) Lisäksi tarvitsin elektrodigeeliä sekä ruiskun 
geelin annosteluun, desinfiointilappuja ihon puhdistamiseen sekä pienen harjan elektrodien pe-
suun. 
 

4.2.2 Koeasetelma 

 

Käytin tutkimuksessani 3. ohjaajani Sari Ylisen kollegoidensa kanssa kehittämää 

koeasetelmaa. Tunnetun lorun “Simple Simon” suomenkielisestä versiosta (Kirsi 

Kunnas, 1997) oli nauhoitettu 3 eri koetilannetta. Natiivi suomenkielinen nainen 

toimi materiaalin äänenä. Lorun kuudesta säkeistöstä kaksi oli nauhoitettu runon 

muodossa, kaksi laulun muodossa ja kaksi puheen muodossa (ks. Kuvio 2). 

Nämä säkeistöt toistuivat oppimistilanteessa koehenkilöille esitetyssä materiaa-

lissa satunnaisessa järjestyksessä 12 kertaa per säkeistö yhteensä 10,4 minuutin 

ajan jatkuvana virtana. 
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Kuvio 2. Esimerkit oppimistilanteen ärsykemateriaalista. 

 

Testitilannetta varten materiaaliin oli tehty vokaali- ja sanamuunnoksia (ks. Kuvio 

3), 10 erilaista muunnosversiota jokaisesta säkeistöstä. Aivosähkökäyrää on re-

kisteröitävä koehenkilöltä riittävin, useampien kymmenin toistoin samoilla ärsyk-

keillä esitettyinä, jotta tietokone pystyy jättämään nämä samanlaisina ja -aikai-

sina toistuvat sähköiset jännitevasteet keskiarvoistamisessa jäljelle (Cheour, 

2000, s. 443; Paavilainen, 2020, s. 90.) Muunnosversiot esitettiin testitilanteessa 

koehenkilöille satunnaisessa järjestyksessä ja tämä ärsykemateriaalin esitys 

kesti yhteensä 8,6 minuuttia. Testimateriaaliin oli tehty myös äänen intensiteetin 

sekä äänen korkeuden muutoksia, mutta ne eivät olleet tässä tutkimuksessa kiin-

nostuksen kohteena. (ks. Suppanen, Huotilainen & Ylinen, 2019.) 

 
Kuvio 3. Esimerkki ärsykemateriaaliin koetilannetta varten tehdyistä muutoksista. 
 
 

4.2.3 Oppimistilanne 

 

Olin kiinnittänyt alkuvalmisteluina elektrodit koehenkilölle sopivaan myssyyn 

kiinni ja laittanut laitteet mittausvalmiuteen. Laitoin puhelimeni lentotilaan langat-

toman verkon aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi. Pyyhin desinfiointilapulla 

lapsen otsan puhtaaksi mahdollisesta liasta ja rasvasta ja asensin elektrodimys-

syn lapsen päähän. Kerroin hänelle, mitä tulen seuraavaksi tekemään ja laitoin 
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Angry Birds- ohjelman pyörimään puhelimestani. Selvensin lapselle koko tutki-

muksen suorittamisen ajan tekemiäni vaiheita ja kyselin ajoittain, onko hänellä 

kaikki hyvin. 

 

Seuraavaksi aloin annostelemaan ruiskun avulla elektrodigeeliä elektrodien alle. 

Elektrodit muodostavat sähkövirtaa johtavan geelin avulla sähköisen yhteyden 

päänahkaan ja toimittavat sähkövirran vahvistimeen (Luck, 2014, s. 166). Tämä 

osuus vaatii jonkin verran näpertelyä ja kärsivällisyyttä, sillä signaalit eivät välttä-

mättä kaikilla koehenkilöillä tai kaikilla elektrodeilla johdu aina tarpeeksi voimak-

kaasti. Geelin annostelussa tulee huomioida, että liian vähäinen määrä ei riitä 

johtamaan signaalia, mutta eri elektrodien geelit eivät saa kuitenkaan yhdistyä 

toisiinsa. Elektrodin ja päänahan välisen sähköisen yhteyden laatua ilmaistaan 

yleensä impedanssilla (Z, yksikkö ohmi, Ω) (Luck, 2014, s.168).  Alla olevassa 

kuvassa (Kuvio 4) näkyy tilanne erään koehenkilön mittauksesta. Tietokoneelle 

aivosähkökäyrän tallennusohjelmaaan (BrainVision Recorder) välittynyt kuva 

elektrodien impedansseista erään koehenkilön osalta näkyy seuraavassa ku-

vassa (Kuvio 5).  

 

Kuviossa 5 elektrodipaikkojen väri ilmentää signaalin vahvuutta. Vihreä on opti-

maalinen signaalin vahvuus, vihreästä keltaisen kautta punaiseen mentäessä 

signaali heikkenee ja värin ollessa mustanharmaa, signaalia ei ole lainkaan. 

(BrainVision Recorder, 2018, s. 130.) Tällöin on syytä säätää heikon signaalin 

välittäviä elektrodeja esimerkiksi lisäämällä niiden alle geeliä, rapsuttamalla ruis-

kun kärjellä ihon pintaa tai pyörittelemällä/painamalla elektrodeja paremman kon-

taktin saamiseksi. Elektrodi voi olla myös rikkoutunut. Jouduin suorittamaan yh-

den koehenkilön mittauksen uudelleen seuraavana päivänä uudella elektrodi-

setillä juuri siitä syystä, että ensin käyttämäni setin yksi elektrodi oli rikkoutunut 

eikä johtanut signaalia lainkaan. 
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Kuvio 4. Koehenkilön mittaustilanne. 

 

 

Kuvio 5. Impedanssit eräältä koehenkilöltä. 
 

Vaikka kiinnostuksen kohteena oli testitilanteen aikaisen aivosähkökäyrän rekis-

teröinti, asensin elektrodit jo oppimistilanteeseen seuratakseni niiden välittämien 
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aivosähkökäyrien kulkua.  Jos käyrissä olisi näkynyt jotain poikkeavaa, olisi elekt-

rodeja ollut mahdollista hienosäätää ennen testitilanteen rekisteröintiä. Tallensin 

myös oppimistilanteen aivosähkökäyrän varmuuden vuoksi. 

 

Asensin lapsen päähän kuulokkeet ja kerroin, että kuulokkeista alkaa kuulumaan 

ääniä, mutta hän voi katsella rauhassa videota. Painotin, että nyt hänen tulisi olla 

hiljaa ja mahdollisimman liikkumatta sen aikaa, kunnes äänet loppuvat, noin kym-

menen minuuttia. Laitoin aivosähkökäyrän tallennuksen päälle ja sitten ärsyke-

materiaalin kuulumaan kuulokkeista (oppimistilanne). Kirjasin mittauksen aikana 

protokollalomakkeeseen (Liite 2) ylös tutkittavan ID-numeron, mittauksen aloitus- 

ja lopetusajan sekä koehenkilön liikkeet ajankohtineen; esimerkiksi “liikahti tuo-

lilla klo: 13.32”, jotta mahdolliset aivosähkökäyrässä näkyvät liikkeet voitaisiin tar-

vittaessa paikantaa ja mahdollisesti poistaa. 

 

Käyttämässäni myssyssä oli 32 EEG-elektrodia ja lisäksi maadoitus- ja referens-

sielektrodit. Elektrodipaikat on nimetty elektrodimyssyssä niiden sijainnin mukai-

sesti pään pinnalla. Esimerkiksi F tarkoittaa frontaalia (edessä), C sentraalia 

(keskellä) ja O okkipitaalia (takaraivolla). (Luck, 2014, s. 6.) Näiden etukirjaimien 

jälkeen tuleva numero tai kirjain puolestaan merkitsee etäisyyttä aivojen keskilin-

jasta. Parittomat numerot sijaitsevat vasemmalla aivopuoliskolla, parilliset oike-

alla ja niin, että mitä suurempi numero, sitä kauempana kyseinen elektrodipaikka 

sijaitsee keskilinjasta. Keskilinjalla sijaitsevat elektrodipaikat on merkitty z-kirjai-

mella (zero) erotuksena o-kirjaimesta. (Luck, 2014, s. 168.) 

 

4.2.4 Behavioraalinen testaus, EEG testitilanne sekä lopputoimet 

 

Käytin tutkimuksessani toisena mittausmenetelmänä behavioraalista testausta 

voidakseni tutkia esitettyjen ärsykkeiden tietoisempaa muistamista (mitä on 

opittu). Käytin mittarina laatimaani listaa oppimateriaalissa esitetyistä sanoista 

sekä niistä muunnelluista epäsanoista. Olin valinnut jokaisesta säkeistöstä oi-

keita sanoja kuusi (esim. “metsään”, “koukussa”) ja tehnyt näistä oikeista sa-

noista epäsanoja muuttamalla yhden tavun (esim. “metjoon”, “kouhitsa”). Näitä 

epäsanoja muodostin jokaisesta säkeistöstä kahdeksan. Yhteensä koehenkilölle 
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esitettiin siis 42 sanaa/epäsanaa. Pyysin koehenkilöä vastaamaan ”joo/ei” lausu-

maani sanaan sen mukaan, kuuliko hän kyseisen sanan esitettynä äsken kuulok-

keista. Esitin sanat satunnaisessa järjestyksessä ja kirjasin listaan sanan viereen 

lapsen vastauksen. 

 

Tämän jälkeen vuorossa oli vielä EEG:n testitilanne, mikä eteni samoin kuin op-

pimateriaalin esitystilanne. Testitilanteen lopuksi tarkistin, että tallenne oli muo-

dostunut koneelle ja tallensin siitä myös varmuuskopion muistitikulle. Tämän jäl-

keen irrotin elektrodimyssyn lapsen päästä ja menimme pesemään elektrodigee-

lit hänen hiuksistaan. Kiitin lasta avusta ja reippaudesta. Lopputoimiin kuuluivat 

myös elektrodien huolellinen pesu ja kuivaus. 

 

4.2.5 EEG tutkimuksen aineiston analyysi 

 

Aluksi kävin jokaisen koehenkilön datan silmämääräisesti läpi (EEGLAB 

v2021.1). Analyysissä oli käytössä MATLAB R2021b sekä CBRU ver2.1.3b. Data 

uudelleen referoitiin vasemman ja oikean mastoidin keskiarvoon (TP9 ja TP10).  

Kaistanpäästösuodattimien arvoiksi laitettiin 1.5–20 Hz. Seuraavaksi data jaettiin 

lyhyempiin aikajaksoihin käyttäen -50–800 ms aikaikkunaa.  ±100 mikrovoltin 

(μV) jännitearvon ylityksen sisältävät epokit poistettiin. Perustason ajankohdaksi 

asetettiin -100–0 millisekuntia (ms). 

 

Analyysissä käytettiin elektrodeja F4, Fz ja F3, sillä vaste oli näillä elektrodeilla 

suurin ja niistä jokaisesta laskettiin keskiarvoamplitudit koehenkilöittäin kaikkien 

kolmen koetilanteen osalta. Näiden kolmen elektrodin (F4, Fz ja F3) keskiar-

voamplitudeista laskettiin keskiarvot koehenkilöittäin ja koetilanteittain. (Taulukko 

1). Taulukossa näkyy myös 50ms aikaikkunat, jotka on määritelty jokaiselle koe-

tilanteelle niiden Fz elektrodin negatiiviseen suuntautuvasta huippulatenssista 

(±25 ms). Nämä huippulatenssit määriteltiin koetilanteiden keskiarvokäyristä (ks. 

Kuvio 6, luku 5). 
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Koska tutkimuksen otoskoko jäi pieneksi eikä voida olla varmoja muuttujien nor-

maalijakautuneisuudesta perusjoukossa, aineiston analyysimenetelmänä käytet-

tiin epäparametrisia testejä. Tässä tapauksessa soveltuvin tilastollinen mene-

telmä oli Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi. Testi on epäparametrinen vas-

tine toistettujen mittausten t-testille (Nummenmaa, 2009, s. 253). Käytin SPSS-

ohjelmaa (IBM SPSS Statistics 27) testin suorittamiseksi. Laskin testin pareittain 

kaikkien koetilanteiden kesken. 

 

4.2.6 Behavioraalisen testauksen aineiston analyysi 

 

Behavioraalisen testauksen aineiston analysoinnissa käytin samoja menetelmiä 

kuin EEG:n analysoinnissa. Aluksi laskin Excelissä koehenkilöittäin oikeiden vas-

tausten määrän esitettyihin sanoihin jokaisen koetilanteen osalta. Tämä sisälsi 

sekä oikein tunnistetut materiaalissa esiintyneet sanat sekä oikein tunnistetut ma-

teriaalissa esiintymättömät sanat (epäsanat). Sen jälkeen suoritin SPSS:ssä Wil-

coxonin merkittyjen sijalukujen testin pareittain jokaisen koetilanteen välillä.  

  

Taulukko 1. Keskiarvoamplitudit koetilanteittain. (pd – ps = puhe, rd – rs = runo, ld – ls = 
laulu).  
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tässä osiossa esittelen tutkimuksesta saadut tulokset, niiden analysoinnin sekä 

tulkinnan. Ensimmäiseksi käsittelen tutkimuskysymystä 1 eli tarkastelen eroa-

vatko tulokset koetilanteiden välillä toisistaan EEG-tutkimuksella mitattuna. Seu-

raavaksi tarkastelen behavioraalisen testauksen tuloksia samoin periaattein ja 

esittelen vastaukset tutkimuskysymykseen 2. 

 

5.1 Aivosähkökäyrämittauksen tulokset 

  

Kaikissa koetilanteissa opittujen sanojen muunnokset herättivät aivovasteen, 

jonka huippu oli välillä 380–540 millisekuntia. EEG-tutkimuksessa tilastollisesti 

merkitsevä ero löytyi puhe- ja runotilanteen väliltä [z = 2.028, p = .043]. Puheti-

lanteessa rekisteröity vaste oli merkitsevästi negatiivisempi kuin runotilanteessa. 

Muiden parittaisten vertailujen osalta tilastollisesti merkitsevää eroa ei ilmennyt 

(ks. Taulukko 2). Kuviossa 6 on esitetty koehenkilöiden aivovasteet vokaali/sa-

namuunnoksiin elektrodeilla F3, Fz ja F4. 

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi elektrodien F3, Fz ja F4 keskiarvoista 
laskettuna vertailupareittain. 
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Kuvio 6. Koehenkilöiden aivovasteet vokaali/sanamuunnoksiin elektrodeilla F3, Fz ja F4. Musta 
= laulu, punainen = puhe ja sininen = runo. 
 

5.2 Behavioraalisen mittauksen tulokset 

 

Tutkimuksen behavioraalisella mittauksella tulokset eri koetilanteiden välillä eivät 

eronneet toisistaan [z = 2.716, p = .066; z = 3.674, p = .496; z = 1.913, p = .056]. 

Taulukosta 3 on nähtävissä, kuinka oikein tunnistettujen sanojen ja epäsanojen 

osuus jakautui koehenkilöittäin ja taulukosta 4 Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen 

testin tulokset vertailupareittain.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Taulukko 3. Oikeiden sanojen ja oikeiden epäsanojen määrät koehenkilöittäin behavioraalisessa 
testissä. Sanojen max = 6, epäsanojen max = 8. 
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Taulukko 4. Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi behavioraalisen testin oikeista vastauksista 
laskettuna vertailupareittain. 
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6 Luotettavuus 
 

Koehenkilöiden sisäistä asetelmaa, jossa samoilta koehenkilöiltä mitataan yhtä 

muuttujaa useita kertoja (toistomittaus), käytetään erityisesti kokeellisessa tutki-

muksessa. Tällä asetelmalla voidaan vähentää otantavirheen vaikutusta, kunhan 

pidetään huoli siitä, ettei ensimmäinen mittauskerta pääse vaikuttamaan toiseen 

mittauskertaan. Toistomittausta käytetään usein saman ominaisuuden mittaami-

sessa eri ajankohtina, mutta sillä voidaan myös mitata samaa ominaisuutta eri 

olosuhteissa. (Nummenmaa, 2009, s. 236.) Tässä tutkimuksessa toistomittaus-

asetelmaa käytettiin jälkimmäiseen tarkoitukseen puheen, laulun ja runon toi-

miessa edellä esitettyinä ”eri olosuhteina”. Otantavirheen vähentämisen lisäksi 

asetelma mahdollisti suuremmat otoskoot, kuin jos jokaiseen koetilanteeseen 

(puhe, laulu, runo) olisi osallistunut eri ryhmät, joiden tuloksia olisi verrattu toi-

siinsa. Lisäksi koska tässä asetelmassa koehenkilöt toimivat itsensä verrokkeina, 

ei vertaistamista koehenkilöiden osalta eri koetilanteiden välillä tarvinnut tehdä. 

 

Tutkimuksen objektiivisuudesta voidaan todeta, että käytetyt aineistonkeruume-

netelmät eivät oikeastaan antaneet sijaa tulosten subjektiiviselle tulkinnalle (vrt. 

esim. havainnointi). EEG-datan analysointiin käytettiin siihen tarkoitettua ohjel-

mistoa. Behavioraalisen testin osalta koehenkilöiden vastaukset kirjattiin yksin-

kertaisesti ylös kategorisesti ”joo/ei” vaihtoehdoin. Tutkimuksen tekijän työsken-

tely tutkimuksen kohteena olevassa esikoulussa voitaisiin nähdä mahdollisena 

objektiivisuutta heikentävänä tekijänä. Tässä tapauksessa kuitenkin edellä esite-

tyn tulosten kirjaamiskäytännön pohjalta tutkimusta voidaan pitää riittävän objek-

tiivisesti toteutettuna. Lisäksi tutkimuksen tekijän tuttuus on ollut etu lapsille, ettei 

heidän ole tarvinnut jännittää testitilanteessa vieraan ihmisen kohtaamista. Täten 

se on ollut myös etu itse tutkimukselle. 

 

Tutkimus on hyvin toistettavista, sillä tutkimusprosessi on kuvattu yksityiskohtai-

sesti ja avoimesti. Reliabiliteetin ja validiteetin testausta ei suoritettu, mutta EEG- 

tutkimuksessa käytetty koeasetelma oli kokeneiden tutkijoiden kehittämä ja jo 

aiemmassa tutkimuksessa käytetty (ks. Suppanen, Huotilainen & Ylinen, 2019).  

Behavioraalisessa mittauksessa mittari oli tutkimuksen tekijän itsensä laatima ja 
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tulokset kirjasi myös tutkija itse, joten voidaan olettaa, että mittaamisen reliabili-

teetti on mittaamisvirheiden osalta suhteellisen hyvä. Kuitenkin, erityisesti kun 

tutkittavat ovat lapsia, on testitilanteessa voinut esiintyä tekijöitä, jotka ovat ai-

heuttaneet tuloksiin satunnaisvirhettä, kuten esimerkiksi lapsen keskittymättö-

myys vastauksia antaessaan (saattaa vastata vahingossa väärin). Tässä kohtaa 

on hyvä myös huomioida, että tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä ta-

paustutkimuksen kyseessä ollessa. Todellisuudessa tutkimuksessa tehdyn otan-

nan tuloksena on siis näyte eikä otos, josta voitaisiin tehdä koko populaatiota 

koskevia päätelmiä (Holopainen & Pulkkinen, 2013, s. 29). 
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7 Pohdintaa 
 

Tässä tutkielmani loppuluvussa esittelen pohdintaa tutkimukseni tuloksista ja 

siinä käytetyistä tutkimusmenetelmistä peilaten niitä aiempiin tutkimuksiin. Poh-

din myös tutkimukseni onnistumisia ja haasteita sekä kehityskohteita. Lopuksi 

esittelen mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

7.1 Tulosten ja menetelmien yhteenvetoa  

 

Tutkimustehtävänäni oli kartoittaa, miten laulun käyttäminen opetus/oppimisväli-

neenä hyödyttää puheen tai runon käyttämiseen verrattuna toisen kielen sanas-

ton oppimista erään kaksikielisen esikoulun oppilailla. Nollahypoteesin vaihtoeh-

toisena hypoteesina oli, että kaksikielisen esikoulun oppilaat oppivat toisen kielen 

sanastoa paremmin laulun kuin puheen tai runon avulla. Tutkimuksen tulokset 

eivät tukeneet tätä hypoteesia vaan eroja eri koetilanteiden välillä ei löytynyt kuin 

ainoastaan puhetilanteen ja runotilanteen välillä tapahtumasidonnaisia jännite-

vasteita tutkittaessa puhetilanteen eduksi. Toisin sanoen, ei voitu osoittaa, että 

laulun käyttäminen opetusvälineenä hyödyttäisi toisen kielen oppimista parem-

min kuin puheen tai runon käyttäminen. Tutkimuksen otoskoko huomioon ottaen, 

tästä ei voida kuitenkaan tehdä pitkälle vieviä tai luotettavia päätelmiä. Voidaan 

kuitenkin joka tapauksessa spekuloida teoriatasolla sillä, mitkä tekijät mahdolli-

sesti olisivat voineet vaikuttaa saatuun tulokseen. Pohdinkin näitä tekijöitä seu-

raavaksi. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu näyttöä musiikin ja vieraan kielen oppimisen 

yhteydestä ja jopa kausaalisuhteesta (ks. esim. Degrave, 2019; Good ym., 2015; 

Tervaniemi, Tao & Huotilainen, 2018). Taustalla vaikuttaviksi tekijöiksi on arveltu 

muun muassa musiikin melodian muistia tukevaa vaikutusta (Good ym., 2015; 

Ludke ym., 2014), sävelkorkeutta (Schön ym., 2008), rytmiä (Heikkola & Alisaari, 

2019) sekä ”korvamatoa” (Ludke & Good, 2020; Salcedo, 2010). Lisäksi melo-

dian osalta on esitetty, että sen tulisi olla riittävän yksinkertainen (Good ym., 

2015), tarttuva ja kohderyhmää miellyttävä (Legg, 2009). Tässä tutkimuksessa 

käytetty laulu oli melodialtaan hyvin yksinkertainen ja toistuva. Laulu sisälsi luon-

nollisesti myös rytmin, mutta toisaalta myös runon muodossa esitetty materiaali 



 

  42 
 

oli hyvin rytmillinen. Tältä pohjalta on siis vaikeaa löytää varsinaisia perusteita 

sille, mikä olisi vaikuttanut sen taustalla, että puhe nousi runoon nähden merkit-

seväksi opetusmenetelmäksi eikä laulun tai runon käyttäminen opetusmenetel-

mänä noussut esiin toisiaan tai puhetta merkitsevämpänä.    

 

Tässä tutkimuksessa koehenkilöt toimivat ainoastaan passiivisina kuuntelijoina 

eivätkä osallistuneet laulun tuottamiseen aktiivisesti. Osassa tutkimuksia, joissa 

laulun paremmuus johonkin toiseen menetelmään on osoitettu, koehenkilöt ovat 

toimineet aktiivisesti itse laulajina (Good ym., 2015; Legg, 2009). Toisaalta jois-

sakin tutkimuksissa taas pelkällä passiivisella kuuntelulla on saavutettu saman-

laisia tuloksia (Ludke ym., 2014; Salcedo, 2010).  Lisäksi jossain tapauksissa 

aktiivisen osallistumisen on arveltu häirinneen kielen oppimista, kuten Albalade-

hon ym. (2018) tutkimuksessa. Laulutilanteessa käytetyt eleet, toiminta ja äänten 

matkiminen veivät mahdollisesti liikaa lasten huomiota ja vaikeuttivat sanoihin 

keskittymistä. Myös Lawson-Adams ym. (2022) pohtivat tutkimustuloksistaan, 

että kaksikielisten lasten hyräileminen ja laulaminen esitetyn laulun mukana en-

nen sen melodian ja sanojen oppimista todennäköisesti häiritsi laulun sanojen 

oppimista.  

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin samaa koeasetelmaa kuin Suppasen, Huotilaisen 

ja Ylisen (2019) tutkimuksessa, jossa selvitettiin musiikin ja rytmin hyötyjä ääniär-

sykkeiden oppimiselle vastasyntyneillä vauvoilla käyttämällä tutkimusmenetel-

mänä tapahtumasidonnaisia jännitevasteita. Tuloksena rytmisesti runoillun ver-

sion todettiin helpottavan äänimateriaalin oppimista. Tutkijat arvelivat rytmin (lo-

run) mahdollisesti helpottavan aivoja ennakoimaan tulevia ääniärsykkeitä ja seg-

mentoimaan sitä ajallisesti. He myös pohtivat, kuinka lorujen käyttäminen vauvo-

jen ja taaperoiden kanssa on hyvin yleistä ympäri maailman ja ehkä sitä käyte-

tään intuitiivisesti juuri siksi, että se helpottaa kuulotiedon oppimista pienellä lap-

sella. (Suppanen, Huotilainen & Ylinen, 2019, s. 8–9.) Tuloksia ei kuitenkaan on-

nistuttu toistamaan tässä tutkimuksessa. Toisaalta koehenkilöt olivat esikou-

luikäisiä lapsia, joten tämä taustatekijä (ikä) voi toimia riittävänä syynä tulosten 

eroille.  
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Muun muassa Salcedo (2010) sekä Ludke ja Good (2020) ovat tuoneet tutkimuk-

sissaan esille korvamato -ilmiön. Selkeä enemmistö heidän tutkittavistaan kertoi 

laulun toistuneen tahattomasti heidän mielessään toisella opetusmenetelmällä 

(puhe/draamadialogi) esitettyyn materiaaliin verrattuna. Korvamadolle ei tämän 

tutkimuksen tutkimusasetelmassa annettu sijaa testitilanteen seuratessa heti op-

pimistilanteen jälkeen.  Jos testi olisi järjestetty pidemmän ajan kuluttua, esimer-

kiksi seuraavana päivänä, olisiko laulu mahdollisesti jäänyt toistumaan tutkitta-

vien mielessä useampaan kertaan vahvistaen tehokkaammin muistijälkeä laulu-

tilanteen sanastosta? Myös viivästetyllä mittauksella olisi voitu saada tärkeää tie-

toa eri opetusmenetelmien vaikuttavuudesta pitkällä tähtäimellä. Tämä olisi kui-

tenkin vaatinut selvästi enemmän resursseja tutkimukselle.   

 

Behavioraalisen testauksen tulosten osalta tilastollisesti merkitseviä eroja ei löy-

tynyt ollenkaan koetilanteiden parittaisissa vertailuissa. Varovaisesti voidaan kui-

tenkin todeta, että runotilanne erosi lähes merkitsevästi sekä laulutilanteesta että 

puhetilanteesta. Tein behavioraalista testiä suorittaessani havainnon, että lasten 

keskittymiskyky ei riittänyt testin loppuun saakka. Heille esitettyjä sanoja/epäsa-

noja oli yhteensä 42, mikä vaikutti olevan liikaa. Jossain vaiheessa puolivälin yli 

mentäessä kiinnitin huomiota siihen, kuinka moni lapsi vaikutti vastaavan kysyt-

tyihin sanoihin/epäsanoihin mekaanisesti esimerkiksi ”joo, joo, joo, joo”, vaikka 

oli aiemmin selvästi keskittynyt miettimään esitettyjä sanoja tarkemmin ja punnit-

semaan antamaansa vastausta. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa on siis syytä 

huomioida, ettei esikouluikäisen keskittyminen välttämättä riitä näin pitkien sa-

nalistojen käsittelyyn ainakaan yhteen perään esitettynä. Esitin lapsille sanat sa-

tunnaisessa järjestyksessä eikä järjestystä ollut kirjattu ylös. Näin en valitettavasti 

voinut tehdä konkreettisempaa analyysiä siitä, eroaako lasten vastausten oikeel-

lisuus esitettyjen sanojen alku- ja loppupään osalta.   

 

7.2 Tutkimuksen onnistumiset ja haasteet 

 

Tutkimuksen toteutus eteni käytännön tasolla suunnitellusti. Tutkimukseen osal-

listuneet lapset vaikuttivat suhtautuvan tutkimukseen mielenkiinnolla ja jaksoivat 

koko tutkimuksen läpi hyvin. EEG-laitteiston kanssa ei ilmennyt yllättäviä ongel-

mia, ainoastaan yhden elektrodin rikkoutuminen, mikä oli korvattavissa ottamalla 
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uusi elektrodisetti käyttöön. Mittausten tekeminen ei myöskään tuottanut erityisiä 

haasteita, vaan signaalit johtuivat hyvin ja impedanssit olivat kaikilla koehenki-

löillä riittävällä tasolla. Aineiston tallennuksen kanssa ei ilmennyt ongelmia ja 

kaikkien koehenkilöiden data oli silmämääräisen läpikäynnin perusteella riittävän 

hyvälaatuista. Analyysin osalta voidaan todeta, että ajoittaisina hidasteina ilmeni 

joitakin tietoteknisiä ongelmia matkan varrella.  

 

Selkeästi suurimmaksi haasteeksi tutkimuksen onnistumisen ja tulosten yleistet-

tävyyden kannalta muodostui otoskoon pienuus. Tavoitteena oli saada tutkimuk-

seen osallistujia vähintään 12, mielellään lähemmäs 20. Keväällä 2021 esikoulun 

21 vieraskielisestä lapsesta tutkimukseen osallistui vain 7 lasta eli reilu 30 %. Kun 

sitten osallistujien määrää pyrittiin kasvattamaan syksyllä 2021 uuden esikoulu-

ryhmän oppilaista, heidän joukostaan (18 vieraskielistä) tutkimukseen ei saatu 

yllättäen lainkaan osallistujia. Jatkotutkimuksia siis tarvitaan isommalla 

otoskoolla luotettavien tulosten saamiseksi. 

 

7.3 Jatkotutkimuksien aiheita 

 

Samankaltaisen tutkimuksen toistettavuuden lisäksi aihepiiriin liittyviä jatkotutki-

muksen aiheita voisi olla myös sen tutkiminen, minkälaisin menetelmin kielten 

opetusta olisi hedelmällisintä toteuttaa musiikin avulla, kuten myös Alisaari (2016, 

s. 13) on väitöskirjassaan todennut. Vaikka opettajilla on Degraven (2019) mu-

kaan positiivinen asennoituminen musiikin käyttämiselle vieraan kielen opetuk-

sessa, musiikkia kuitenkin käytetään tässä yhteydessä harvoin. Tälle on tutki-

muksissa ehdotettu kahta syytä. Ensinnäkin kyseiseen tarkoitukseen soveltuvista 

materiaaleista ei ole tarpeeksi tietoa ja musiikin käyttämiselle vieraan kielen op-

pimisessa ei ole tarpeeksi teoreettista taustaa. (Degrave, 2019, s. 412.)  

 

Aiemmissa tutkimuksissa ei ole raportoitu hajontoja koehenkilöiden välillä. Olisi 

myös mielenkiintoista tietää, miten tulokset ovat vaihdelleet eri koehenkilöiden 

välillä. Onko tuloksista kenties nähtävissä selkeästi homogeenisuutta sen suh-

teen, että laulu toimii esimerkiksi puhetta parempana välineenä kielen oppimi-

sessa? Tai jos tuloksissa ilmenee selkeää heterogeenisyyttä, mistä tämä voisi 
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johtua? Sopiiko laulu toisille merkittävästi paremmin työkaluksi kuin toisille ja 

miksi näin on? 

 

Yksi kiinnostava lisätutkimuskohde voisi olla tapahtumasidonnaisen jännitevaste-

tutkimuksen tulosten sekä behavioraalisen testauksen tulosten vertaaminen toi-

siinsa. Näin olisi kenties mahdollista saada hyödyllistä tietoa siitä, poikkeavatko 

aivosähkökäyrällä rekisteröidyt tiedostamattomat aivovasteet behavioraalisella 

menetelmällä saaduista vastauksista toisistaan ja missä koetilanteissa. Tällöin 

olisi kuitenkin tärkeää, että molemmilla menetelmillä mitattuna ärsykemateriaali, 

jotka esitetään koetilanteessa, olisi keskenään sama. Tässä tutkimuksessa näin 

ei ollut, joten tulosten vertaaminen toisiinsa eri menetelmien välillä ei ollut miele-

kästä.  

 

Lopuksi todettakoon, että vaikka tämä tutkimus voidaan nähdä varsinaisesti har-

joitustyönä, on sillä kuitenkin paikkansa aihepiirinsä tutkimusten joukossa. Ensin-

näkin olen pyrkinyt raportoimaan tutkimukseni käytännön tasoa niin, että EEG –

tutkimusta ja tapahtumasidonnaisia herätevasteita tuntemattomammankin lukijan 

olisi mahdollista saada yleisluonteista perustavampi käsitys siitä, kuinka mene-

telmää on mahdollista hyödyntää tieteellisessä tutkimustyössä. Ehkä voin teke-

mälläni työllä myös innostaa jotakuta toista perehtymään EEG-tutkimukseen ja 

käyttämään sitä tutkimusmenetelmänä omassa tutkimuksessaan, vaikkei se suo-

ranaisesti omaan alaan liittyisikään. Lisäksi aiempien tutkimustulosten pohjalta 

voi musiikin käyttöä, erityisesti laulamista, suositella vahvasti pedagogisissa yh-

teyksissä. Paitsi kielen oppimista hyödyttävänä välineenä, myös muun muassa 

motivaatiota, rentoutta, energiaa ja yhteenkuuluvuutta lisäävien vaikutustensa 

vuoksi on musiikilla kaikenikäisille paljon annettavaa.  
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Liitteet 
 

LIITE 1: SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEEN 

 
Hei, 
 
toivoisimme, että lapsenne voisi osallistua esikoulussa toisen kielen oppimista käsittelevään tut-
kimukseen. 
 
Sanna Aalto, esikoulumme vakituinen sijainen, tekee Helsingin yliopistossa Gradu-tutkielmaa, 
jonka osana hän suorittaa tutkimuksen. Tutkimuksella saadaan tärkeää tietoa toisen kielen oppi-
mista hyödyttävistä menetelmistä. Siinä verrataan laulun, runon ja puheen käyttöä toisen kielen 
oppimisen välineenä. 
 
Tutkimukseen osallistujille esitetään suomenkielistä lasten runoa laulettuna, runona sekä pu-
heena osana suomen kielen opetusta toisena kielenä. Tämän jälkeen tutkitaan, mitä lapset ovat 
oppineet. Samalla lapsilta mitataan yksitellen aivosähkökäyrää (EEG) päähän asetetun myssyn 
kautta (ks. kuva), johon kiinnitetyt elektronit rekisteröivät aivojen automaattisia reaktioita esitettyi-
hin sanoihin. EEG tutkimus on turvallinen ja kivuton eikä vaikuta aivoihin, joten sitä on jo vuosi-
kymmenten ajan käytetty lasten tutkimiseen eri puolilla maailmaa. Tutkimus kestää noin tunnin 
verran. 
 
Toisessa tutkimuksen mittauksessa lapsille esitetään heille opetettuja suomenkielisiä sanoja ku-
vien avulla ja verrataan kuinka paljon he muistavat laulun, runon ja puheen avulla esitetyistä sa-
noista. Tässä osiossa ei käytetä EEG-mittausta vaan kirjataan vain ylös muistamisen tulokset. 
 

 
 
Tutkimuksen tekijä (Sanna Aalto) on lapsille hyvin tuttu ja EEG tutkimus on yleensä lasten mie-
lestä lähinnä mielenkiintoista ja jännittävää, harvoin epämukavaa. Tutkimukseen osallistuminen 
on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa. 
 
Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti. Tutkielmasta ei käy ilmi siihen osallistuneiden lasten 
henkilöllisyyksiä tai muita tunnistettavia tietoja, kuten esikoulun nimeä. 
Palauttaisitteko ystävällisesti tämän suostumuksen esikouluun perjantaihin 15.10. mennessä 
täyttämällä lapsen nimen, laittamalla rastin joko ruutuun “Lapseni saa osallistua tutkimukseen” tai 
“Lapseni ei saa osallistua tutkimukseen” sekä allekirjoittamalla suostumuksen. 
 
Lapsen nimi______________________________ 
 
Lapseni saa osallistua tutkimukseen 

 

Lapseni ei saa osallistua tutkimukseen 

 

 
Allekirjoitus________________________ Nimenselvennys______________________ 
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LIITE 2: Protokollalomake 
 
 
 
 
 

Subject code__________________________________ 

  

Impedances__________________________________________________________ 

  

  

Notes________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

Presentation-experiment: Pekka 

Äänitiedoston nimi              EEG-tiedoston nimi                                   Kesto              

1. learn                               ______________                                             
             10 min 20 s 

2.  test                                ______________                                             
               8 min 40 s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


