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Abstract

This study investigated the giving of objects in relation to the child's incipient development of
language. The theoretical frame of reference for the study comprised Vygotsky's cultural historical
viewpoint of the social origins of development and of the division of development into stages.
Development is also determined by the development of communicative activity and the child's stages
of mental development alternating between need-motivation and technical skills. Cultural
development is founded on the use of signs and on mediated relationships. 

The basis of the sign is social. It exists in those forms of social interaction in which the child
participates before beginning to use language independently. In emotional interaction with another
person the child develops social operational models with respect to his dealings with objects. The
giving of objects is one such example of this. It is mediated action and one stage of the child's
communicative development towards language. In giving objects the child is engaged in meaningful
activity. It is action which involves feelings and is both initiated and managed by the child himself. 

The study consisted of a longitudinal observation of six mother-child pairs in the laboratory. At
the beginning of the study the children were six months old and by the end had reached three years
of age. The study investigated how the process of giving objects advances and how a developmental
transition may be recognised. The relation between giving objects and pointing gestures and the
beginning of speech was also a source of interest. Mother-child pairs visited the laboratory monthly
and one visit lasted about one hour and half. The study focused on the adult-child pairs'mutual activity
episodes and these were analysed micro-analytically. Episodes were classified in terms of mother-
child activity, communication through gestures, interaction through speech and metacommunication. 

The results showed that it is the adult who is the active party in the early stages of the object giving
development process. She interprets object giving as a social phenomenon. The child's own self-
initiated giving of objects begins between the ages of nine and fifteen months. The giving of objects
continues from this moment on throughout successive development stages and assumes a variety of
forms of expression. To begin with the child's attention is directed towards the significance of the
objects while later on attention shifts towards social relationships. 

Object giving reveals two developmental transition during the pre-verbal stage: the first of these
begins as the child approaches one year of age and the second at the age of about eighteen months.
During these transitions the child's relation to his environment, objects and other people become
organised in a new way. Before each transition the child's independent movement and imitative
behaviour becomes activated while symbolic activity begins after the transition has occurred. 

Words become to be associated with giving of objects from the age of about thirteen months
though most commonly between seventeen and twenty-one months. Between twenty-seven and thirty
months the giving of objects stops. By this stage the child has begun to communicate using whole
sentences and speech has become an adequate means of communication. 

The study supported Vygotsky's theory by bringing forth the central importance of the adult in the
turning points of child development. The study also revealed the overlapping of the development
stages of the social sign with developmental transitions. The giving of objects may be said to describe
the child's mental development in a more general way and may be called a social sign anticipating
language.

Keywords: giving of objects, gesture communication, pre-verbal stage, acquisition of lan-
guage, developmental transition
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin esineiden antamista suhteessa lapsen alkavaan kielelliseen kehitykseen.
Tutkimuksen teoreettisen perustan muodosti Vygotskyn kulttuurihistoriallinen näkemys kehityksen
sosiaalisesta alkuperästä ja kehityksen vaiheittaisuudesta. Kehitystä määrittävät myös kommunikatii-
visen toiminnan kehitys ja lapsen kehityksen vaiheet tarve-motivationaalisten ja teknisten taitojen
vuorotteluna. Kulttuurinen kehitys perustuu merkkien käyttöön ja välittyneisiin suhteisiin. 

Merkin perusta on sosiaalinen. Se on olemassa niissä sosiaalisen kanssakäymisen muodoissa, joi-
hin lapsi osallistuu ennen kuin alkaa käyttää kieltä itsenäisesti. Emotionaalisessa vuorovaikutuksessa
toiseen ihmiseen lapsi kehittää esineen käsittelyn sosiaalisia toimintamalleja. Esineiden antaminen on
näistä yksi. Se on välittynyttä toimintaa ja yksi vaihe kehityksessä kohti kielen hallintaa. Esineitä an-
taessaan lapsi on mielekkäässä toiminnassa. Toiminta on tunneväritteistä, lapsen itsensä aloittamaa
ja hallitsemaa. 

Tutkimuksen empiirinen vaihe toteutettiin kuuden äiti-lapsiparin pitkäaikaisseurantana laborato-
riossa. Tutkimuksen alussa lapset olivat puolivuotiaita ja sen päättyessä kolmivuotiaita. äiti-lapsiparit
kävivät laboratoriossa kuukausittain. Yksi käynti kesti noin puolitoista tuntia. Selvitettiin, miten esi-
neiden antaminen etenee sekä miten tunnistaa kehitysmuutos. Myös esineiden antamisen suhde osoit-
tavaan eleeseen ja alkavaan puheeseen oli kiinnostuksen kohteena. Huomion keskiössä olivat äiti-
lapsiparin keskinäiset toimintaepisodit, joita analysoitiin mikroanalyyttisesti. Episodeista luokiteltiin
äidin ja lapsen toiminta, elekommunikaatio, puhevuorovaikutus sekä metakommunikaatio. 

Tulosten mukaan esineiden antamisen kehityksessä aikuinen on aluksi aktiivinen osapuoli. Hän
tulkitsee esineen antamisen sosiaaliseksi. Lapsen omaehtoinen esineiden antaminen alkaa ikävälillä
9–15 kuukautta. Esineiden antaminen käy tästä eteenpäin läpi kehitysvaiheita ja saa erilaisia ilmene-
mismuotoja. Aluksi lapsen huomio on esineiden merkityksissä, sitten huomion kohteena ovat sosiaa-
liset suhteet. 

Esineiden antaminen ilmentää kahta kehityksellistä muutosta esikielellisen vaiheen aikana: en-
simmäinen vaihe on ensimmäisen elinvuoden lopulla, toinen lähellä puolentoista vuoden ikää. Täl-
löin lapsen suhteet ympäristöön, esineisiin ja toisiin ihmisiin järjestyvät uudella tavalla. Molemmissa
vaiheissa ennen siirtymää aktivoituvat lapsen omaehtoinen liikkuminen ja jäljittelevä käyttäytyminen
sekä sen jälkeen symbolinen toiminta. 

Sanat alkavat liittyä esineiden antamiseen 13–34 kuukauden iässä, tavallisimmin ikävaiheessa
17–21 kuukautta. Ikävaiheessa 27–30 kuukautta esineiden antamista ei juuri enää esiinny. Tällöin
lapsi on alkanut kommunikoida kokonaisin lausein, ja puhekielestä on tullut riittävä kommunikoinnin
väline. 

Tutkimus tukee Vygotskin teoriaa tuomalla esiin aikuisen keskeisen merkityksen lapsen kehityk-
sen käännekohdissa. Tutkimus osoittaa sosiaalisen merkin kehitysvaiheet ja niiden limittymisen ke-
hityksellisiin siirtymiin. Esineiden antaminen kuvastaa lapsen henkisen kehityksen kulkua
yleisemmin ja sitä voi kutsua kieltä ennakoivaksi sosiaaliseksi merkiksi.

Asiasanat: esineiden antaminen, elekommunikaatio, esikielellinen vaihe, kielen omaksum-
inen, kehitysmuutos



Alkusanat

Pitkä työsarka Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajakoulutuksessa
varhaiskasvatuksen lehtorina sekä pikkulapsipedagogiikan kurssin toteutukseen liittyneet
ongelmat ja haasteet, pohjustivat aikoinaan sysäystä lähteä tutkimaan elämän varhaisinta
vaihetta, jolloin luodaan perusta kaikelle kehitykselle ja jolloin lapsi alkaa omaksua äidin-
kieltään. Kolmen lapseni syntymä toi ilmiön myös perhe-elämään ja tunteiden tasolle.

Varsinainen tutkimuksellinen kiinnostukseni alkavaa kielen kehitystä kohtaan juontaa
1990-luvun alkupuolelle, jolloin olin kuuntelemassa tohtori Irina Weiglin luentoa lapsen
varhaisesta kielen kehityksestä. Hänen pedagoginen näkökulmansa kieleen alkoi kiinnos-
taa ja tutustuin hänen tutkimuksiinsa.

Weiglin (1981, 1986) tutkimukset perustuvat laajalla alle kolmivuotiaiden päiväkoti-
ryhmien aineistolla tehtyyn pitkäaikaiseen seurantaan ja kokeiluun. Tutkimusten lähtö-
kohtana on toisella elinvuodella olevien lasten kehityksellisen tilanteen antamat mahdolli-
suudet: semioottisten toimintojen ilmaantuminen ennen puhetta sekä se, että lapsi tässä
ikävaiheessa kykenee ymmärtämään kieltä. Kaiken perustana on aikuisen ja lapsen väli-
nen vuorovaikutus, missä aikuisella on johtava rooli. Weigl osoitti, että aikuinen voi mai-
nittuihin tekijöihin perustuvan ohjauksen avulla vaikuttaa lasten kielellisen ymmärtämi-
sen, tuottamisen sekä toiminnallisen kyvyn tasoa kohottavasti.

Edellä kuvatut lähtökohdat huomioonottaen minulla on ollut ainutlaatuinen tilaisuus
tehdä tutkimustyötä vaiheessa, jolloin laitoksellamme on työskennellyt kulttuurihistorial-
lisen teorian ja L.S. Vygotskyn ajattelun erityisasiantuntemus 1990-luvun lopulta lähtien.
Professori Pentti Hakkaraisen johtamassa tutkimusryhmässä, jossa vieraili asiantuntijoita
kansainvälisiltä foorumeilta, käytiin mielenkiintoisia teoreettisia keskusteluja. KT Niko-
lai Veresovin asiantuntemus antoi vankkaa perustaa tutkimukseni teoreettisen taustan jä-
sentelylle. Kiitän heitä molempia näistä arvokkaista vuosista. Professori Hakkaraiselle
kuuluu kiitos työni asiantuntevasta ohjauksesta. Erityisen lämpimästi kiitän YT Aili Hele-
niusta, jolta olen saanut arvokasta tukea ja ohjausta koko tutkimusurani ajan sen eri vai-
heissa.

Kiitän työni esitarkastajia professori Anna Raija Nummenmaata ja emeritusprofessori
Isto Ruoppilaa huomautuksista ja korjausehdotuksista, joita olen työn viimeistelyvaihees-
sa pyrkinyt huomioimaan mahdollisuuksien mukaan.



Lastentarhanopettajaliitto on tukenut tutkimustani taloudellisesti. Kiitos kuuluu siitä,
että sain pitkän, yhtäjaksoisen periodin aikana syventyä perusteellisesti tutkimukseni teo-
reettisiin lähtökohtiin ja aineiston analyysiin. Tutkimuksen empiirisen toteutuksen mah-
dollisti kuusi perhettä, joiden innostus ja sitoutuminen pitkään tutkimusperiodiin loivat ai-
nutlaatuisen tilaisuuden seurata pitkällä aikavälillä kuuden erilaisen lapsen kehitystä. Kii-
tän lämpimästi jokaista lasta, äitiä ja perhettä tästä mahdollisuudesta.

Kiitän laboratorion työntekijöitä, kuvaajia ja äänitarkkailijoita, Tuomo Oikarista ja
Jouni Taposta erityisesti. Jouni Taponen on myös leikannut tutkimuksessa käytettävän
kuva-aineiston. Videoasiantuntija Kati von Zansenin kanssa tein antoisaa yhteistyötä vi-
deoaineiston varhaisessa analyysivaiheessa. Taideaineiden opettaja Anja von Zansenilta
sain konsultaatiota laboratorion visuaalista ilmettä suunniteltaessa. Tarja Kemppainen ja
Jaana Määttä litteroivat äitien haastatteluaineiston. Kieliasun on tarkistanut äidinkielen
lehtori Leenakaisa Sonny. Kiitän heitä kaikkia.

Haluan kiittää laitoksemme johtajaa professori Juhani Suorttia kannustavista sanoista
sekä monia työtovereita, ystäviä ja sukulaisia, jotka ovat rohkaisseet minua tutkimustyöni
eri vaiheissa.

Kiitän perhettäni, joka on saanut konkreettisesti kokea pitkän tutkimusprosessin syn-
nyttämät paineet. Kiitän erityisesti lapsiani Anua, Elliä ja Olli-Pekkaa. Jokainen heistä on
elämänsä ensiaskelilla hämmentänyt minut aina uudelleen ja ohjannut ajatteluani uusille
urille. Siksi omistan tutkimukseni juuri heille.

Kiitän puolisoani Juhania ymmärtävästä ja kannustavasta suhtautumisesta. Hänen vas-
tuullaan on niin monesti ollut perheen sekä henkinen että aineellinen hyvinvointi. Hän on
myös tehnyt tutkimuksessa esitetyt kaaviot sekä siirtänyt ja muokannut siinä käytetyn
kuva-aineiston. Lopuksi haluan kiittää iäkästä isääni, jonka sitkeys ja myönteinen elä-
mänasenne ovat rohkaisseet minua ponnistelemaan eteenpäin tieteen kivisellä saralla.

Kajaanissa helmikuun 19 päivänä 2002

Kaisa Jakkula 



Sisällys

Abstract
Tiivistelmä
Alkusanat
Sisällys
1 Johdanto ...................................................................................................................... 11

1.1 Tutkimuksen taustaa ............................................................................................ 11
1.2 Esikielellisen vaiheen kommunikaatio tutkimuksen kohteena ............................ 12
1.3 Esineiden antaminen tutkimuksen kohteena ........................................................ 14
1.4 Tutkimuksen lähtökohta ja tavoitteet ................................................................... 14

2 Korkeampien henkisten toimintojen kehityksen perusteet .......................................... 16
2.1 Kehityksen sosiaalinen alkuperä .......................................................................... 16
2.2 Merkki–välittynyt suhde ...................................................................................... 18
2.3 Laadulliset muutokset ja kehityksen vaiheittaisuus ............................................. 20

2.3.1 Kehityksen sosiaalinen tilanne ................................................................... 20
2.3.2 Kriisiperiodit ............................................................................................... 21
2.3.3 Kommunikatiivisen toiminnan kehitys ....................................................... 21
2.3.4 Lapsen psyykkisen kehityksen vaiheet ....................................................... 23

3 Merkitys ja mielekkyys ............................................................................................... 25
3.1 Merkitysten omaksumisen sosiaalinen perusta .................................................... 25
3.2 Merkin ja merkityksen välinen suhde .................................................................. 26
3.3 Merkityksen ja mielekkyyden välinen suhde ....................................................... 26

4 Esineen käsittelyn kehitys kommunikatiivisen toiminnan
kontekstissa esikielellisessä vaiheessa ........................................................................ 29
4.1 Esineen tavoittelu ja tarttuminen .......................................................................... 29
4.2 Aikuisen ja lapsen yhteinen toiminta ................................................................... 30
4.3 Esineestä yhteisen huomion kohde ...................................................................... 32
4.4 Toiminnasta eleeksi .............................................................................................. 34

4.4.1 Osoittava ele ............................................................................................... 34
4.4.2 Esineiden antaminen ................................................................................... 35

4.5 Esineiden käyttötarkoituksen mukaan toimiminen .............................................. 37
4.6 Yhteenvetoa ......................................................................................................... 38



5 Tutkimusongelmat ....................................................................................................... 40
6 Metodi ......................................................................................................................... 41

6.1 Prosessi käynnistyy .............................................................................................. 41
6.2 Tutkimukseen osallistuneiden perheiden kuvaus ................................................. 42
6.3 Laboratorio laadullisen tutkimuksen ympäristönä ............................................... 43
6.4 Tutkimuksen käytännön toteutus laboratoriossa .................................................. 44
6.5 Laboratoriojärjestelyjen uudelleenarviointi ......................................................... 46
6.6 Muu tutkimusaineisto ........................................................................................... 50
6.7 Videoanalyysi ....................................................................................................... 52
6.8 Havaintoyksikkö —- analyysiyksikkö ................................................................. 55
6.9 Videoaineiston alustavat analyysivaiheet, episodien valinta ja transkriptio ........ 56

7 Tulokset ....................................................................................................................... 59
7.1 Esineiden antaminen eri ikävaiheissa .................................................................. 59
7.2 Esineiden antamisen ilmenemismuodot ............................................................... 61

7.2.1 Yksilölliset kehityskaaret ........................................................................... 61
7.2.2 Äiti tulkitsijana ........................................................................................... 62
7.2.3 Oma-aloitteinen esineiden antaminen ........................................................ 67
7.2.4 Esineiden määrä ja koko etusijalle ............................................................. 72
7.2.5 Samanlaiset esineet ..................................................................................... 76

7.3 Suhteiden uudelleenorganisoituminen ................................................................. 81
7.3.1 Siirtymä ensimmäisen elinvuoden lopulla .................................................. 81
7.3.2 Siirtymä lähellä puolentoista vuoden ikää .................................................. 85

7.4 Esineiden antamisen, osoittelun sekä alkavan puheen 
välisiä yhteyksiä ................................................................................................... 96
7.4.1 Esineiden antaminen ja osoittaminen eri ikävaiheissa ............................... 96
7.4.2 Esineiden antaminen, osoittaminen ja sanat 

kommunikaatiossa: yksilölliset kehityskulut .............................................. 98
7.4.3 Puhe kommunikaation välineenä .............................................................. 100

8 Diskussio ................................................................................................................... 105
8.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus ................................................................. 105
8.2 Tulosten tarkastelu ............................................................................................. 106
8.3 Tutkimuksen metodisten ratkaisujen arviointi ................................................... 110
8.4 Johtopäätökset .................................................................................................... 113

Lähteet
Liitteet



1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen taustaa

Kielen omaksumisen edellytykset luodaan toiminnallisissa yhteyksissä ja monitasoisissa
vuorovaikutussuhteissa ympäristöön. Kielen omaksumista voidaankin Weiglin (1990)
mukaan kuvata integratiivisena tapahtumana:

Kuvio 1. Kielen omaksuminen integratiivisena tapahtumana 1–2-vuotiaana (Weigl 1990).

Kuviosta 1 tulee esille, miten monilla eri tekijöillä on vaikutusta kielen omaksumiseen.
Asia on mitä ajankohtaisin tänä päivänä, jolloin lähes päivittäin saamme kuulla lasten kie-
lellisten häiriöiden yleistymisestä. Tiedossamme on suuret kehitykselliset erot lasten kie-
len hallinnassa saman sosiaaliryhmän ja jopa perheen sisällä jo aivan pienenä (Fenson &
Dale & Reznick & Bates & Thal & Pethick 1994, Jones & Adamson 1987). Yhteisöllisis-
sä hoitojärjestelmissä lasten kielenkehitys saattaa viivästyä, ellei asiaan kiinnitetä erityis-
tä huomiota (Burchinal & Roberts & Nabors & Bryant 1996, McCartney 1984). Toimin-
taympäristössä, jossa on paljon lapsia ja vähän aikuisia tulee kiinnittää erityistä huomiota
kielen omaksumisen edellytyksiin, kuten esimerkiksi lasten aloitteisuuteen (Riihelä 1996)
ja jaettujen vuorovaikutustilanteiden (Smith 1999) järjestämiseen. Kielen hallinta on tär-
keä taito elämässä; siihen perustuu koko inhimillinen kanssakäyminen ja kulttuuri. Kieli
on osa jokaisen ihmisen persoonallisuutta. Kielen hallintaan liittyvät valmiudet ovat pie-
nelle lapselle perustana myöhempien vaiheiden oppimisvalmiuksille.

ES I N ETOI M I N N O T VUOROV AIKUTU S 

         KIELEN
HAVA INN O T  OMAKS U MINEN   MUIS TI

MOTIIVIT EMOO TIOT 
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Weiglin (1981, 1986) tutkimuksiin pohjautuen oma tutkimustoimintani käynnistyi pie-
nimuotoisella esikokeilulla eräissä päiväkotien seimiryhmissä, missä käytin mallileikkiä
ja elokuvia apuna lasten kielellisen kehityksen tukemisessa. Noin puoli vuotta kestäneen
kokeilun aikana huomasin, miten monet tekijät ovat vaikuttamassa lasten kielen omaksu-
miseen Erityisesti huomiotani kiinnitti orientaation merkitys lasten huomion suuntaajana
sekä erot lasten jäljittelevän käyttäytymisen tasoissa. Saatujen kokemusten perusteella
päätin toteuttaa tutkimushankkeeni kaksivaiheisena: ensin kirjallisuuskatsauksena (lisen-
siaatintyö: Tolonen 1996) ja sitten empiirisenä (väitöskirja).

Kirjallisuuskatsaus antoi hyödyllistä tietoa empiiristä toteutustani ajatellen; esimerkik-
si tietoa siitä, miten lapsen orientaatiotoiminnot muuttuvat tarve- ja motiivisysteemeissä
tapahtuvien muutosten seurauksena. Ensimmäisen elinvuoden jälkimmäisellä puoliskolla
ilmaantuu monia laadullisesti uusia piirteitä lapsen käyttäytymiseen: aloitteisuus ja aktii-
visuus lisääntyvät. Elekommunikaatiossa lapsi alkaa ilmaista aikomuksiaan yhä selvem-
min. Merkitysten muodostamista tukevat vuorottelu- ja jäljittelykäyttäytyminen, jotka
saavat myös uusia laadullisia piirteitä. 

1.2 Esikielellisen vaiheen kommunikaatio tutkimuksen kohteena 

Esikielellisen vaiheen kommunikaation tutkimukseen on piagetilaisella tutkimustraditiol-
la ollut suuri vaikutus. Piaget (1954, 1962) perusti psykologiset tutkimuksensa kolmen
lapsensa havainnointiin, missä hän tutkijana ikään kuin ulkopuolelta tarkasteli lapsen toi-
mintaa esineiden parissa ja teki siitä päätelmiä lapsen kehityksestä. Tämä näkökulma
alkoi yksipuolisuutensa vuoksi saada arvostelua kommunikaation tutkijoiden piirissä
1960-luvun lopulta lähtien. Lasta alettiin tarkastella sosiaaliseen ympäristöönsä integroi-
tuneena; lapsen jokapäiväinen elämä vaikuttaa hänen kehitykseensä (Bronfenbrenner
1979, Donaldson 1978). Tärkeä osa oli myös Jerome Brunerin tutkimustyöllä (1982,
1983).

Tutkimusmetodiikan kehittyminen johti vähitellen siihen, että tutkimuksen kohteeksi
otettiin laajemmin itse vuorovaikutustapahtuma ja vuorovaikutusprosessit (eri tieteenalo-
jen tutkijoista koostuva kansainvälinen tutkimustyö ryhmissä 1960-luvulta lähtien: esim.
The Developing Child -sarja toim. Bruner & Cole & Lloyd 1977, Bullowa 1979, Schaffer
1977). Alkoi löytyä yllättäviä faktoja pienten vauvojen valmiuksista vastavuoroiseen
kommunikaatioon. Havaittiin, että lapsi on syntymästään asti aktiivinen ja aloitteinen
olento. Vuorovaikutustapahtumalla on aina kaksisuuntainen vaikutus; lapsesta aikuiseen
ja päinvastoin. Havaittiin, että Piaget`n tutkimusorientaatio oli ohjannut tutkimusaiheiden
valintaa yksipuoliseksi. Esimerkiksi jäljittelyn alueella tutkimuksen kohteena oli enim-
mäkseen ollut Piaget`n (1962) teorian keskeinen ilmiö viivästetty jäljittely. Kuitenkin uu-
det tutkimustulokset (esim. Meltzoff & Gopnik 1989) havahduttivat huomaamaan , että
jäljittely onkin alle vuoden ikäisen lapsen koko kehityksen yksi tärkeimmistä kulmakivis-
tä (esim. Nadel & Camaioni 1993).

Tutkimustyö, joka oli alkanut 1970-luvun lopulla, vahvisti sosiaalisten tekijöiden mer-
kitystä kommunikaatiotutkimuksissa. Kirjallisuudessa alkoi näkyä uusia tutkimuksen nä-
kökulmia: kontekstuaalinen lähtökohta; sosiaaliskulttuurinen perspektiivi. Kyse oli piage-
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tilaisen tutkimustradition uudelleenarvioimisesta, jota ”täydennettiin” sosiaalisella aspek-
tilla. Itse teorianäkemyksen peruslähtökohta jäi ennalleen. Tuli uusia ajankohtaisia aihei-
ta: Miten ympäristö ohjaa lasta kulttuurisiin merkityksiin (esim. Camaioni 1993 a, Tre-
varthen 1988). 

Kommunikaatiotutkimuksille oli — ja on osittain vieläkin — tyypillistä, että niissä tut-
kittava kohde ikään kuin pilkotaan osiin ja osat analysoidaan toisistaan erillisinä (esim.
intentiotutkimukset, Bates & Camaioni & Volterra 1975). Vastapainona tälle vahvistui
1980-luvulla kommunikatiivisten vaihtojen tutkimus, jolle oli ominaista kokonaisvaltai-
nen näkemys havainnoitavan parin vuorovaikutuksesta. Tuli uusia perspektiivejä, uusia
käsitteitä kuten synkronisaatio (esim. Collis 1979, Isabella & Belsky 1991), yhteensovit-
taminen eli matching (esim. Tronick & Als & Brazelton 1980, Uzgiris 1983) , korregulaa-
tio (esim. Fogel 1993). Tätä seurasi empiirinen observointitutkimus, joka jatkuu. Tutki-
muksiin on tullut mukaan erilaisia sosiaalisia konteksteja, esimerkiksi lapsi-aikuinen-vuo-
rovaikutus sekä lapsi vertaisryhmissä (esim. Bakeman & Adamson 1984, 1986, Camaio-
ni 1993b, Vandell & Wilson 1987).

Kehityspsykologian laboratoriotutkimukset ovat olleet tyypillisesti strukturoituja äiti-
lapsitilanteita, joissa äidit toimivat tutkijoiden antamien ohjeiden mukaan. Tätä menetel-
mää on käytetty lapsen mielen teoriaa käsittelevissä tutkimuksissa. Tutkimuksissa on sel-
vitetty esimerkiksi, miten lapsi alkaa kommunikoida intentionaalisesti ja miten yhteinen
huomio alkaa rakentua lapsen ja aikuisen välille. Laboratoriossa on havainnoitu esimer-
kiksi lapsen katseen seuraamisen kykyä (Bornstein & Tamis-LeMonda 1990, Corkum &
Moore 1995, Dunham & Dunham & Curvin 1993).

Varhaisvaiheen kommunikaation tutkimus on perinteisesti kuulunut psykologian ja
kielitieteen alueille. Vähitellen se on yleistynyt myös muilla tieteenaloilla (esimerkiksi
antropologia: Hanks 1998, Ochs 1988). Viime vuosikymmeninä varhaisesta kommuni-
kaatiosta on tullut monitieteisen kiinnostuksen kohde. Tästä kertoo se, että eri tieteenalo-
jen tutkijoiden artikkeleita on koottu samaan julkaisuun (esimerkiksi Ochs & Schegloff &
Thompson 1996). Suuntaus tuntuu hyvin luontevalta; kommunikaatio tutkimuskohteena
on niin globaali, että tarvetta näkökulman laajentamiseen on varmasti olemassa, edusti
tutkija sitten mitä tieteenalaa tahansa. Saadaksemme uutta, monipuolista tietoa pienen
lapsen käyttäytymisestä ja kommunikaatiosta meidän tulee murtaa piintyneen ajattelum-
me raja-aitoja ja katsoa asioita uudelta laidalta. Siksi monitieteinen tutkimusote on jopa
välttämätön varhaisen kommunikaation tutkimuksessa. Mitä esimerkiksi neurokognitiivi-
nen käsitys kehityksestä (Elman & al. 1998) voi antaa kommunikaatiotutkimukselle?
Neurobiologinen tieto yhdistyneenä näkemykseen kehityksestä, joka tapahtuu kontekstis-
saan, panee arvioimaan uudelleen kehityksen alkujuuria. Mistä ja milloin kommunikaatio
alkaa?

Esikielellisen vaiheen kommunikaatiota on tutkittu kielitieteessä ja psykologiassa lä-
hinnä lingvistisestä näkökulmasta; miten lapsi siirtyy esikielellisen vaiheen ääntelystä
kielen hallintaan. Suomalaisista väitöskirjoista kaksi on käsitellyt esikielellisen vaiheen
kommunikaatiota. Molemmat ovat psykologian alalta. Pirkko Niemisen (1991) väitöskir-
jassa tutkittiin äidin ja lapsen kommunikaatiota ja lapsen kielellistä kehitystä luonnollisis-
sa olosuhteissa kahden ensimmäisen elinvuoden aikana. Tulosten mukaan äitien ilmaisu-
tavat mukautuvat lapsen kehityksen kulkuun ja tukevat sitä. Kognitiivisella ja kielellisellä
kehityksellä on läheiset yhteydet. Lapsen kielenomaksumisen reitit ovat hyvin yksilölli-
siä. 
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Laakson (1999) väitöskirja kohdistui esikielellisen kommunikaation ja kognitiivisen
käyttäytymisen välisiin yhteyksiin, eräiden ympäristön piirteiden (äidin vuorovaikutus-
käyttäytyminen ja koulutus) yhteyksiin sekä esikielelliseen että kielelliseen kehitykseen.
Varhaisen kielenkehityksen eri alueilta mainittakoon suffiksien hallintaa (Lyytinen 1978,
Toivainen 1980), kielenkehityksen viivästymistä (Leiwo 1977), lauserakenteita (Lieko
1992) sekä fonologiaa (Kunnari 2000) käsittelevät väitöskirjat. 

1.3 Esineiden antaminen tutkimuksen kohteena

Varhaisen vaiheen kommunikaatiotutkimuksen piirissä on käyty keskustelua, onko esikie-
lellisellä ja kielellisellä kommunikaatiolla jatkuvuutta (esim. Bruner 1975, 1990, Camaio-
ni 1989, Collis 1985, Lock 1978, Schaffer 1977). Elekommunikaatiota ei ole katsottu kie-
len kehitykseen kuuluvaksi. Se on nähty pikemminkin kielellisen kehityksen erillisenä
osana, edeltäjänä, jolla tosin on havaittu merkityksellisiä yhteyksiä kielen omaksumi-
seen. Sellaisten eleiden kuin osoittelun ja vähemmän tutkitun eleen, esineiden antamisen,
on katsottu kuuluvan elekommunikaation piiriin. Eleiden yhteyttä kielelliseen kehityk-
seen ei ole pidetty itsestään selvänä, yhteys on kyseenalaistettu.

Esineiden antamista on tutkittu vähän. Aikaisemmissa tutkimuksissa sitä on lähestytty
yhtenä esimerkkinä lapsen esikielellisen vaiheen elekommunikaatiosta (esim. Bates &
Benigni & Bretherton & Camaioni & Volterra 1977). Tutkimuksissa esineiden antaminen
on luokiteltu yleisimmin imperatiivisiin eleisiin kuuluvaksi. Näiden eleiden avulla lapsi
pyrkii vaikuttamaan toisen ihmisen käyttäytymiseen (esim. Bretherton 1991, Mundy, Sig-
man & Kasari 1992, Poulin-Dubois & Shultz 1988). Joissakin tutkimuksissa se on ym-
märretty joko imperatiivisiin tai deklaratiivisiin eleisiin kuuluvaksi. Deklaratiivisilla eleil-
lä lapsi pyrkii jakamaan yhteistä kokemusta toisen ihmisen kanssa. Kumpaan ryhmään ele
kuuluu, riippuu eleen funktiosta (esim. Baldwin 1995, Carpenter & Nagell & Tomasello
1998). Tutkimuksen kohteena esineiden antaminen on ollut ikään kuin sivuosassa ja jää-
nyt ”tärkeämpien” eleiden varjoon. Monissa tutkimuksissa se on lähes sivuutettu. Tutki-
mukset ovat etupäässä keskittyneet ensimmäisen elinvuoden loppupuolelle. Esimerkiksi
Trevarthen ja Hubley (1978) tutkivat intersubjektiivisen tietoisuuden heräämistä ikävälil-
lä 9–12 kuukautta. Clark (1978) oli kiinnostunut toiminnan kehityksestä eleeksi 6–11
kuukauden iässä.

1.4 Tutkimuksen lähtökohta ja tavoitteet

Vaikka tutkimusta esikielellisen vaiheen kommunikaatiosta on tehty jo useita vuosikym-
meniä, kommunikaation kehitystä tunnetaan vielä kovin vähän. Esikielellisessä vaiheessa
oleva lapsi on matkalla kieleen (Weigl 1998). Kieli omaksutaan toiminnallisissa yhteyk-
sissä ympäristön toisiin ihmisiin. Näin ollen tarvitaan toiminnalliseen vuorovaikutukseen
kohdistuvaa laadullista tutkimustietoa kielen omaksumisesta ja varhaisesta kommunikaa-



15
tiosta. Ilmiötä ei ole kasvatustieteellisestä näkökulmasta juuri tutkittu. Vähän tiedetään
siitä, miten alkavaa kielen kehitystä tulisi tukea. Siksi käsillä oleva teos tuo tarpeellisen
lisän alan tutkimukseen.

Teoreettisena tavoitteena on tutkia esineiden antamista lapsen kehityksen ilmentäjänä
yleisesti sekä toisaalta kieltä ennakoivana sosiaalisena merkkinä. Tarkoituksena on tutkia
äiti-lapsiparien esineiden antamisen yksilöllisiä eroja ja tehdä päätelmiä lapsen intentio-
naaliseen kehitykseen ja puheen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti kiinnitän
huomiota sellaisiin kielen omaksumisen edellytyksiin, joihin voidaan vaikuttaa pedagogi-
sessa käytännössä. Tarkoituksena on muodostaa käsitys kielen omaksumisen alkujuurista
akselilla esinekäsittely > merkki > symboli. 

Pedagogisen tavoitteen lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksen käytännössä kielen
omaksuminen ja sen tukeminen ovat peruskysymyksiä. Kun lapsia hoidetaan ryhmässä,
asiaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Tutkimuksen käytännön tavoitteena on antaa
työvälineitä varhaiskasvattajille kehittää keinoja alkavan kielellisen kehityksen tukemi-
seksi ja kielellisten viivästymien ennaltaehkäisemiseksi. Samalla kasvattajille tarjotaan
viitteitä, mitä lähikehityksen vyöhykkeen ydintehtäviä aikuiselle kuuluu hänen ollessaan
vuorovaikutuksessa pienen lapsen kanssa, miten hän voi huomioida lapsen tarpeet ja tu-
kea alkavaa puheen oppimista. Pyrkimyksenä on löytää tekijöitä, joiden mukaan omaa
käyttäytymistään sopeuttamalla kasvattaja tukee alkavaa puheen oppimista.

Metodologisena tavoitteena on eritellä laboratoriota laadullisen tutkimuksen ympäris-
tönä. Tavoitteena on pohtia laboratoriossa (aktiivisen ja reaktiivisen) ja luonnollisissa olo-
suhteissa tapahtuvan observoinnin tuottamia eroja ja mahdollisuuksia saada esiin lapsen
kielen kehittymiseen liittyviä ilmiöitä.

Teoreettisessa osassa tarkastelen korkeampien henkisten toimintojen perusteita erityi-
sesti L.S. Vygotskyn, M. I. Lisinan sekä D.B. Elkonin ajatusten valossa. Erityisen huomi-
on kohteena on merkin käsite ja sen kehittyvä luonne. Seuraavaksi tarkastelen merkityk-
sen ja mielekkyyden problematiikkaa sekä esineiden käsittelyn kehitystä sosiaalisen toi-
minnan muodoksi vuorovaikutuksessa.



2 Korkeampien henkisten toimintojen kehityksen perusteet

2.1 Kehityksen sosiaalinen alkuperä

Lapsen kehitystä ja kielen omaksumista voidaan lähestyä kulttuuriin ja toimintaan sidon-
naisena ilmiönä ja havainnoida sitä vuorovaikutuksellisena tapahtumana. Kulttuurisen ke-
hityksen teoria (Valsiner 1990, Vygotsky 1997c) perustuu käsitykseen henkisten toimin-
tojen kehittyvästä luonteesta ja kehityksen kaksitasoisesta rakenteesta. Ensimmäinen taso
on ihmisille ja eläimille yhteinen. Toinen taso muodostuu vain ihmisille. Kyse on korke-
ammista henkisistä toiminnoista, jotka ovat sosiaalisesti syntyneitä, tahdonalaisesti kont-
rolloituja, semioottisesti välittyneitä ja muiden funktioiden kanssa yhteneviä toimintoja
(Subbotsky 1997). Kulttuurihistoriallisen teorian mukaan jokainen korkeampi henkinen
toiminto kehittyy samasta alkuperästä, saman geneettisen lain mukaan ja niillä on saman-
lainen rakenne.

Kehityksen yleisen geneettisen lain mukaan ihmisten väliset sosiaaliset suhteet ovat
kaikkien korkeampien henkisten toimintojen ja niiden välisten suhteiden taustalla (Vy-
gotsky 1997c, 106): Jokainen korkeampi henkinen toiminto tulee näyttämölle kahdesti;
ensin sosiaalisena, ihmisten välisenä ja sitten psykologisena, yksilön sisäisenä tapahtuma-
na.

Every function in the cultural development of the child appears on the stage
twice, in two planes, first, the social, then the psychological, first between people
as an intermental category, then within the child as a intramental category
(Vygotsky 1997c, 106).

Vygotskyn (1978, 57, 1981, 164-165) mukaan jokaisen korkeamman henkisen toiminnon
alkuperä on sosiaaliset suhteet, siis ei sosiaalisissa suhteissa. Jokainen korkeampi henki-
nen toiminto on sisäistynyt sosiaalinen suhde. Niiden koko luonne, koostumus, rakenne ja
toimintatapa ovat sosiaalisia. Tätä kehitystä Vygotsky pitääkin ihmisen luontaisen sosiaa-
lisuuden pohjalle rakentuvana. Näin ollen lapsen symbolinen toiminta ilmenee aluksi so-
siaalisen yhteistoiminnan muodossa. Se säilyttää sosiaalisen luonteensa kehityksen kor-
keimmalle tasolle asti. Korkeampien henkisten toimintojen historia on sosiaalisen, ihmis-
ten välisen, muuttumista yksilölliseksi. Käsite sisäistäminen tarkoittaa siirtymää yhteisesti
suoritetusta toiminnasta yksilölliseen toimintaan (Vygotsky 1997c, 106).
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Psyykkinen kehitys voidaan näin ollen nähdä pikemminkin ulkoa sisäänpäin tapahtu-
vana vuorovaikutuksellisena prosessina kuin sisältä ulospäin ohjautuvana tapahtumana.
Kehitys on lapsen sosiaalis-kulttuurisen kokemuksen funktio.

Lähikehityksen vyöhyke. Vygotsky näki kehityksen toteutuvan siis ensin henkilöiden
välisenä ja sitten yksilöiden sisäisenä toimintana. Tähän perustuen hän muotoili lähikehi-
tyksen vyöhykkeen käsitteen seuraavasti:

The distance between the actual development level as determined by independent
problem solving and the level of potential development as determined through
problem solving under adult guidance or in collaboration with more cabable
peers (Vygotsky 1978, 86).

Lähikehityksen vyöhyke on aktuaalisen ja potentiaalisen kehitystason välinen etäisyys.
Vygotsky kuvaa kehittymässä olevia toimintoja tulevaisuuteen suuntautuviksi, kehityk-
sen nupuiksi tai kukiksi. Aktuaalisen kehitystason toiminnot hän näki pikemminkin he-
delminä, menneeseen suuntautuvina.

Lähikehityksen käsitteellä on sekä teoreettista että praktista merkitystä (Hedegaard
1990, Wertsch 1984, 1985). Teoreettinen merkitys liittyy kehityksen sosiaalisen perustan
tunnustamiseen. Käsitteen pedagoginen merkitys liittyy kasvatukseen ja opettamiseen:
näiden tulisi suuntautua kehittymässä oleviin toimintoihin. Vain siten on mahdollista he-
rättää henkiin ne kehitysprosessit, jotka ovat lähikehityksen vyöhykkeellä (Hedegaard
1990, Davydov & Zintsenko 1987). Tästä seuraa vaativia haasteita kasvattajille ja opetta-
jille, joiden tulisi ensinnäkin tunnistaa lapsen aktuaalinen ja potentiaalinen taso kyseisel-
lä kehitysaskelmalla ja sitten tehdä mahdolliseksi siirto potentiaalisesta aktuaaliseen. Mo-
nestakin syystä lapsen kehitystason määrittely ei ole yksiselitteistä. Yhtenä ongelmana
voi olla sukupolvelta toiselle siirtyvien tekijöiden vaikutuksen selvittäminen. Siitä, miten
lähikehityksen vyöhyke muovautuu kullakin kehityksen askeleella ja mitkä ovat todella
lähikehitykseen vaikuttavia tekijöitä, on toistaiseksi olemassa vähän tutkimustietoa. Eri-
tyisen vähän tunnetaan esikielellisessä vaiheessa olevan lapsen kehittymässä olevia, puhe-
kieltä ennakoivia, prosesseja eli tietä kieleen.

Valsiner (1984, 1987) on tarkentanut lähikehityksen vyöhykkeen käsitettä erottamalla
lapsen vapaan liikkeen ja aikuisen erityisesti tukeman toiminnan tuon vyöhykkeen sisäl-
lä. Valsiner korostaa ympäristön ja siinä toimivan ihmisen strukturaalista organisoitumis-
ta. Lapsen ja hänen ympäristönsä strukturaalinen luonne muuttuu kehityksen myötä.
Muuttuminen on toisaalta mikrogeneettistä; lapsi ja häntä hoitava aikuinen toimivat yh-
dessä. Ontogeneettisestä muuttumisesta on kyse silloin, kun lapsen fyysiset, emotionaali-
set ja kognitiiviset tekijät asettavat toiminnalle rajoja Gibsonin (1991) affordance-käsit-
teen mukaisesti. Siinä kyse on mekanismeista, joilla ympäristö säätelee lapsen toimintoja
valikoivasti. 

Lapsen vapaan liikkeen vyöhyke heijastaa lapsen ja hänen ympäristönsä senhetkistä
suhdetta asettamalla esteitä tai edellytyksiä lapsen toiminnoille . Aikuisen tukema toimin-
ta heijastaa lapsen myöhemmän kehityksen toivottua suuntaa. Mainitut vyöhykkeet ovat
Valsinerin (1987, 109) mukaan ilmiöitä, joita voidaan empiirisesti todentaa (vrt. lähikehi-
tyksen vyöhykkeen määrittelyn vaikeus). Jokaisessa kehityksen vaiheessa vapaan liik-
keen ja aikuisen tukeman toiminnan muodostama kokonaisuus siirtyy uudelle tasolle, jon-
ka ehdot määrää toisaalta annettu konteksti ja toisaalta lähikehityksen vyöhyke.
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2.2 Merkki–välittynyt suhde

Kulttuurinen kehitys perustuu välittyneisiin suhteisiin ja merkkien käyttöön: 

Kaikilla korkeammilla henkisillä toiminnoilla on se yhteinen piirre, että ne ovat
välittyneitä prosesseja. Niiden rakenteeseen kuuluu merkin käyttö niiden
ohjauksen ja hallinnan perusvälineenä (Vygotsky 1982, 113).

Välittynyt suhde tarkoittaa sitä, että kolmas elementti tulee ihmisen ja luonnon, subjektin
ja objektin väliin (Van der Veer & Valsiner 1994, 220). Suhdettamme toisiin ihmisiin vä-
littävät kulttuuriset merkit kuten kirjoitettu kieli. Suhdettamme esineisiin välittävät väli-
neet, esimerkiksi työkalut.

Merkki on psykologisen toiminnan kulttuurisen välittämisen keino (Valsiner 1998,
234). Ihmiset luovat merkkien maailmaa silloin, kun jokin inhimillisen käyttäytymisen
aspekti — ääni tai ele — alkaa edustaa jotakin muuta aspektia. Koska merkit aina korvaa-
vat jotakin, korvaavuuden funktio (Lotman 1989) on keskeinen merkin ominaisuus. Mer-
keillä oletetaan olevan ainutlaatuinen pysyvä suhde korvattavaan, subjektiin. Tämä se-
manttinen suhde määrittää merkin sisällön.

Kyse on ihmislajille ominaisesta käyttäytymisestä. Vain ihmisellä on kyky asettua
oman käyttäytymisensä ulkopuolelle, luoda ympäristön ärsykkeiden välille keinotekoista
merkkiärsykkeistöä (Valsiner 2000, 13–14, Vygotsky 1977, 62–63). Se on korkeampien
aivotoimintojen hallitsemaa ja yhteydessä ihmisen aktiiviseen mukautumiseen ympäris-
tönsä kanssa. Merkkien avulla ihmisen on mahdollista yhdistää kokemuksia menneestä
nykyisyyden kautta tulevaan. Merkki muodostaa psykologisten prosessien rakenteellisen
ja funktionaalisen keskuksen. Merkin sisällyttäminen mihin tahansa prosessiin muotoilee
uudelleen psykologisten operaatioiden koko rakenteen, kuten välineen mukaan ottaminen
työhön muuttaa koko työoperaatiota.

Lapsen kulttuurisen kehityksen kannalta on tärkeää ymmärtää, ettei merkin käyttö ole
yhtäkkinen ahaa-elämys. Se on vähittäinen, monimutkainen ja pitkä kehitysprosessi.
Merkkijärjestelmä ei myöskään jää pysyväksi, vaan se muuttuu ja kehittyy (Van der Veer
& Valsiner 1994, 61–62, 147–148).

Merkkijärjestelmällä on sisäistämisprosessissa olennainen merkitys (Davydov &
Zintsenko 1987). Merkin kytkeminen psyykkisen funktion rakenteeseen eli merkkien
avulla tapahtuvaan välittymiseen sitoo funktion kulttuuriin. Merkki on myös tietoisuuden
kehityksen ja toiminnan perusta. Näin merkin olemus on kaksijakoinen. Se on toisaalta
objektiivinen, koska se kuuluu kulttuurin maailmaan; toisaalta se on yksilöllinen, koska
se kuuluu erillisen yksilön kokemuksiin.

Osoittavan eleen kehitys on esimerkki esineenkäsittelyn ja sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen kontekstissa syntyvästä sosiaalisesta merkistä. Osoittavan eleen kehitys on myös esi-
merkki sisäistymisestä: miten ulkoinen muuttuu sisäiseksi, sisäistyneeksi suhteeksi
(Duncan 1993). 

Merkin ja välineen suhde. Vygotsky (1977, 69–72) pyrki selvittämään merkin ominai-
suuksia vertaamalla sitä välineeseen ja etsimällä näin merkin ja välineen yhtäläisyyksiä ja
eroja. Hän tutki empiirisesti, miten nämä kaksi ilmenevät lapsen kulttuurisessa kehityk-
sessä.
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Kuten on jo todettu, merkkijärjestelmän luominen on ihmiselle sopimusperäinen tapa
sopeutua ympäristöön. Merkin keksiminen ja käyttö liittyvät myös psykologisten ongel-
mien ratkaisemiseen — muistamiseen, vertailuun, valintaan liittyviin operaatioihin. Täs-
sä psykologisessa suhteessa merkki ja väline ovat samanlaisia. Merkki on psykologisen
toiminnan instrumentti kuten väline on työn (Vygotsky 1977, 71).

Kuvio 2. Väline ja merkki välittyneinä toimintoina lapsen kulttuurisessa kehityksessä
(Vygotsky 1977, 71).

Merkki ja väline ovat molemmat välittyneitä toimintoja lapsen kulttuurisessa kehitykses-
sä.

Molemmat ovat luonnon ja käyttäytymisen hallitsemisen keinoja — aivan kuten luon-
non muuttaminen muuttaa ihmisen luonnetta. Molemmissa kyse on keinotekoisten keino-
jen käytöstä, siirtymisestä epäsuoraan toimintaan. Merkki muuttaa perusteellisesti koko
psykologista operaatiota samoin kuin välineen käyttö muuttaa orgaanisen luonnon toimin-
taa.

Perusero välineen ja merkin välillä on niiden erilainen suhde ihmisen käyttäytymi-
seen. Väline on ulkoisesti orientoitu. Ihmisen vaikutus toimii johtimena. Väline saa aikaan
muutoksia kohteissa. Väline on ihmisen ulkoisen toiminnan keino hallita luontoa ja mate-
riaalisia kohteita (Van der Veer & Valsiner 1991, 220). 

Sen sijaan merkki on sisäisesti orientoitu. Se on sisäisen aktiivisuuden, toiminnan kei-
no, jonka tavoitteena on ihmisen itsensä hallitseminen, mutta merkki ei muuta mitään
psykologisen operaation kohteessa. Merkki antaa vain suunnan tai rekonstruktion mentaa-
liselle operaatiolle (Van der Veer & Valsiner 1991, 219–220, Vygotsky 1997c, 89). Mikä
tahansa ärsyke, joka voi merkitä toista ärsykettä, voidaan nähdä ja sitä voidaan käyttää
psykologisena instrumenttina eli merkkinä. Merkki on instrumentaalinen, psykologinen
akti. Se on psyyken kontrollia, muiden ja oman käyttäytymisen kontrollia.

Korkeampia henkisiä toimintoja ei olisi ilman välinettä ja merkkiä. Siis molempia
tarvitaan. Vygotskyn sanoin: “We use the term higher psychological function or higher
behavior to refer to the combination of tool and sign in psychological activity” (Vygotsky
1977, 73).

Praktisen älykkyyden ja puheen kehityksen tutkijat eivät Vygotskyn (1978, 23–24)
mukaan ole onnistuneet näiden kahden funktion kytkennöissä. Praktinen älykkyys ja mer-
kin käyttö on saatettu ymmärtää lapsen käyttäytymisessä toisistaan riippumattomiksi alu-
eiksi, mutta toiminnan kehitys ei ole irrallaan kielellisestä kehityksestä. Tekninen ajattelu
edeltää puhekieltä ja käytännön toiminnalla on tärkeä merkitys vaiheessa, jolloin lapsi al-

välittynyt toiminta

merkin käyttövälineen käyttö
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kaa puhua. Kun ajattelun ja kielen linjat leikkaavat, toiminta muuttuu ja organisoituu uu-
della tavalla — merkin ansiosta. Kielen ja toiminnan dialektinen yhteys on vielä aikuisil-
lakin olemassa kompleksisessa inhimillisessä käyttäytymisessä.

2.3 Laadulliset muutokset ja kehityksen vaiheittaisuus

2.3.1 Kehityksen sosiaalinen tilanne 

Kehitys on vaiheittaista, monen eri tekijän yhteisvaikutusta. Yksi kulttuurihistoriallisen
teorian keskeisiä ongelmia on kysymys, mikä määrittää psyykkistä kehitystä ja mikä saa
yhden kehityskauden muuttumaan toiseksi. Mikä saa aikaan kehitysmuutoksen?

Kehitys (Van der Veer & Valsiner 1994, 138–39, Vygotsky 1997b, 83–96) tarkoittaa
laadullista muutosta psyykkisen funktion perusrakenteessa. Muutoksen, siirtymän seuraa-
vaan kehitysvaiheeseen, taustalla on muuttunut suhde luonnolliseen ja esineelliseen todel-
lisuuteen. Sen panevat alulle tietyt lait lapsen luonnollisessa kehityksessä, ulkoiset vaikut-
teet, joita lapsi kohtaa, sekä ulkoiset merkit, joiden kanssa lapsi operoi (Van der Veer &
Valsiner 1994, 62). Kunkin ikävaiheen kehitystapahtumassa aikaisemmin muotoutunut ra-
kenne muuttuu uudeksi rakenteeksi. Osien ja kokonaisuuden välinen suhde on dynaami-
nen, mikä osoittaa tapahtuman kehittyvää ja muuttuvaa luonnetta. 

Kunkin kehitysvaiheen alkuun syntyy lapsen ja häntä ympäröivän sosiaalisen todelli-
suuden välille ainutlaatuinen, ikäkaudelle spesifi suhde. Tämä suhde on ikävaiheen kehi-
tyksen sosiaalinen tilanne (Hakkarainen & Veresov 1998, 457, Vygotsky 1998a, 198). Se
on lähtökohta kaikille niille dynaamisille muutoksille, joita esiintyy tietyssä ikävaihees-
sa. Se on polku, jonka ansiosta sosiaalinen tulee yksilölliseksi. Kehityksen sosiaalinen ti-
lanne on tietyntyyppinen suhteiden systeemi lapsen ja häntä ympäröivän sosiaalisen to-
dellisuuden välillä. Ehtona lapsen muuttumiselle on, että nämä suhteet rakentuvat uudel-
leen. 

Koska konkreettiset sosiaaliset suhteet, joihin lapsi osallistuu kommunikaatiossa, ovat
ihmismielen alkuperä, tämä tarkoittaa Veresovin (1999, 12) mukaan sitä, että merkki psy-
kologisena välineenä on olemassa kehityksen sosiaalisessa tilanteessa.

Ensimmäisen elinvuoden aikana kehityksen sosiaalisen tilanteen muodostavat keskei-
sesti kaksi perustekijää (Vygotsky 1998b, 215–216), joiden vastakkaisuus ja ristiriitai-
suus ovat kehityksen perustana tässä ikävaiheessa: 1. Lapsen täydellinen biologinen avut-
tomuus. Lapsi on joka tilanteessa riippuvainen häntä hoitavasta aikuisesta. Lapsen riippu-
vuus aikuisesta luo täysin ainutlaatuisen suhteen todellisuuteen ja itseen. Nämä suhteet
ovat aina toisen ihmisen välittämiä. 2. Lapsi sosiaalisena olentona. Lapsen maksimaalinen
riippuvuus aikuisesta yhdistyy näkemykseen lapsesta sosiaalisena olentona. Lapsi on kui-
tenkin vielä vailla sosiaalisen vuorovaikutuksen perusmuotoa, puhekieltä. Näin koko elä-
män järjestäytymisen kannalta lapsi on pakotettu maksimaaliseen interaktioon aikuisen
kanssa. Lapsella on jo syntyessään dialoginen mieli (Tomasello 1999).
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2.3.2 Kriisiperiodit

Lapsen kehityskulussa Vygotsky (1998c, 259) teki eron varsinaisen kehitysvaiheen ja
kriisivaiheen välillä. Selvästi tunnistettavien kehitysvaiheiden välissä lapsen kehitys näyt-
tää yhtäkkiä pysähtyvän ja ikään kuin luisuvan pois raiteiltaan. Vygotsky lainasi tähän
yhteyteen Mark Baldwinin käsitteitä ”evoluutio” ja ”involuutio” (Valsiner 2000, 4). Invo-
luutio-prosessi hallitsee kriisiperiodeja; näyttää siltä kuin lapsi ei tällöin omaksuisi niin
paljon uutta ja vastaavasti näyttäisi menettävän aikaisemmin saavuttamaansa. 

Kuinka varsinainen kehitysvaihe ja kriittinen vaihe eroavat toisistaan? Kehitysvaihees-
sa lapsi omaksuu pysyviä taitoja: esimerkiksi oppii kävelemään, puhumaan tai kirjoitta-
maan. Kriittisessä vaiheessa omaksuttu asia ei jää pysyväksi, vaan on luonteeltaan siirty-
vää (Vygotsky 1998c, 259). Lapsi omaksuu kriittisessä vaiheessa esimerkiksi autonomi-
sen puheen. Se on puhetta, jota lapsi käy itsekseen. Jos se jäisi lapsen puheeksi loppuelä-
män ajaksi, kehitys ei olisi normaalia. Kriittisen vaiheen aikana tapahtuu siirtymä, jonka
aikana autonominen puhe häviää ja todellinen puhe tulee esiin.

Vygotsky (Valsiner 2000, 4) näki ajoittaiset taantumavaiheet kehitystä eteenpäin vievi-
nä vaiheina. Vaikka kriittisissä ikävaiheissa kyse on siirtymistä, ne ovat kehityksellisesti
merkittäviä; ne ovat silta varsinaiseen. Näin kehitystä tapahtuu, mutta se on epätasaista.
Vygotskyn mielestä kriisivaiheet eivät ole aikaisemman kehitysvaiheen taantumia, vaan
merkkinä psykologisen systeemin tietynlaisesta hajoamisesta, jonka jälkeen on odotetta-
vissa uudelleenorganisoituminen ja hyppäys laadullisesti uudelle kehityksen tasolle. Ke-
hityksen sosiaalisen tilanteen rekonstruktio muodostaa kriittisen kehitysvaiheen sisällön
(Vygotsky 1998a, 199).

Elkoninin (Aidarova 1982, 35) oletuksen mukaan kriittisissä ikäkausissa on ennen
kaikkea kyse suhteiden muuttumisesta ympäröiviin ihmisiin. Jokaisen ikäkauden lop-
puun mennessä lapsessa kehittyy uusia tarpeita, muodostuu valmius uusiin suhteisiin tois-
ten ihmisten kanssa.

Vygotsky erottaa yksilökehityksessä ensimmäisen, kolmannen ja seitsemännen vuo-
den kriisit. Ensimmäistä elinvuotta Vygotsky (1997d, 245–247) pitää siirtymävaiheena
naturalistisesta kulttuuriseen vaiheeseen.

2.3.3 Kommunikatiivisen toiminnan kehitys 

Voidaan edelleen esittää kysymys: mikä määrittää kehitystä. Mikä saa kehitysvaiheen
muuttumaan toiseksi? Tämän selville saamiseksi on syytä selvittää, mikä on ihmiselle
henkilökohtaisesti tärkeää kussakin kehitysvaiheessa. 

Inhimillinen toiminta on Leontjevin (1977, 91–106) mukaan kolmitasoinen; siinä ero-
tetaan toiminta, toimintaa realisoivat teot sekä teon toteuttamiseksi tarvittavat keinot eli
operaatiot. Ihmisellä toiminta ja motiivi ovat erottamattomat. Motiivilla on toimintaa vi-
rittävä tehtävä ja se vastaa aina tiettyä tarvetta. Teko on toiminnan päämäärään suuntautu-
nut prosessi. Teolla on kaksi aspektia: intentionaalinen ja operationaalinen. Intentionaali-
nen viittaa siihen, mitä pitää saavuttaa; operationaalinen sitä vastoin siihen, miten tavoite
saavutetaan. Operaatioita on kolmentyyppisiä: relationaalisia, esittäviä ja symbolisia. Re-
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lationaaliset operaatiot saattavat joskus olla luonteeltaan imitoivia. Ne ilmenevät hymyily-
nä, katseena kommunikaatiopartneriin. Esittävät operaatiot ilmenevät eleinä tai liikkeinä.
Ne edustavat toivottua toimintaa. Symboliin perustuvat operaatiot ilmaistaan esimerkiksi
puheen avulla.

Toiminnan kehityskulun kannalta keskeisiä ovat toiminnan, tekojen ja operaatioiden
väliset suhteet ja niihin kätkeytyvät muutokset. Motiivien ja tarpeiden rooli muutosten
käynnistäjänä saa ihmisen lopettamaan aikaisemmat toiminnat, etsimään uusia ja osallis-
tumaan niihin. Kehityksen siirtymävaiheissa nousee keskeiseksi motiivien ja tarpeiden
muutoksen merkitys (Hakkarainen 1990, 265).

Lisina (1985, 18–28) sovelsi Leontjewin käsitystä inhimillisen toiminnan luonteesta
lapsen kommunikaation kehitykseen. Hän näki kommunikaation toimintana: ihminen kas-
vaa, kehittyy ja muuttuu kommunikatiivisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kans-
sa. 

Esikielellisessä vaiheessa aikuisella on erityinen asema lapsen maailmassa ja hän on
lapselle ympäristön ja elettävien tilanteiden erottamaton osa. Lisina tarkasteleekin tilan-
nesidonnaisten motiivien muutosta äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen kehityksen
kontekstissa. Taulukko 1 kuvaa tätä muutosta kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana: 

Taulukko 1. Lisinan (1986) kuvaamat aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksen kehitysvaiheet
kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana (Hakkarainen 1990, 162).

Tilannesidonnaisuus luonnehtii lapsen kehitystä aina kolmivuotiaaksi asti. Tämä tarkoit-
taa, että lapsen käyttäytyminen on sidoksissa senhetkisiin kokemuksiin ja tilanteeseen,
persoonallinen suhde korostaa emotionaalista yhdessäoloa. Lapsella on tarve saada hy-
vänahtoista huomiota toiselta ihmiseltä. Lapsen emootiot ja aloitteisuus ovat korkeam-
malla tasolla, kun hän on vuorovaikutuksessa läheisen aikuisen kanssa. Tärkein merkitys
tällä on siihen, että se stimuloi lapsen mielenkiintoa ympäröivään maailmaan.

Noin puolen vuoden iästä lähtien lapsen toiminnan kohteellisuudessa tapahtuu muu-
tos. Hänen tarpeidensa suunta muuttuu ja se aiheuttaa muutoksen motivaation rakentees-
sa. Lapsen kehitys alkaa saada uusia laadullisia piirteitä (Leontjev 1977, 81–82). Pelkkä
emotionaalinen yhdessäolo ei lapselle enää riitä. Esinekäsittelyssä lapsella herää tarve yh-
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teistoimintaan häntä hoitavan aikuisen kanssa. Aikuinen stimuloi lasta kommunikaatioon
auttamalla häntä, antamalla neuvoja jne. Tässä roolissa hän ilmentää kommunikaation
taustalla olevia käytännön motiiveja. Aikuisesta tulee yhteisissä toiminnoissa paitsi mu-
kana leikkijä ja auttaja, myös jäljittelyn kohde.

Kommunikatiivisen toiminnan kehitys liittyy Lisinan (1985, 33–34) mukaan lähikehi-
tyksen vyöhykkeen käsitteeseen. Juuri kommunikatiivisen toiminnan kontekstissa tapah-
tuu siirtymä kehityksen korkeammalle askelmalle.

Johtava toiminta. Myös johtavan toiminnan käsite liittyy lähikehityksen vyöhykkee-
seen. Ilmiö yhdistetään A.N. Leontjewin nimeen ja kuvaa sitä, miten jokaisessa kehitys-
vaiheessa yksi toiminnan tyyppi osoittautuu kehityksen kannalta keskeiseksi.1 Lähikehit-
yksen ristiriita on nykyisen ja tulevan toiminnan ristiriita ja sen ratkaisee uusi toiminta
vaiheessa, jolloin kehityksen sosiaalinen tilanne tulee ajankohtaiseksi. Johtavassa toimin-
nassa (Leontiew 1974, 310) kehittyvät tärkeimmät psyykkiset prosessit. Nämä valmista-
vat siirtymistä uudelle korkeammalle kehitysasteelle. 

2.3.4 Lapsen psyykkisen kehityksen vaiheet

Lisinan näkemykseen kehityksen tarve-motivationaalisesta perustasta ja johtavan toimin-
nan käsitteeseen perustuen Elkonin (1998) esitti näkemyksensä lapsen psyykkisen kehi-
tyksen vaiheista. Kehityksen kaksijakoisuus näkyy Elkoninin käsityksessä kehityksen vai-
heittaisuudesta: on toisaalta tarve-motiovationaalinen kehityksen linja ja toisaalta väli-
neen hallinnan linja. Psyykkinen kehitys voidaan nähdä mukautumisen kehityksenä kah-
teen toisiaan täydentävään systeemiin; lapsi suhteessa muihin ihmisiin sekä lapsi suhtees-
sa esineisiin. Elkoninin mukaan emme koskaan voi ymmärtää psyykkisen kehityksen pro-
sessia muuten kuin tutkimalla toiminnan kohde-kontekstuaalista aspektia.

1. ”Lapsi-sosiaalinen aikuinen” sisältyy toimintoihin, joissa intensiivinen orientaatio on
suhteessa inhimillisen toiminnan perusmielekkyyteen sekä inhimillisten suhteiden
tavoitteisiin, motiiveihin ja normeihin. Näitä kehitysvaiheita edustavat suora emotio-
naalinen kontakti toiseen ihmiseen ensimmäisenä elinvuotena sekä myöhemmin roo-
lileikki ja nuoruuden intiimit persoonalliset kontaktit. Edellä mainituilla tekijöillä on
yhteinen perussisältö; niissä etenee ennen muuta tarve-motivationaalisen alueen kehi-
tys.

2. ”Lapsi-sosiaalinen objekti” tarkoittaa sosiaalisia toimintamalleja esineillä. Se sisältää
pikkulapsi-iän esinekäsittelyn, oppimistoiminnan sekä ammattiin ja uraan liittyvän
toiminnan. Näillä vaiheilla on se yhteinen piirre, että ne ovat kaikki inhimillisen kult-
tuurin elementtejä. Niillä on yhteinen alkuperä, yhteinen paikka yhteiskuntaelämässä
ja ne edustavat historiallisen kehityksen tulosta.

1. Yhden johtavan toiminnan ajatus on saanut osakseen kritiikkiä. Aivan pienten lasten kehitystä ajatellen mielenkiintoisena
onkin pidetty ehdotusta siitä, että lähikehitys muodostuisi useammasta eri toiminnasta eikä yhdestä johtavasta toiminnasta
kerrallaan (Hakkarainen & Veresov 1998).
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Näin lapsen kehityksen muodostavat toisaalta vaiheet, joita luonnehtii tarve-motivationaa-
lisen alueen kehitys ja toisaalta lapsen kognitiivisten, operationaalisten ja teknisten kyky-
jen muodostuminen. Elkonin olettaa kehitysvaiheiden muotoutuvan siten, että tarpeet ja
motiivit vuorottelevat teknisten kykyjen kanssa. Syntyy dikotomia: motivationaalinen ja
kognitiivinen aspekti muodostavat lapsen persoonallisuuden kehityksessä dialektisen
ykseyden. Psyykkinen kehitys ei etene lineaarisesti, vaan on nouseva spiraali, kehityspro-
sessi. Ensimmäisessä vaiheessa kehitys perustuu emotionaaliseen vuorovaikutussuhtee-
seen aikuisen kanssa. Tämä luo edellytykset esineellisen toiminnan laadullisille muutok-
sille.



3 Merkitys ja mielekkyys

3.1 Merkitysten omaksumisen sosiaalinen perusta

Millaisten prosessien kautta lapsi alkaa omaksua ympäristönsä merkityksiä? Vygotskyn
mukaan lapsi johdatetaan merkityssysteemiin sosiaalisen kanssakäymisen kautta, aikui-
sen toimiessa välittäjänä. Merkkien ansiosta (Lotman 1989, Valsiner 1998) ihmisen ja hä-
nen toimintansa on luonteeltaan semioottista: kaikilla teoilla on merkitystä paitsi ihmisel-
le itselleen myös sille yhteisölle, missä hän elää. Merkitys on kontekstuaalinen dialogi-
nen suhde. Sitä ei ole ilman ympäröivää todellisuutta ja kontaktia toisiin ihmisiin. 

Vaikka merkitykset ovat ihmisten mielessä, niiden alkuperä ja arvo on siinä kulttuuris-
sa, missä ne on luotu (Bruner 1996). Juuri merkityksen kulttuurinen situaatio luo perus-
tan kulttuuriselle kanssakäymiselle. Kulttuurinen kanssakäyminen ei edellytä vain herk-
kyyttä nähdä, mitä toiset ihmiset tekevät. Se edellyttää myös kykyä oivaltaa, mitä toiset
ihmiset aikovat tai mitä he tarkoittavat. Näiden merkitysten havaitsemiseen tulisi lasta oh-
jata alusta alkaen (Bruner 1998, 230). Adamsonin (1996) mukaan vastavuoroisen kom-
munikaation vahvistaminen on keskeistä aikuisen toimiessa vanhempana; on opittava tul-
kitsemaan lapsen ei-kielellisiä viestejä ja vastattava niihin tarkoituksenmukaisella tavalla.
Näin läheisissä vuorovaikutussuhteissa tapahtuu lapsen jatkuva ohjaaminen merkitysten
maailmaan aikuisen ymmärryksen ja tulkintojen kautta.

Lapsen toiminnoilla ei ole kulttuurista ulottuvuutta (Perinat & Sadurni 1999). Siksi ai-
kuinen ja lapsi eivät jaa aluksi samoja ulottuvuuksia merkitykseen siitä, mitä he tekevät
yhdessä. Oman kulttuurin merkit ja symbolit omaksutaan yhteisessä toiminnassa ja kom-
munikaatiossa. Näin lapsi johdetaan merkityssysteemiin, merkkien maailmaan.

Lapsi ei ymmärrä, mitä varten työkalu on, ellei hän tiedä, mitä se edustaa sitä käyttä-
vän henkilön mielessä. Lapsi ei opi, kuinka esineet toimivat, vaan hän oppii, kuinka ihmi-
set toimivat esineillä. Näin hän oppii ympäristönsä merkityksiä; lapsen tulee saada koke-
mus esineen kulttuuris-välineellisestä käytöstä. Näin tieto todellisuudesta luodaan inter-
mentaalisesti aikuisen toimiessa välittäjänä. 

Toiminnallisissa tilanteissa lapsi havainnoi aikuisen toimintaa toistuvasti, kerta toisen-
sa jälkeen. Lapsi oppii, että asiat tehdään tietyllä tavalla. Toisto on tärkeä. Toistuvilla ta-
pahtumilla, rutiineilla on nimetkin: ns. skriptit (Nelson 1996, 118), raamit (Kaye 1982,
74), formaatit (Bruner 1983, 120-121). Kyse on tiettyyn aikaan ja paikkaan sidotuista toi-
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mintasarjoista, joilla on samana pysyvä rakenne. Ne voivat olla arkirutiineja, kuten ruo-
kailutilanne, tai niillä voi olla leikillisempi luonne, jolloin kyse on aikuisen ja lapsen väli-
sestä yhteisestä leikistä. Osanotto näihin toistuviin toimintoihin luo kontekstin, missä lap-
si voi kehittää yhä kompleksisempaa ymmärrystä kulttuurin peruskäsitteistä ja tavoista
toimia. Näin toistuvat tapahtumat ovat oppaita toimintaan, merkitysten ymmärtämiseen
(Cole & Cole 2001).

3.2 Merkin ja merkityksen välinen suhde

Vygotskille merkitys oli ensisijainen kulttuuriseen merkkiin verrattuna; merkki voidaan
aina muuttaa tai korvata, merkitystä ei (Veresov 1998). Lapsi käsittelee merkin ja merki-
tyksen suhteita jo varhain. Kuitenkin näiden välinen suhde on monimutkainen kehityspro-
sessi. Merkin hallinta ei ole mahdollista vielä lapsen kulttuurisen kehityksen alkuvaihees-
sa. Kun lapsi alkaa omaksua sanoja, sana on lapselle yksi esineiden ominaisuuksista, ei
merkki. Sana on pitkään pikemminkin esineen ominaisuus kuin symboli. Vygotsky
(1982, 213–221) käsitteli merkityksen omaksumista ajatuksen ja sanan suhteessa, erityi-
sesti sanan merkityksen kontekstissa. Hän osoitti kokeellisesti sanan merkityksen muuttu-
van lapsen kehityksen myötä ajattelun kehityksen ohjaamana. Merkin funktionaalisen
käytön omaksuminen on ydin tässä kehitystapahtumassa. Tässä kohden Vygotsky (1982,
102–103) kritisoi Sterniä, jonka mukaan lapsi tekee suuren keksinnön puolitoistavuotiaa-
na eli siirtyy kielen maailmaan. Vygotskyn mukaan ei tule suurta oivallusta, vaan joukko
siihen johtavia ”molekulaarisia muutoksia” (ks. Vygotskyn käsitys kehityksestä ja kehi-
tysmuutoksista luvussa 2.3). On kyse merkin hallinnan kehityksestä. Käännekohta tulee
noin kahden vuoden iässä (Vygotsky 1982, 93), jolloin kielen ja ajattelun linjat leikkaa-
vat. Lapsi siirtyy kehityksessään älylliseen vaiheeseen: ajattelu muuttuu kielelliseksi ja
kieli älylliseksi. Lapsi tarvitsee sanaa. Hän kysyy: ”Mikä tämä on?” ja pyrkii aktiivisesti
hallitsemaan esineeseen liittyvän merkin, joka toimii nimeämisen ja yleistämisen välinee-
nä. Näin lapsi osoittaa hallitsevansa symbolifunktion käytön; merkitys liittyy merkkiin
yleistämisen välineenä.

Vygotsky korostikin sanan merkityksen dynamiikkaa, sen muuttuvaa luonnetta. Sa-
naan sisältyy yleistys, joka heijastaa todellisuutta tietyllä tavalla. Ajatuksen ja sanan suh-
de käy läpi muutoksia. Sanan merkityksen ja tarkoitteen eriytyminen tapahtuu yleistämi-
sen kehityksen myötä. Tarkoite on kohde, johon se viittaa (Vygotsky 1982, 139). Tavallis-
ta on, että lapsen ja aikuisen sanoilla on sama kohde, mutta eri merkitys.

3.3 Merkityksen ja mielekkyyden välinen suhde

Alussa Vygotsky ei erottanut mielekkyyttä merkityksestä, vaan piti niitä synonyymeinä.
Vasta teorian kehittelyn loppupuolella hän vuosina 1931–34 alkoi nähdä psyykkisten
funktioiden luonteen prosessinomaisina ja dynaamisina (Veresov & Hakkarainen 1998).
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Sanan merkitystä koskeva tutkimustyö oli antanut merkittäviä aineksia tietoisuuden ym-
märtämiselle; siirtymä tietoisuuden rakenteesta toiselle toteutuu sanan merkityksen yleis-
tämisen kautta. Merkitys yleistyksenä ilmenee kommunikaatiossa aikuisen kanssa. 

Analysoidessaan kommunikaatiota merkitysten luojana, siis elävää vuorovaikutustilan-
netta, jossa kieli tulee käyttöön, Vygotsky erotti merkityksen ja mielekkyyden. Yksilön
tietoisuudessa merkitys edustaa kuvaa maailmasta ilmaistuna sanassa. Mielekkyys sitä
vastoin on yksilön emotionaalinen kokemus, persoonallinen suhde maailmaan ja sanaan. 

Toiminnan ja sanan merkitys voidaan omaksua vain, jos tunnetaan konteksti, josta teh-
tävä erottuu ja tarkoitus, mitä varten se ratkaistaan. Tälle perustalle Vygotsky (Veresov &
Hakkarainen 1998) muotoili idean mielekkyydestä inhimillisen tietoisuuden perustavana
ja konstruoivana komponenttina. Mielekkyys on dynaaminen, monimutkainen ilmiö, joka
koostuu useista eri vyöhykkeistä. Merkitys on näistä vyöhykkeistä yksi, jolla on tosin
oma erityinen asemansa. Mutta merkitys ei ole muuta kuin potentiaali, joka realisoituu
vain elävässä puheessa. Siinä se on vain mielekkyyden kulmakivi (Vygotsky 1987,
275–276).

Vygotsky (Valsiner 1998, 278) näki merkityksen ja mielekkyyden suhteen dynaamise-
na. Molemmat ovat muuttuvia kokonaisuuksia, mutta merkityksen ajallinen muuttumis-
tahti on hitaampaa. Henkilökohtainen mielekkyys on dynaamista ja luo spesifien tilantei-
den ajankohtaisia merkityksiä. Kielen suuri voima inhimillisessä merkityksen muodosta-
misessa onkin niiden aktuaalisten merkitysten hämäryydessä, joita ihmiset luovat epävar-
moissa tilanteissa. Valsiner vertaa Vygotskyn käsitystä merkityksestä ja mielekkyydestä
de Saussuren (1972, 13–14) käsitepariin langue-parole, jossa kyse on kielen merkitysjär-
jestelmän ja sen käytön välisestä suhteesta. Pääpaino on ilmaisussa (parole), joka määräy-
tyy tilanteen mukaan ja myös muuttuu sen mukana.

Henkilökohtainen mielekkyys ei ole kuitenkaan irrallinen, ympäristöstään erillään ole-
va persoonakohtainen ilmiö. Se on (Hakkarainen & Veresov 1998, 458) objektiivisesti
olemassa persoonallisuuden ulkopuolella sosiaaliskulttuurisena ilmiönä. Vasta persoonal-
lisuus avaa sen asettumalla suhteeseen sosiaaliseen ympäristöönsä.

Kulttuurinen mielekkyys (Veresov 1998) tarkoittaa inhimillisen kulttuurin perustana
olevia inhimillisiä arvoja huolimatta ilmaisujen kansallisesta muodosta. Kyse on kulttuu-
risesta arvoasenteesta, ihmisten arvoista, jotka muodostavat perustaltaan inhimillisen kult-
tuurin.

Miten tämä merkitys-mielekkyys -suhde asettuu esikielellisessä vaiheessa olevan lap-
sen kehityksellistä tilannetta vasten? Miten se tulisi nähdä vaiheessa, jolloin lapsi on vasta
tiellä kohti kieltä eikä sanamerkityksiä vielä ole? Miten merkitys-mielekkyys-suhde al-
kaa rakentua? Kuten aikaisemmin on todettu, lapsen tarve-motivationaalinen perusta oh-
jaa hänen kehitystään. Lisäksi pieni lapsi kasvaa tunneperäisessä suhteessa hoitajiinsa.
Näin ollen tarpeet, motiivit ja emootiot, nuo mielekkyyden rakennusaineet, ovat pienen
lapsen kehityksen kulmakiviä. Tässä kontekstissa lapsi alkaa omaksua merkityksiä.

Millainen olisi sitten mielekäs toimintaympäristö esikielellisessä vaiheessa olevalle
lapselle, kun lähtökohtana ovat lapsen tarpeet, motiivit ja emootiot? Esineillä on erityi-
nen puoleensa vetävä ominaisuus lapsen elämässä. Ne houkuttelevat häntä toimintaan
(Vygotsky 1998d, 261). Toisaalta lapsi on suuntautunut emotionaaliseen yhdessäoloon ja
vähän myöhemmin yhteiseen toimintaan läheisen ihmisen kanssa (Elkonin 1998, Lisina
1985). Lapsella tulee olla emotionaalinen tuki ja turva aikuisesta; miten hän ohjaa lasta
välineiden käytössä, antaa mallia, suuntaa lapsen huomiota, verbalisoi toimintaa. Lapsel-
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la tulee olla myös mahdollisuudet omaehtoiseen, hänen omista intresseistään lähtevään
toimintaan, esimerkiksi liikkumiseen. Merkitykset omaksutaan edellä kuvatussa konteks-
tissa. 



4 Esineen käsittelyn kehitys kommunikatiivisen toiminnan
kontekstissa esikielellisessä vaiheessa

Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on lapsen esineellisten toimintojen kehityksen
perusta, ja se mahdollistaa ulkoisen muuttumisen sisäiseksi. Luonnollista ja välttämätön-
tä olisi tutkia lapsen esineellisen toiminnan kehitystä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Kuitenkin esineen käsittelyä koskevat tutkimukset pohjautuvat pitkälti piagetilaiseen käsi-
tykseen sensomotorisesta kehityksestä, jossa korostuvat lapsen yksin suorittamien toimin-
tojen rakenteelliset muutokset. Piaget`n (1952) mukaan lapsi konstruoi maailmaa toimi-
malla siinä (lapsi-esinevuorovaikutus) ja observoimalla oman toimintansa seurauksia.
Tähän perustuen Piaget kehitti sensomotorisen kauden esinemanipulaation kehitysvaiheet.
Tämän tutkimustradition piiristä on tehty esineen käsittelyn tutkimuksia (esim. Forman
1982, Langer 1980, Uzgiris 1983). Myös Gibsonin (1991) laaja tutkimustyö lapsen
havaintojen kehityksestä perustuu lapsi-esine -vuorovaikutukseen kylläkin ilman sosiaa-
lista kontekstia.

Näin ollen puuttuu yksityiskohtainen tutkimuksellinen kuvaus siitä, mitä muutoksia ta-
pahtuu aikuisen ja lapsen välisen esineen käsittelyn luonteessa ensimmäisen elinvuoden
aikana. Lapsen manipulaatiotaitojen kehitystä vygotskilaisesta perspektiivistä selittäviä
tutkimuksia on vähän (Lockman & McHale 1989).

Seuraavassa kuvaan lapsen esineen käsittelyn kehitystä kommunikatiivisessa toimin-
nassa (Lisina 1985) lähtökohtana Vygotskyn (1997c) ja Tomasellon (1999) näkemykset
lapsen äärimmäisestä sosiaalisuudesta sekä Elkonin (1998) käsitys kehitysvaiheiden muo-
toutumisesta tarpeiden ja motiivien sekä teknisten kykyjen vuorotteluna, joita täydennän
uusilla tutkimustuloksilla.

4.1 Esineen tavoittelu ja tarttuminen

Jo hyvin varhain, pian syntymän jälkeen, lapsi yrittää tavoittaa liikkuvaa esinettä. Tämä
onnistuu harvoin, koska lapsen tavoittelu- ja tarttumispyrkimykset eivät ole koordinoitu-
neet (von Hofsten 1997). Syntymästä asti lapsi käyttää suuta havaitsemisen välineenä
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— ei pelkästään imemistarkoitukseen. Ikävaiheessa, jolloin haptinen tutkiminen käsin ja
sormin on kehittymätöntä, lapsi käyttää suuta, siis huulia, kieltä ja ikeniä tehokkaasti
tähän tarkoitukseen. Tällainen käyttäytyminen lisääntyy neljän ensimmäisen elinkuukau-
den aikana.

Käden ja suun koordinaatio on lapsella olemassa jo kohdussa. Se on yksi varhaisim-
mista käyttäytymismalleista, joka integroi kaksi motorista systeemiä. Vastasyntyneen lap-
sen hereillä oloajasta 20 % kuluu kädet suun alueella (Rochat & Senders 1995). Käsi suu-
ta kohti onkin varhaisin ilmaus päämäärään suuntautuneesta toiminnasta ja ilmentää ”in-
tentionaalisuuden” elementtejä. Se on myöhemmän itsenäisen syömisen perusta ja enna-
koi myöhempää kehitystä esineiden tutkimisessa.

Kahden kuukauden iässä tapahtuu muutos käsi–suu -koordinaatiossa; lapsi tuo nyt esi-
neen kädellä suuhun oraalis-haptista tutkimista varten. Muutoksen juuret ovat manuaalis-
haptisessa kontaktissa esineeseen, ei imemiskäyttäytymisessä. Tapahtuu muutos kehoon
suuntautuneesta toiminnasta kohti kohdesuuntautunutta toimintaa (Rochat & Senders
1995). 

Tahdonalaisen toiminnan kehittyessä lapsi alkaa ohjata käden liikkeitä tavoittelussa
(von Hofsten & Rönnqvist 1988). Mielenkiintonsa esineisiin hän osoittaa tarttumalla nii-
hin ja viemällä niitä suuhun. Suu on pienelle lapselle primaari instrumentti esineiden kon-
taktinottoa, kiinniottamista ja kohteiden tutkimista varten (Rochat & Senders 1995).

Vaikka lapsi on kiinnostunut hänelle tarjotuista esineistä, hän ei osoita esineitä koh-
taan samaa emotionaalisesti virittäytynyttä käyttäytymistä kuin toista ihmistä kohtaan.
Tutkimustulokset ovat osoittaneet, miten jo vastasyntynyt lapsi on suuntautunut ihmiskas-
voihin (Morton & Johnson 1991) ja tunnistaa jo varhain äitinsä kasvot (Bushnell & Sai &
Mullin 1989). Lapsi erottaa vastasyntyneenä myös ihmisäänen muista äänistä ja suuntau-
tuu kielen nousevaan ja laskevaan tempoon. Jo kahden päivän ikäinen lapsi osoittaa miel-
tymystä ympäristönsä kieleen (Moon & Cooper & Fifer 1993) ja hänellä on erityinen sen-
sitiivisyys oman äitinsä äänelle (Decasper & Fifer 1980, Fernald & Kuhl 1987). Lapsella
on myös erityinen herkkyys puhutun kielen foneemeihin, ja kahden kuukauden ikäinen
lapsi erottaa jo joukon foneemeja toisistaan (Eimas 1985).

4.2 Aikuisen ja lapsen yhteinen toiminta

Ensimmäisen puolen vuoden aikana kokonaisvaltainen fyysinen kontakti aikuisen ja lap-
sen välillä toimii kommunikaation välittäjänä. Lapsi on kehitysvaiheessa, jossa hänen
mielenkiintonsa on kohdistunut yhdessäoloon toisen ihmisen kanssa (Adamson 1996,
Lisina 1985). Tässä vuorovaikutuksessa rakennetaan yhteisen huomion kohdetta. Lapsi on
toiminnan osapuolena, ja usein yhteisen huomion kohteena on lapsen keho. Pienet kon-
taktileikit, hyppyyttelyt ja loruttelut kehittävät lapsen vuorottelutaitoja ja jäsentävät mer-
kityssuhteita (Fogel & Nwokah & Karns 1993). Leikkeihin liittyvissä jännitteissä ja odo-
tuksissa on sanottu jopa piilevän huumorin kehittymisen siemenen (Reddy 1991). Käyt-
täytyminen on spontaania ja liittyy läheisesti tunteisiin. Toisen ihmisen kehon liikkeet,
katse, äänensävy ja tuoksu ohjaavat lasta ympäröivän maailman havainnointiin. Vaikka
lapsen aktiivisuus lisääntyy leikeissä kaiken aikaa, se on vielä aikuisen ohjaamaa.
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Lapsi keskittyy kommunikaatiossa toiseen ihmiseen persoonana. Tällainen tilanne luo
edellytykset vastavuoroiseen kommunikaatioon, vuorotteluun ja jäljittelyyn, mikä konkre-
tisoituu juuri näissä yhteisissä leikeissä (esim. Bateson 1975, Camaioni & Laicardi 1985,
Collis 1985, Hyvärinen & Torkinlampi 2000, Kaye 1982, Tolonen 1996).

Lapsen havaintomotorinen koordinaatio paranee asteittain. Puolen vuoden iässä lap-
sen tutkiva toiminta esineillä tarkentuu; kädet havaitsemisen instrumentteina tulevat suu-
ta tärkeämmiksi (Rochat & Senders 1995). Tavoitteluun tulee harkintaa. Lapsi ikään kuin
”mittaa” milloin esine on ulottuvilla eikä turhaan tavoittele liian kaukana olevaa (Yonas &
Hartman 1993). Lapsi tuo tavoittelemansa esineen ensin visuaaliseen tarkasteluun. Hän
alkaa tutkia esineitä suun, käsien ja katseen yhteistyönä. 

Esineisiin tarttumisen kehityksessä alkaa kokonaan uusi vaihe 5–6 kuukauden iässä
(Ruff 1984, Venger 1977). Kyse on kokonaan uudesta toiminnan tyypistä. Tähän asti esi-
neisiin tarttuminen on ollut eriytymätöntä kohteen suhteen. Nyt tarttuminen mukautuu
tarkasti kohteen muodon, koon ja massan mukaan. Mukautuminen alkaa siitä, kun käsi
koskettaa esinettä ensimmäisiä kertoja. Tämä taito kehittyy edelleen 9–10 kuukauden iäs-
sä.

On todettu, että 5–6 kuukauden iässä lapsen kehon kontrollin puute rajoittaa tavoittele-
vaa käyttäytymistä (Rochat & Senders 1995). Toista kättä tulee käyttää tasapainon ylläpi-
tämiseen, kun toinen käsi tavoittelee. Sen sijaan 7–8 kuukauden iästä lähtien havaitaan
käsien toisistaan riippumatonta toimintaa asennosta riippumatta. Käsien toiminta on eriy-
tynyt. Tämä näkyy esinemanipulaatioissa esimerkiksi sormilla esineiden tutkimisessa ja
siirrettäessä esinettä kädestä toiseen. Kuvatut toiminnat ovat suhteessa kehon hallinnan
kehitykseen. Esineiden tavoittelu ja vieminen suuhun edellyttävät erilaista kehon hallin-
taa.

Puolen vuoden ikää lähestyttäessä emotionaalisen kontaktin välittömyys siirtyy vähi-
tellen taka-alalle. Lapsen omaehtoinen toiminta alkaa yhä enemmän suuntautua aikuisen
tekemisiin ja työvälineisiin. Tälle luo pohjaa se, että kommunikaatio ja siihen yhdistyvä
käytännön toiminta tulevat vähitellen hallitseviksi. Tämä on todettu empiirisesti (Lisina
1985, 138–141): 6–18 kuukauden ikäiset lapset jaettiin kolmeen ryhmään, joissa jokaises-
sa aikuisen toimintatapa oli erilainen. Ensimmäisessä hän toimi vain emotionaalisesti
käyttämällä ystävällisiä sanoja ja hyväilyä. Toisessa ryhmässä aikuinen toimi leluilla ja
kolmannessa hän luki lapsille loruja ja kertomuksia. Selvä tulos oli, että lapselle eivät
puolen ikävuoden jälkeen enää riitä pelkät tunne- ja sanakokemukset, vaan niiden tulee
yhdistyä käytännön toimintaan. Selvästi eniten lapset pitivät aikuisen toiminnasta esineil-
lä, ns. leluteatterista. Lapset osallistuivat mielellään toimintaan ja osoittivat myös mieli-
hyvän kokemuksia. Sen sijaan ensimmäisessä ja kolmannessa ryhmässä lapsella tuli sel-
västi tarve muuttaa kommunikaation luonnetta; hän alkoi käsitellä aikuisen silmälaseja,
vaatteita, ottaa sukkaa jalastaan ja näyttää sitä aikuiselle. 

Lapsen toiminnan motiivit suuntautuvat yhteiseen toimintaan aikuisen kanssa. On ai-
van luonnollista, että häntä kiinnostaa, mitä tämä toinen ihminen tekee. Jäljittely tuleekin
tässä vaiheessa yhä tärkeämmäksi oppimisen muodoksi (Gopnik & Meltzoff 1993). Yh-
teiset esineelliset toiminnot aikuisen kanssa vahvistavat halua jäljittelyyn. Jäljittely kehit-
tyy laadullisesti ensimmäisen elinvuoden aikana. Lapsi alkaa myös jäljitellä toimintoja,
jotka eivät sillä hetkellä ole havaittavissa (Meltzoff & Gopnik 1989, Tomasello & Kruger
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& Ratner 1993). Koska jäljittelytaidon hallinta on lapselle olennainen taito, on tutkimuk-
siin (esim. Amano & Kezuka & Yamamoto 1998) nojaten voitu myös käytännössä ohjata
lasta jäljittelemään, ellei hän itsestään ole voinut omaksua sellaista suhdetta hoitajaansa. 

Hofsten ja Siddiqui (1993) tutkivat laboratorio-olosuhteissa, miten 6 ja 12 kuukauden
ikäiset lapset jäljittelevät äitinsä esittämiä yksinkertaisia mallitoimintoja erilaisilla esineil-
lä. Havaittiin, että molemmissa ikäryhmissä malli vaikutti ratkaisevasti lasten käyttäyty-
miseen. Kuitenkin lapset jäljittelivät valikoiden ottaen huomioon muun muassa esineiden
ominaisuuksia. Esimerkiksi helistimellä suoritettua ylös ja alas -liikettä jäljiteltiin useam-
min kuin nukella tapahtuvaa vastaavaa liikettä.

Aikuisen rooli on tärkeä myös välineen käytön oppimisen kannalta. Tutkimuksissa
(Amano & Kezuka 1996) vahvistettiin yli puolivuotiaiden lasten orientaatiota aikuisen
käteen, kun tämä toimi esineellä. Tutkimusten tuloksissa havaittiin aikuisen välittävän
roolin merkitys esineiden liikkeiden tunnistamisen edellytyksenä. Aikuisen näyttämis- ja
osoittamisliikkeet toimivat viittauksina ympäröivien esineiden ominaispiirteiden tunnista-
misessa.

Myös esineiden pinnan, värin ja äänen eroihin kohdistuvaa tarkoituksenmukaista tutki-
vaa käyttäytymistä lapset osoittivat enemmän tilanteissa, joissa he toimivat yhdessä äitin-
sä kanssa. Äitien vaikutus näkyi erityisesti siinä, että he antoivat mallia tiettyjen motoris-
ten toimintojen suorittamiseen esineillä. Äidit suuntasivat lapsen huomiota tarkoituksen-
mukaisiin toimintoihin. Samalla lapsi sai spesifiä tietoa itse esineestä ja siitä, mitä toimin-
tamahdollisuuksia se tarjoaa (Hodapp & Goldfield & Boyaatzis 1984, Hazen & Lockman
1989, Parrinello & Ruff 1988, Rogoff & Malkin & Gilbride 1984). Kun äiti kohdisti huo-
mionsa lapsen huomioon ja toimi tässä kontekstissa rikastuttavasti, tämä lisäsi lapsen tut-
kimuskäyttäytymistä, mikä näkyi vielä kaksi kuukautta myöhemmin (Belsky & Goode &
Most 1980).

4.3 Esineestä yhteisen huomion kohde

Noin yhdeksän kuukauden iässä tapahtuu kehityksellinen hyppäys: lapsi siirtyy kehityk-
sessään uudelle askelmalle. Hänen aktiivisuutensa ja aloitteisuutensa lisääntyvät (esim.
Bruner 1983, Ross & Lollis 1987). Useimmat lapset liikkuvat ympäristössä 8–9 kuukau-
den iässä. He tutkivat ympäristöä uudella tavalla ja saavat siitä uutta tietoa. Tässä suhtees-
sa lapsissa on isoja eroja. Kuitenkin liikkuminen on hyödyksi lapsen kehon jäsenten koor-
dinaatiolle (Adolph & Vereijken & Denny 1998). Lapsen liikkeelle lähteminen muuttaa
ratkaisevasti lapsen ja häntä hoitavan aikuisen suhteita: tulee uusia emotionaalisen ilmai-
sun muotoja, molemminpuoliset tunnekokemukset ja -ilmaukset lisääntyvät, sekä positii-
viset että negatiiviset (Campos & Kermoian & Zumbahlen 1992).

Muutos ilmenee myös niin, että 7–9 kuukauden välillä tapahtuu muutoksia isojen aivo-
jen prefontaalisen lohkon alueella, mikä luo edellytyksiä suunnittelulle ja tahdonalaisille
toiminnoille (Cole & Cole 2001). Ensimmäiset merkit lapsen kyvystä koordinoitunee-
seen esine–toinen ihminen -suhteeseen ilmaantuvat ikävaiheessa 8–10 kuukautta (esim.
Bakeman & Adamson 1984, Bates & Benigni & Bretherton & Camaioni & Volterra 1979,
Sugarman 1984). Lapsi kiinnostuu esineestä ja lähestyy samanaikaisesti sosiaalisesti tois-
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ta ihmistä. Tämä luo edellytyksiä vastavuoroiseen toimintaan eli jaettuun huomioon (Bru-
ner 1995), jonka ytimenä on pyrkimys toisen ihmisen toimintojen intentioiden ymmärtä-
miseen. Sen merkitys oppimiselle ja erityisesti kielen kehitykselle on todettu monissa tut-
kimuksissa (esim. Dunham & al 1993, Tomasello 1988). Jaettu huomio perustuu ensim-
mäisen elinvuoden aikana näköaistiin. Jaetun huomion keskeisimpiä ilmenemismuotoja
ovat mm. katseen seuraaminen ja katseenvaihto, osoittava ele, sosiaalinen viittaus, jäljitte-
ly sekä ensimmäiset sanat huomion kiinnittämisen välineenä (Tolonen 1997, Tomasello
1995). Lapsella on 9–12 kuukauden iässä (Bretherton, 1991) kyky ohjata intentionaalises-
ti partnerin huomiota hyvin ajoitetuilla ja hyvin ohjatuilla eleillä. Sana tulee tässä vai-
heessa yhä tärkeämmäksi kommunikatiivisissa vaihdoissa, mutta merkitykset välittyvät
vielä primaaristi intentionaalisten eleiden kautta. Tämä kyky kehittyy toisen elinvuoden
aikana jokapäiväiseen elämään liittyvissä tapahtumissa. Tärkeä osa kyseisestä kehityspro-
sessista tapahtuu lapsen ja aikuisen yhteisissä toiminnoissa.

Kuitenkin rinnan yhteisen kokemuksen kehittymisen kanssa kehittyvät myös lapsen
havaintotoiminnot ja välineiden käyttö. Jo 7 kuukauden iästä lapsen käsien ja sormien
hienomotoriset liikkeet tulevat yhä tarkoituksenmukaisemmiksi ja koordinoituvat parem-
min. Ollessaan 12 kuukauden ikäinen lapsi mukauttaa peukalon ja sormien liikkeet esi-
neiden koon mukaan. Kun tavoittelu ja tarttuminen koordinoituvat paremmin, esineiden
tutkiminen tulee hienosäätöisemmäksi. Lapsi hallitsee vähitellen monimutkaisia toiminta-
sarjoja. Hän juo kupista, käyttää lusikkaa, napsii rusinoita pöydältä suuhunsa (Connolly
& Dalgleish 1989). 

Lapsen havainnot kehittyvät kohteeseen suuntautuneiden toimintojen kontekstissa
(Gibson 1991, Venger 1977). Tarttuminen ja liike eivät jää riippumattomiksi toiminnoiksi,
vaan muotoutuvat konkreettisessa toiminnassa. Kun pieni lapsi tarttuu esineeseen, hän ei
vain halua pidellä sitä, vaan tehdä sillä jotakin; heiluttaa, lyödä. Kohteeseen suuntautunut
toiminta alkaa alkeellisten manipulaatioiden kontekstissa, vaihtelee ja tulee vähitellen
psyykkisen kehityksen päätekijäksi. 

Kohteeseen suuntautuneissa toiminnoissa on erityisesti kaksi toimintatyyppiä, jotka
ovat tärkeitä havaintojen kehittymiselle:

1. Yhdistävät toiminnot, joissa kaksi tai useampia esineitä asetetaan suhteeseen, kuten
kahden esineen lyöminen vastakkain, laatikon avaaminen ja sulkeminen, vanteen
asettaminen tappiin. 7–8 kuukauden ikäinen lapsi alkaa laittaa esineitä yhteen; 9–10
kuukauden ikäisellä lapsella on kyky yhdistää ne toiminnallisesti (Vondra & Belsky
1989).

2. Välineelliset toiminnot, joissa lapsi oppii käyttämään esinettä välineenä, jolloin edel-
lytyksenä on ottaa huomioon esineen ja kohteen tarkoituksenmukaiset ominaisuudet. 

Yhdeksän kuukauden ikää Vygotsky (1997d, 243) piti merkittävänä vaiheena välineen
käytön oppimisen kannalta. Tästä ikävaiheesta alkavat muodostua ensimmäiset komplek-
sisemmat mekaaniset ja sensomotoriset yhteydet. Kun lapsi esimerkiksi tavoittelee jotakin
ja jos hän epäonnistuu tässä, hän heittää toisen esineen perään. Kymmenen kuukauden
iässä välineen käytössä tulee mukaan uusi vaihe: välineellisen ajattelun vaihe. Lapsi alkaa
käyttää apuvälinettä tavoitteen saavuttamiseksi. Tätä vaihetta kestää noin vuoden ikään
asti. Se on käännekohta lapsen mukautumisessa ympäristöön. Kyse on kielestä riippumat-
tomasta ajattelun vaiheesta.
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Vygotskyn (1997d, 245–247) mukaan lapsen jokainen toiminto on tässä kehityksen
vaiheessa luonteeltaan sekoittunutta; niissä on eläintä ja ihmistä, naturalistista ja historial-
lista, primitiivistä ja kulttuurista, orgaanista ja persoonallista. Hän nimittääkin vaihetta
maagiseksi vaiheeksi, mikä kuvaa sitä kehityksellisenä siirtymävaiheena. Tänä aikana
lapsi saa hallintaansa kaksi tärkeää ominaisuutta/taitoa, joilla on erityistä merkitystä lap-
sen kulttuurisen kehityksen kannalta; kielen sosiaalisen funktion huomion kiinnittäminen
toiseen ihmiseen, mikä tarkoittanee laajemmin elekommunikaatiota sekä välineiden käy-
tön oppimista. Nämä kaksi muodostavat kiilan, joka repäisee maagisen vaiheen. Vygots-
ky nimittää ensimmäisen elinvuoden vaihetta myös esihistorialliseksi vaiheeksi. Termi il-
mentää vaiheen kytkeytymistä ihmisen historiaan ja kielen syntymisen alkujuuriin. Tähän
liittyvät lapsen muisti- ja havaintotoimintojen kehitys ensimmäisen elinvuoden lopulla
sekä ensimmäisten sanojen tuottaminen.

Lapsen ja aikuisen yhteisen toiminnan luonnetta lapsen perspektiivistä osoittaa hyvin
Vygotskyn (1998b) kuvaus, miten alle ja yli vuoden ikäinen lapsi suhtautuu kaukana ole-
viin esineisiin. Vygotsky referoi Fajansin (mts. 234–235) tutkimustuloksia: Havaitessaan
esineen lapsella herää halu saada se. Alle vuoden ikäiselle lapselle suhde kohteeseen ja
suhde toiseen ihmiseen ovat eriytymättömät. Hänelle jokaisen kohdetilanteen keskus on
toinen ihminen, joka muuttaa sen merkitystä ja mieltä. Kun esine siirtyy pois aikuisen lä-
heisyydestä, lapsen mielenkiinto katoaa vähitellen. Kiinnostus herää uudelleen, kun aikui-
nen siirtyy esineen läheisyyteen. Lapsen yritykset kohdistuvat esineeseen itseensä, ei ai-
kuiseen. 

Yli vuoden ikäiselle lapselle esineen näköhavaintoon perustuva etäisyys ei ole niin tär-
keä etäisyyden määrittäjä. Kun esine siirtyy lapsen saavuttamattomiin, tilanne muuttuu
helposti lapsen ja kohteen väliseksi persoonalliseksi sosiaaliseksi tilanteeksi. Lapselle
kohde ja tilanteen sosiaalinen aspekti ovat eriytyneet; hän toimii aikuisen kautta saadak-
seen apua esineen tavoittamisessa.

4.4 Toiminnasta eleeksi

4.4.1 Osoittava ele

Esinekäsittelyn kontekstissa kehittyy myös lapsen elekommunikaatio. Se kehittyy yhdek-
sän kuukauden iästä lähtien. Vygotsky kysyy, miten toiminnasta tulee ele ja eleestä puhe-
kieli.

Vygotsky (1997c, 105, 1978, 56) näki osoittavan eleen sosiaalisena merkkinä ja kuva-
si sen syntyä tarttumisliikkeestä lähtevänä seuraavasti: Osoittaminen on aluksi epäonnis-
tunut yritys tarttua johonkin. Liike, kohteen tavoittaminen on suunnattu kohteeseen, edes-
sä olevaan toimintaan. Lapsi yrittää tarttua esineeseen. Hän ei kuitenkaan ylety. Hän ojen-
taa kättä esinettä kohti, sormet jäävät ilmaan ja tekevät tarttumaliikkeitä. Kun äiti tulee,
hän huomaa lapsen käden liikkeiden tarkoittavan jotakin. Tilanne muuttuu. Äiti tulkitsee
lapsen käyttäytymisen osoittamiseksi, toiseen ihmiseen suuntautuneeksi. Tällöin tulkin-
nan johdosta liikkeen funktio muuttuu liikkeestä kohti esinettä liikkeeksi kohti toista ih-
mistä. Tämän alkuperäisesti tarttumisliikkeen muuttumisen osoittavaksi liikkeeksi vahvis-
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tavat toiset tutkijat. Karmiloff-Smithin (1996) mukaan osoittava ele ilmenee aluksi pro-
toimperatiivisessa tarkoituksessa — ”Tahdon tuon esineen” — ja kehittyy tästä protodek-
laratiiviseen suuntaan, yhteisen kokemuksen jakamiseen. Vasta myöhemmin, kun lapsi
osaa yhdistää epäonnistuneen tarttumisliikkeen tilanteeseen kokonaisuutena, hän alkaa
ymmärtää liikkeen osoittamisena. Tapahtuu muutos; kohteeseen suunnatusta liikkeestä tu-
lee liike, joka on osoitettu toiselle ihmiselle keinona vakiinnuttaa ihmisten välisiä suhtei-
ta. Tarttumisele muuttuu osoittavaksi toiminnaksi. Lapsi itse on viimeinen, joka tunnistaa
eleensä. Tämä ei Vygotskyn mukaan päde vain jokaiseen yksilöön kokonaisuutena, vaan
jokaiseen erillisen toiminnan historiaan. Wundt (1912) esitti kirjassaan esimerkin lapsen
tavoittelevasta käyttäytymisestä ja sen muuttumisesta osoittavaksi eleeksi (Valsiner 2000,
40). Vygotsky sovelsi ideaa kuitenkin omalla tavallaan ja sai idean sisäistämisestä. 

Osoittamisella on Vygotskyn (1997c, 105, 1982, 82) mukaan tärkeä rooli puheen ke-
hittymisessä. Se muodostaa inhimillisen kielen kehityksessä sen alkeellisemman asteen
(esim. Desrochers & Morisette & Ricard 1995, Locke 1993). Osoittelua ei tavata autisti-
silla lapsilla eikä myöskään eläimillä eleen kehittyneimmässä muodossa (Comez & Sar-
ria & Tamarit 1996, Dawson & al 1990, Premack & Premack 1983).

4.4.2 Esineiden antaminen

Clark (1978) tutki esineiden antamista ensimmäisen elinvuoden jälkimmäisellä puoliskol-
la. Hän toteutti pitkäaikaisseurannan kolmella äiti-lapsiparilla kotiympäristössä ikävai-
heessa 6–11 kuukautta. Äiti-lapsiparien keskinäistä toimintaa tallennettiin videolle. Äite-
jä pyydettiin toimimaan lapsensa kanssa siten, kuten he tavallisestikin tekevät. Tutkitta-
van ilmiön yhteydessä Clark käytti termiä esineiden ”siirtymä” (transfer) lapsen ja äidin
välillä, koska lapsen intentioista ei ole tietoa tässä vaiheessa. Se, miten äiti tulkitsee lap-
sen käyttäytymisen, on tärkeää. Molemminpuolinen ymmärrys intentioista lapsen ja äidin
välillä on välttämätön edellytys myöhemmän kommunikaation kehittymisen kannalta.
Tulosten mukaan lapsen toiminnassa on havaittavissa kehitysvaiheita. Aluksi lapsen rooli
on passiivinen. Hänen huomionsa on esineessä. Äiti on aktiivinen osapuoli. Tästä primi-
tiivisestä kommunikaatiosysteemistä lapsi siirtyy laadullisesti toiseen vaiheeseen; hän
alkaa antaa aktiivisesti esineitä äidille. Myös Trevarthen ja Hubley (1978) vahvistavat
saman tutkiessaan yhden äiti-lapsiparin toimintaa laboratoriossa strukturoiduissa olosuh-
teissa; kriittinen ikävaihe on 45–47 kuukauden iässä, jolloin tapahtuu suuri siirtymä. Lap-
si on tullut tietoiseksi toimintansa kommunikatiivisesta aspektista. Hänen huomionsa on
kiinnittynyt ei vain esineeseen vaan myös ihmiseen. Näin Clark (1978, 254) näkee ele-
kommunikaation kehittymisen alle vuoden iässä kaksiportaisesti (vrt Elkonin 1998):
1. suhteena äiti-lapsi-maailma ja 2. primitiivisestä toiminnasta eleeseen etenevänä. Eleel-
lä on merkitys ja muoto, jotka ovat suhteessa toimintaan maailmassa. Siinä ele syntyy ja
merkitys on erottamaton osa elettä. Tämä kaikki on välivaihetta, ennen kuin lapsi siirtyy
kommunikoimaan puhekielen avulla.

Myös Zinober ja Martlew (1985) tutkivat lapsia kotiolosuhteissa. He seurasivat kah-
den lapsen elekommunikaation kehitystä ikävälillä 10–21 kuukautta äidin ja lapsen väli-
sissä leikkitoiminnoissa. Äidin ja lapsen toimintaa videoitiin kuuden viikon välein. Selvi-
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tettiin, milloin toiminta korvautuu eleellä ja ele puheella. Tutkimuksessa ilmeni, että toi-
minta väheni ja eleet lisääntyivät erityisesti kirjanlukutilanteissa aina 18 kuukauden ikään
asti. Vähitellen sanat alkoivat liittyä eleisiin. 19 kuukauden iässä jo 90 % lapsen elekom-
munikaatiosta sisälsi yhden tai useamman sanan ilmaisuja.

Carpenter, Nagell ja Tomasello (1998) toteuttivat pitkäaikaisseurannan laboratorio-olo-
suhteissa 24 äitilapsiparilla. Lapset olivat seurannan alkuvaiheessa 9 kuukauden ja sen
päättyessä 15 kuukauden ikäisiä. Äiti-lapsiparit tulivat kerran kuukaudessa laboratorioon.
Jokainen käynti sisälsi aluksi 10 minuutin jakson äidin ja lapsen vapaata toimintaa, min-
kä lisäksi jokaiseen käyntiin kuului strukturoituja tehtäviä, jolloin äitien tuli toimia tutki-
joiden antamien ohjeiden mukaan.. Tutkijoiden tavoitteena oli selvittää lasten elekommu-
nikaation kehitystä ja suhdetta kielelliseen kehitykseen. Tulosten mukaan lapsi kommuni-
koi intentionaalisesti 9 kuukauden iästä lähtien. Kieli korreloi voimakkaasti kommunika-
tiivisiin eleisiin, joihin esineiden antaminen kuuluu osoittamisen ja esineiden näyttämi-
sen rinnalla. Eleet ilmaantuvat lasten kommunikaatioon ennen kieltä. Kielen omaksumi-
sen edellytys on, että lapsi ymmärtää toista ihmistä intentionaalisesti käyttäytyvänä olen-
tona. Tätä taitoa kommunikatiiviset eleet harjoittavat. 

Toisen elinvuoden aikana ilmenee Lisinan (1985, 146–149) mukaan lapsen käyttäyty-
misessä erityinen kommunikatiivisten operaatioiden luokka, joka viittaa kohdesuuntautu-
neen kommunikaation esittäviin operaatioihin. Kyse on siis samasta ilmiöstä kuin edellä,
mutta kehittyneemmässä muodossa. Kyse on Lisinan tulkinnan mukaan kohdesuuntautu-
neista toiminnoista; lapsi antaa jotakin toiselle ihmiselle. Lapsi käyttää tällaista toimintaa
kommunikatiivisessa tarkoituksessa, ja ilmiö käy läpi kehityksellisen muutoksen. Lisina
ohjasi leluteatterissa lapsia tietoisesti esineiden antamiseen. Hän pyysi lapsia antamaan
esineitä ja sitten leikki näillä lapsille. Vähitellen lapset alkoivat itse oma-aloitteisesti tuo-
da esineitä tutkijalle, kun tämä tuli huoneeseen. Lisinan mukaan lapset laajentavat mielel-
lään kommunikatiivisia operaatioita toimintoihin, joita ovat oppineet yhteisissä toimin-
noissa aikuisen kanssa. Nämä toiminnot ovat emotionaalisia, lapsen aloitteista lähteviä
(vrt. mielekkyyden kriteerit). Ne syntyvät käytännön vuorovaikutuksessa niiden ihmisten
välille, jotka ovat tilanteessa mukana. Ne ovat lapsesta lähteviä ja lapsen hallitsemia. Nii-
den luonne on esittävä: ”They provide as it were pictographs for joint activity desired by
the child” (Lisina 1985, 148). Myös Wundt (1973) yhdistää kuvakirjoitukset elekommu-
nikaatioon niihin sisältyvien merkitysten takia. Antamalla esineitä lapsi osoittaa interper-
soonallisen kontaktinhalunsa selvästi ja tarkasti. Se on kutsu yhteiseen toimintaan (myös
Bruner 1983).

Lisinan (1985, 146–149) mukaan lapset, joiden esikielellinen käytännön kommunikaa-
tio ei ole hyvin kehittynyt, eivät ole tällaisessa yhteistoiminnassa aikuisen kanssa. Myös-
kään heidän esineellinen ja kommunikatiivinen kykynsä eivät ole liittyneet yhteen, vaan
ovat erillisiä. Tämä on todettu pitkän aikaa sairaalassa olleilla orvoilla lapsilla, joilla ei
ole aikuiskontakteja. Tutkimustulosten mukaan 10 kuukauden iässä tällainen lapsi on
suuntautunut fyysiseen kontaktiin aikuisen kanssa ja kasvoihin. Hän ei seuraa aikuisen
toimintoja eikä jäljittele. Siirtyminen välittömästä emotionaalisesta vuorovaikutussuhtees-
ta käytännön vuorovaikutuksen tasolle vaatii paljon aikuiselta. Aikuisen tulisi antaa mal-
lia ja rohkaista lapsen aloitteisuutta. Aikuisen tulisi olla aktiivinen tulkitsija ja toimija.
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4.5 Esineiden käyttötarkoituksen mukaan toimiminen

Kävelemään oppiminen muuttaa lapsen näköperspektiiviä ja vapauttaa kädet tutkimaan ja
käsittelemään ympäristön kohteita. Kävelemään oppiminen ei edellytä vain raajojen liik-
keiden koordinaation hallintaa, vaan myös lisääntyvää herkkyyttä ympäristön havaintoär-
sykkeisiin. Kävelykyky ja kyky havainnoida ympäristöä kehittyvät yhdessä (Adolph
1997). Toisella vuodella oleva lapsi tutkii mielellään ympäristöään. Tässä tosin on huo-
mattavia eroja lapsen motorisen kehityksen tason ja persoonallisuuspiirteiden mukaan.
Lähellä puolentoista vuoden ikää lapsi kuljettaa leluja kaksin käsin paikasta toiseen
(esim. Shirley 1973).

Lapsen käden liikkeiden hienomotorinen koordinaatio kehittyy ikävälillä 12–30 kuu-
kautta. Toisella elinvuodella lapsi oppii monia koordinaation tarkkuutta vaativia toiminto-
ja (Connolly & Dalgleish 1989), esimerkiksi lusikalla syömisen.

Ensimmäisen elinvuoden loppupuolella välitön vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä
saa uuden laadullisen muodon: lapsi — esinetoiminnot — aikuinen (Elkonin 1980). Lap-
si siirtyy esinetoimintoihin. Aikuinen antaa toimintamalleja lapselle ja pitää yllä emotio-
naalista suhdetta häneen. Esinetoiminnat tulevat aikuisen ja lapsen tärkeimmäksi vuoro-
vaikutuksen muodoksi. Aluksi lapsi osoittaa ymmärtävänsä esineiden käytön tunnistetta-
villa liikkeillä, esimerkiksi ottaa puhelimen kuulokkeen ja panee sen korvalle. Vähitellen
hän kuvittelee itseensä yhteydessä olevia toimintoja vaikkapa juo tyhjästä kupista. Vähi-
tellen toiminta siirtyy leikkivälineisiin ja toisiin ihmisiin: lapsi syöttää äitiä tai nukkea.
Hän yhdistää vähitellen yhden kuvitellun skeeman useampiin vastaanottajiin, esimerkiksi
kampaa omaa, sitten äidin tukkaa ja myöhemmin yhdistää useita skeemoja toimintasar-
jaksi: halaa nukkea, panee sen vuoteeseen, syöttää sitä (Nicolich 1977). Leikki kehittyy
päivittäisissä toiminnoissa. Se on tärkeä osa lapsen päivittäistä elämää vuoden ikäisestä
lähtien aina neljän vuoden ikään asti. Äidin rooli korostuu toisella elinvuodella aloitteen-
tekijänä ja mukana leikkijänä (Haight & Miller 1993).

Toisen elinvuoden aikana havaintomotorinen koordinaatio paranee: käsien, käsivarren,
rakon, suolen ja raajojen lihasten lisääntynyt kontrolli auttavat toiminnan ja havaitsemisen
yhteistoimintaa (Cole & Cole 2001). Esineiden tarkoituksenmukainen käyttö tulee lapsen
johtavaksi toiminnaksi ja vie kehitystä eteenpäin. On tärkeää, että aikuinen on mukana
yhteisissä toiminnoissa rikastuttamassa lapsen toimintaa. Jäljittelystä tulee toisen elinvuo-
den aikana keskeisin oppimisen väylä. Jäljittelyä on sanottukin lapsen kehityksen mootto-
riksi (Gopnik & Meltzoff 1993) tässä ikävaiheessa.

Aikaisemmin lapsi jäljitteli yksittäisiä toimintoja. Nyt hän jäljittelee kokonaisia toi-
mintasarjoja esineillä toisen mallin mukaan. Tämä on todettu laboratoriotutkimuksissa
(esim. Fenson & Ramsay 1981), joissa aikuinen on näyttänyt lapselle useampiosaisia
mallitoimintoja esineillä. Mallinantoon ei kuitenkaan ole kuulunut toimintaa myötäilevää
puhetta.

Lapsi ei enää 16 kuukauden ikäisestä alkaen jäljittele toisen toimintaa niin usein, vaan
alkaa sovittaa omaa käyttäytymistään yhteen toisen leikkijän kanssa, jatkaa siitä mihin
toinen jäi (Eckerman 1993). Tutkimuksessa seurattiin 14 lapsiparin vapaata toimintaa la-
boratoriossa 16 kuukauden ikäisestä lähtien neljän kuukauden välein aina 32 kuukauden
ikäiseksi. Havaittiin, että lapsipari luo vähitellen yhdessä uusia toimintasarjoja. Kyse ei
ole enää niiden käyttäytymismallien toistamisesta, joita lapsi oli tutkimuksen alussa oppi-
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nut, kun hän tutustui leikkimateriaaliin yhdessä aikuisen kanssa. Tämä on merkki lapsen
yhä kasvavasta ymmärryksestä toisen ihmisen intentioita kohtaan. Tutkimustuloksen teki
mahdolliseksi lapsiparien vapaan toiminnan seuraaminen laboratoriossa pitemmällä aika-
välillä.

Jäljittelyssään lapsen on todettu suuntautuvan toisen ihmisen aikomia toimintoja koh-
taan (Meltzoff 1995). Lähellä puolentoista vuoden ikää jäljittelevä toiminta alkaa yhä
enemmän suuntautua sekä toisen ihmisen toiminnan että puheen jäljittelyyn (esim. Lisina
1985) samanaikaisesti. Herkkyys tämäntyyppiseen jäljittelyyn tekee kyseisestä ikävai-
heesta merkityksellisen erityisesti puheen oppimisen kannalta jaettujen yhteisten toimin-
tojen kontekstissa. 

4.6 Yhteenvetoa

Korkeampien henkisten toimintojen luonne on välittynyttä ja perustuu merkkien käyttöön.
Merkki itse kehittyy: kielenkehityksen alku voidaan nähdä sosiaalisena merkkinä, mistä
se kehityksen myötä muuttuu symboliseksi suhteeksi. Lapsi ei opi hallitsemaan merkki-
järjestelmää yhtäkkisesti, vaan kyse on asteittaisesta muutoksesta. Kehitys on dynaamis-
ta, monen eri tekijän yhteisvaikutusta. Muutos tapahtuu kehityksessä silloin, kun suhteet
ympäristöön ja toisiin ihmisiin organisoituvat uudella tavalla. Kehityksen sosiaalinen
tilanne on alku suhteiden uudelleenorganisoitumiselle. Kehitys tapahtuu lähikehityksen
vyöhykkeellä, missä voidaan erottaa lapsen vapaan toiminnan alue, se mitä lapsi itse voi
tehdä, sekä aikuisen tukeva toiminta toivotun kehityksen suunnassa.

Kun näemme merkin perustan sosiaalisena, käsitämme, että se on olemassa niissä sosi-
aalisen kanssakäymisen muodoissa, joihin lapsi osallistuu ennen kuin alkaa hallita kieltä
itsenäisesti. Emotionaalisessa vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen lapsi kehittää esineel-
lisen toiminnan sosiaalisia toimintamalleja. Esineiden antaminen toiselle ihmiselle on
yksi esimerkki tällaisista toiminnoista. Se on välittynyttä toimintaa ja yksi vaihe lapsen
kommunikatiivisessa kehityksessä kohti kieltä. Esineitä antaessaan lapsi on mielekkäässä
toiminnassa: toiminta on tunneväritteistä, lapsen itsensä aloittamaa ja hallitsemaa. Se on
lapsen kutsu yhteiseen toimintaan. Aikuisen tulkinnan vuoksi toiminnasta tulee ele (esi-
nekäsittely > sosiaalinen merkki). Aluksi äidin rooli on aktiivinen ja lapsi on enemmän
havainnoiva osapuoli — osat vaihtuvat ennen vuoden ikää. Eleet tulevat merkityksellisik-
si silloin, kun niitä käytetään kommunikaation keinona. 

Laboratoriotutkimuksille on ollut tyypillistä, että niissä tutkittava ilmiö irrotetaan kon-
tekstistaan (esim. v. Hofsten & Siddiqui 1993, Fenson & Ramsay 1981). Mainituissa tut-
kimuksissa aikuisen mallinantotehtäviin ei liittynyt puhetta.  Kuitenkin aikuisen toimin-
taa myötäilevällä puheella on tärkeä lapsen huomiota ohjaava tehtävä tämän havainnoi-
dessa aikuisen toimintaa ja myös myöhemmin, kun lapsi itse toimii samoilla välineil-
lä.tästä eteenpäin teksti jatkuu kuten on kirjoitettu: Esineiden antamista on tutkittu puoli-
vuotiaasta lähtien noin puolentoista vuoden ikään sekä kotiympäristössä että laboratorios-
sa. Koska laboratoriotutkimuksiin on poikkeuksetta liittynyt strukturoituja tehtäviä, äidin
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ja lapsen vapaan toiminnan jakso on jäänyt lyhyeksi (esim. Carpenter & al. 1998, 10
min.). Lapsen omasta aloitteesta lähtevä toiminta ja tutkittavan ilmiön kehittyminen pi-
temmällä aikavälillä saattavat jäädä näin toteutetussa tutkimusasetelmassa epäselväksi.

Käsillä oleva tutkimus antaa mahdollisuuden selvittää esineiden antamisen kehitystä
aikavälillä puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Laboratoriossa huomion kohteena on äiti-
lapsiparien keskinäinen vapaa toiminta. On kiinnostavaa selvittää, miten esineiden anta-
minen saa alkunsa, missä kehityksen vaiheessa esineitä annetaan ja miten paljon. On syy-
tä selvittää myös, miten esineiden antaminen eleenä muuttuu ensimmäisen elinvuoden ai-
kana ja sen jälkeen. On tarkoitus pohtia ilmiön teoreettista merkitystä ja selvittää, kuvas-
taako se kehityksellistä muutosta ja miten.

Kun tutkitaan esineiden antamisen suhdetta alkavaan kielelliseen kehitykseen, tulee
selvittää sen suhde yhteen tunnetuimmista sosiaalisista merkeistä, osoittavaan eleeseen.
Kun esineiden antamista taas tarkastellaan kieltä ennakoivana sosiaalisena merkkinä, tu-
lee selvittää sen suhde paitsi osoitteluun myös lapsen tuottamiin ensimmäisiin sanoihin.
Vygotskyn (1978) mukaan kieli on olemassa kehityksen alusta lähtien ihmisten välisissä
sosiaalisen kanssakäymisen eri muodoissa ja toiminnan rakenteessa. Tässä kontekstissa
eleet vähitellen korvautuvat puheella.



5 Tutkimusongelmat

I Esineiden antaminen lapsen kehitysprosessissa

1. Missä ikävaiheessa ja missä määrin esineiden antamista ilmenee?
2. Miten esineiden antaminen etenee äidin ja lapsen kommunikatiivisessa toimin-

nassa? Mitkä ovat esineiden antamisen eri ilmenemismuodot ja missä ikävaihe-
issa ne tulevat esille? 

3. Miten esineiden antaminen kuvastaa lapsen kehityksen sosiaalista tilannetta tai
kehitykseen liittyvää muutosta?

4. Miten lapsen suhde ympäristöön, esineisiin ja ihmisiin muuttuu kehitysmuutok-
sen vuoksi? 

II Esineiden antaminen ja alkava kielen kehitys

5. Missä ikävaiheissa ja missä määrin esineiden antamista ja osoittelua ilmenee?
6. Miten esineiden antaminen, osoittava ele ja alkava puhe ovat suhteessa toisiinsa

lapsen kehityksen funktiona?
7. Milloin ja miten lapsi alkaa kommunikoida puhekielen varassa, milloin ja miten

sosiaalisesta merkistä tulee symboli? 



6 Metodi

6.1 Prosessi käynnistyy

Tutkimusprosessi käynnistyi esitutkimuksella, jossa Kajaanin opettajankoulutusyksikön
studiotilaan ideoitiin pienille lapsille soveltuvaa toimintaympäristöä. Ideoiden toimivuut-
ta kokeiltiin etukäteen eri-ikäisillä lapsilla vauvasta esikouluikäisiin. Esikoetilanteet an-
toivat tärkeitä viitteitä, mikä on olennaista pienen lapsen toimintaympäristössä. Pieni vau-
va pysyy paikallaan ja äiti on läsnäolollaan tärkeä välittömien tarpeiden tyydyttäjä. Lap-
sen toiminta suuntautuu ympäröiviin esineisiin. Isompi lapsi käyttää esineitä ja tilaa mo-
nitasoisesti ja vaihtelevasti. Ympäristöä muokattiin edelleen. Myös ympäristön esteetti-
syyteen kiinnitettiin huomiota konsultoimalla tilajärjestelyissä laitoksen kuvataiteen asi-
antuntemusta. 

Saatuani tutkimusluvan perusturvatoimiston johtavalta hoitajalta kesällä 1995 ilmoit-
tautui neuvoloiden terveydenhoitajien avustuksella neljä perhettä mukaan tutkimukseeni.
Lisäksi saatiin lähiympäristöstä vielä kaksi perhettä. Yksikään näistä perheistä ei ollut
kirjoittajalle tuttu entuudestaan. Lasten kielenomaksumista koskeva tutkimus toteutettiin
kuuden äiti-lapsi-parin pitkäaikaisseurantana Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen didak-
tisessa laboratoriossa syksystä 1995 kevääseen 1998 saakka.

Tutkimus on laadullinen laboratoriotutkimus, missä tutkittava ilmiö pyritään kohtaa-
maan mahdollisimman monisäikeisenä. Pyrkimyksenä on ymmärtää tutkimuksen kohtee-
na olevaa ilmiötä. Haluttiin selvittää, miten lapsi löytää tien kieleen. Laadullinen tutki-
mus on ei-matemaattista analyysia, sanojen ja tekojen merkitysten tulkintaa (Alasuutari
1994, 21). 

Kun tutkimus varsinaisesti käynnistyi, tutkimuslasten ikä vaihteli kahdesta viiteen
kuukauteen. Alkuhaastattelun tein äideille kotona. Haastattelu koski raskautta, synnytys-
kokemuksia sekä alkuvaiheen hoitokokemuksia. Tein kirjallisia muistiinpanoja sekä vide-
oin äidin ja lapsen keskinäistä toimintaa sekä kodin toimintaympäristöä. Tärkeää oli saa-
da taustatietoa lapsen kasvuympäristöstä. 

Kun lapsi oli täyttänyt kuusi kuukautta, hän tuli äitinsä kanssa ensimmäisen kerran la-
boratorioon. Jos lapsi oli tässä vaiheessa alle puolivuotias, vierailin perheen kodissa joka
kuukausi, kunnes lapsi saavutti puolen vuoden iän. Joka käynnin yhteydessä haastattelin
äidit, tein muistiinpanoja sekä videoin äidin ja vauvan keskinäistä vuorovaikutusta. 
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Kukin äiti-lapsipari tuli laboratorioon yksittäin kerran kuukaudessa edeltä sovittuna ai-
kana. Laboratoriokäynnin kesto oli alussa noin puolitoista tuntia. Ensimmäiset käyntiker-
rat olivat totuttautumista uuteen ympäristöön.

Missään tutkimuksen vaiheessa äiti-lapsi -parit eivät olleet yhtä aikaa laboratoriossa,
mutta heille pidettiin pari kertaa yhteinen keskustelutilaisuus. Tutkimuksen alussa pyrit-
tiin luomaan äiteihin luottamuksellinen suhde korostamalla tutkimuksen eettisiä näkökoh-
tia: tutkimuksen tuloksia raportoitaessa ei yksittäisiä lapsia, äitejä eikä perheitä pystytä
tunnistamaan. Lapseen ja hänen perheeseensä liittyviä asioita ei kerrota toisille perheille.
Myöskään yhteisissä keskustelutilaisuuksissa ei käsitelty yksittäisten lasten tai perheiden
asioita. Keskustelua käytiin lähinnä siitä, miten äidit ja lapset olivat kokeneet laboratorio-
käynnit. Tutkimusluvat videomateriaalin käytöstä annettiin heti alussa perheiden pohdit-
tavaksi ja päätettäväksi. 

6.2 Tutkimukseen osallistuneiden perheiden kuvaus 

Seuraavassa on hyvin yleisluonteinen kuvaus tutkimukseen osallistuneiden perheiden
taustoista ja keskeisistä tapahtumista tutkimuksen aikana. Tutkimuseettisistä syistä ta-
pauskohtaista kuvausta ei voida liittää tähän työhön.

Tutkimukseen osallistui kuusi äiti-lapsiparia. Äitien ikä vaihteli tutkimuksen alussa
23–43 vuoteen (keskiarvo 31.5 v) Äitien keskimääräinen ikä olikin aika korkea ja vaihte-
luväli laaja: äidit jakautuivatkin kahteen nuorempaan ja kahteen vanhempaan äitiin ja yh-
teen siltä väliltä. Perheen isien ikäväli oli suurempi, 24–52 vuotta, keskiarvo 34.0 vuotta.
Äitien keskimääräisesti korkean iän vuoksi tutkimuksessa mukana olleista lapsista vain
kaksi oli perheen esikoisia, kolme lasta oli perheen toisia ja yksi perheen kolmas lapsi.
Tutkimuslapsista neljä oli tyttöjä ja kaksi poikaa. Useampilapsisissa perheissä sisarusten
ikä vaihteli 4–15 vuoteen. Yksi tutkimuslapsista, perheen esikoinen, sai pikkuveljen tutki-
musprosessin aikana. 

Lasten vanhemmista viisi oli naimisissa, yksi avoliitossa. Yksi avioliitoista päättyi
eroon kolmivuotisen seurannan loppupuolella. Perheet olivat keskiluokkaisia perheitä.
Neljällä perheellä kuudesta äidin pohjakoulutuksena oli peruskoulu tai vastaava sekä sen
jälkeinen ammatillinen tutkinto. Kahdella äidillä oli pohjakoulutuksena lukio tai yo-tut-
kinto. Toisella näistä oli korkeakoulututkinto, toisella keskiasteen ammattikoulutus. Äi-
tien ammatit olivat pääsääntöisesti hoito- ja palvelualoilla. Äideistä neljä oli työelämässä
ennen lapsen syntymää lukuun ottamatta yhtä äitiä, joka valmistui juuri ennen lapsen syn-
tymää. Yksi äideistä oli työttömänä. 

Perheet asuivat esikaupunkialueella. Tavallisin asumismuoto oli rivitaloasunto. Perhei-
den asuinpinta-ala vaihteli 60–170 m2 (keskiarvo 87.8 m2). Neljä perhettä asui 60–70.5
m2 asunnossa. Asunnon muuttoja oli vähän tutkimuksen aikana. Neljä perhettä asui sa-
massa asunnossa koko kolmivuotisen seurannan ajan. Kaksi perhettä muutti omistusasun-
toon ja samalla toiselle asuinalueelle; toinen perhe kerrostalosta rivitaloasuntoon, toinen
rivitalosta omakotitaloon. Tutkimuksen alussa neljä perhettä asui vuokra-asunnossa, sen
päättyessä enää kaksi.
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Tutkimuslasten odotusaika sujui äideillä pääasiassa hyvin. Kaksi hoitoalalla työskente-
levää äitiä jäi ennen äitiysloman alkua muutaman viikon sairaslomalle työtehtävien ras-
kauden vuoksi. Kaksi synnytystä käynnistyi itsestään; neljä käynnistettiin. Yksi synnytys
oli vaikea sivutarjonnan vuoksi. Kaikkien äitien synnytys sujui kuitenkin ilman kompli-
kaatioita. Lasten syntymäpaino vaihteli 2900–4420 g välillä, pituus 46–55 cm. Neljän
perheen isä osallistui synnytykseen ja piti sitä myönteisenä kokemuksena. Jokaista lasta
hoidettiin vierihoidossa sairaalassa oloaikana. Vierihoidon määrässä oli kuitenkin vaihte-
luita. Ensisynnyttäjillä lapsi oli ajoittaisessa vierihoidossa. 

Jokainen tutkimusperheiden äideistä siirtyi äitiysloman päätyttyä työelämään: kolme
äitiä silloin, kun lapsi oli noin 10 kuukautta, toiset kolme vaiheessa, jolloin lapsi oli noin
vuoden ikäinen. Äidin työssäolon säännöllisyydessä ja työajoissa oli kuitenkin eroja: nel-
jä äideistä siirtyi suoraan kokopäivätyöhön, yksi toimi lapsen syntymän jälkeen osapäivä-
työssä siihen asti, kun lapsi täytti kolme vuotta. Yksi äiti toimi äitiysloman päätyttyä sa-
tunnaisissa lyhytaikaisissa työsuhteissa. Hoito- ja palvelualalla olleet neljä äitiä tekivät
vuorotyötä, kaksi kävi säännöllisesti kokopäivätyössä.

Lasten hoitojärjestelyihin vaikutti suuresti mm. perheen isän työllisyys. Isistä kaksi oli
säännöllisessä kokopäivätyössä; alueen työttömyysprosentti on lähellä 20. Äidin lähdettyä
työelämään näiden perheiden lastenhoito ratkaistiin siten, että toisessa perheessä lapsen
päivähoitopaikka järjestyi perhepäivähoidon piiristä, toiseen perheeseen tuli mummo hoi-
tajaksi. Yksi isä oli työtön ja toimi koti-isänä äidin lähdettyä työhön. Kolmen muun per-
heen isät olivat välillä työttöminä ja välillä lyhytaikaisissa työsuhteissa. Näissä perheissä
vanhemmat pyrkivät aluksi mahdollisuuksien mukaan vuorottelemaan lasten hoidossa tai
käyttämään naapureita tai sukulaisia apuna. Myöhemmin lapset kuitenkin sijoitettiin per-
hepäivähoitoon. Tutkimuslapsista kaksi, jotka alussa olivat perhepäivähoidossa, siirtyivät
tutkimuksen lopulla ympärivuorokautiseen päiväkotiin.

6.3 Laboratorio laadullisen tutkimuksen ympäristönä

Tutkimus ei ole perinteinen koeasetelmaan perustuva strukturoitu laboratoriotutkimus.
Kyse on tulkinnallisesta tutkimustavasta, missä ”tutkittava ilmiö nähdään monisäikeisenä
ja havainnoitavan ilmiön eri variaatiot pyritään tavoittamaan etukäteen määrittelemättö-
minä” (Munter 1993, 245). Tutkimuksen alussa lähdettiin katsomaan, mitä tapahtuu. Esi-
merkiksi tutkimusprosessin kestosta ei alussa ollut tarkkaa päätöstä. Tosin esikielellinen
vaihe oli erityisen kiinnostuksen kohteena. Loppujen lopuksi varsinainen tutkimus kesti
kaksi ja puoli vuotta. Sen päättyessä lapset olivat kolmivuotiaita.

Laboratoriossa toteutettavassa tutkimuksessa on ominaista, että tutkittava ilmiö ”eriste-
tään” tiettyyn ympäristöön, missä sitä seurataan. Tässä tarkoituksessa luotiin ympäristö,
missä voitiin havainnoida yhteistoiminnallisen kommunikaation etenemistä äidin ja lap-
sen välillä. Haluttiin seurata, miten korkeammat henkiset toiminnot saavat alkunsa sosiaa-
lisessa kanssakäymisessä. Tutkimuksessa tarjoutui siis samalla mahdollisuus Vygotskyn
(1997c) geneettisen peruslain testaamiseen.
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Goodwin (1995) pitää erityisten ympäristöjen luomista ensiarvoisen tärkeänä siksi,
että ne luovat mahdollisuuden ilmiön luokitteluun ja yksityiskohtaiseen analyysiin. Hän
käyttää tällaisesta toiminnasta käsitettä sisäsyntyinen toiminta. Kyse on toiminnasta, jon-
ka tietty paikka ja tietynlaiset järjestelyt synnyttävät. Toiminta on olemassa tässä ja nyt.
Goodwinin mukaan useat henkilöt toimivat samanaikaisesti jokseenkin eristetyssä paikas-
sa, ja he kaikki ovat suhteessa tutkittavaan ilmiöön (emt., 265–266).

Edellä kuvattua tarkoitusta palvelee laboratorioympäristö, välineistö sekä prosessin eri
vaiheissa tehdyt muutokset. Voi sanoa, että ympäristö itsessään erikoislaatuisuutensa
vuoksi voi saada aikaan tietynlaista esimerkiksi ritualistista käyttäytymistä, jota ei näe
muualla niin selvästi (Harris 1982, Kilmer 1977). Laboratorio on visuaalinen ympäristö,
missä on tietty samana pysyvä järjestys. Voi olla, että tällainen ympäristö aktivoi lapsen
muistiprosesseja.

Kirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota ominaisuuksiin, joita edellytetään laadullista
tutkimusta tekevältä tutkijalta. Hänen tulee olla avoin, ennakkoluuloton, reflektoiva, yllä-
tyksiä sietävä (esim. Piantanida & Garman 1999, 139–141, Yin 1994, 55–59). Mutta
myös tutkijalla on omiin havaintoihin pohjautuva käsitys maailmasta (esim. Lehtovaara
1995, 78–81). Siksi tutkijan on tärkeää pyrkiä kuvaamaan sitä tapaa, jolla asia on hänelle
olemassa. Tärkeää on tuoda esille, miten hän näkee tutkimuskohteensa. Myös tutkijan toi-
minta on hänen taustaansa ja elämäntilanteeseensa sidoksissa. Minun lapsikäsitykseni nä-
kyy tutkimuksen teoriaosassa siinä, miten ymmärrän kehitystä ja kielen omaksumisen al-
kujuuria. Lapsikäsitykseni tulee esille myös laboratoriotilan järjestelyissä. Se antoi toi-
mintamahdollisuuksia aktiiviselle, aloitteiselle, merkityksiä antavalle ja luovalle pienelle
ihmiselle. Strukturoituja tehtäviä ei tutkimusprosessin missään vaiheessa annettu, vaan
painopiste oli lapsen ja äidin vapaassa yhdessäolossa. Koko tilanne oli hyvin väljästi
strukturoitu. Pidettiin huolta, että esineiden paikat pysyivät enimmäkseen samoina. On
muistettava (Jordan & Henderson 1994), että tietyillä fyysisillä toimenpiteillä tutkija roh-
kaisee tai ehkäisee osapuolten välistä tietyntyyppistä käyttäytymistä.

Tutkija itse on yksi tutkimuksen osapuoli, häntä ei voida erottaa siitä. Voikin sanoa,
että tutkimus on tavallaan interventio. Kaikki ratkaisut, mitä tutkimuksen aikana tehtiin,
vaikuttivat jotenkin äitien ja lasten ja perheiden käyttäytymiseen. Sellaisia olivat tila ja
sen käyttö, välineistön valinta, aikuisten ja lapsen välinen vuorovaikutus, haastattelutee-
mat, jotka toistuvat kerrasta toiseen, tuotettu filmimateriaali ja palautteen pyytäminen sii-
tä. Laboratoriotutkimuksessa on mukana eri osapuolia: äiti-lapsipari, tutkijat, kameramie-
het, äänitarkkailijat. Kaikki ovat osa tutkimusta. Jokaisella on siinä oma roolinsa ja mer-
kityksensä. 

6.4 Tutkimuksen käytännön toteutus laboratoriossa 

Äiti-lapsiparit kävivät lapsen puolen vuoden iästä lähtien kerran kuukaudessa laboratori-
ossa. Nämä kuukausittaiset käynnit osoittautuivat toimivaksi ratkaisuksi. Kuten Goodwi-
nin (1995) tutkimuksessa laivalla lepotila, on station, ja näytteidenotto, in transit, vuorot-
telivat. Prosessille tuli selvä rytmi. Laboratoriokäynti kerran kuukaudessa oli perheille so-
piva ratkaisu. Lapsi ei kuukauden aikana vielä unohtanut paikkaa eikä kokenut sitä vie-
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raaksi; vanhemman oli helppo valmistaa lasta laboratoriokäyntiin juttelemalla ennakkoon
hänen kanssaan ja muistella edellisiä käyntejä. Siksi käynnit olivatkin yleensä sekä lapsil-
le että äideille miellyttäviä kokemuksia. Kuukauden periodi oli äideille hyvä siinä mieles-
sä, että se oli sopiva ajanjakso muistella ja hahmottaa, mitä merkittävää kotona on kuu-
kauden aikana tapahtunut. 

Tutkimuksen alussa äiti, lapsi ja ainakin toinen tutkijoista oli tilassa yhtä aikaa. Ensim-
mäisillä käyntikerroilla totuteltiin tilaan ja toisiimme, katsottiin mitä tapahtuu, miltä tun-
tuu. Lapselle oli tarjolla hänen ikätasoaan vastaavia välineitä. Kaikki aikuiset huomioivat
lapsen tarpeita aina tilanteen mukaan. Siinä sivussa aikuiset keskustelivat lapseen liitty-
vistä asioista.

Tutkimusympäristön rakentamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota lapsen kehitysvai-
heen asettamiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Tutkimuksen alussa laboratoriotilan nurk-
kauksesta oli erotettu tila, joka kalustettiin miellyttäväksi kodinomaiseksi toimintaympä-
ristöksi, jossa oli tarjolla lapsen kehitystasoa vastaavaa välineistöä ja pieniä kalusteita.
Kuviossa 3 on esitettynä esineellisen toimintatilan sijoittuminen laboratoriossa. Kuvio ei
kuvaa tilaa oikeissa mittasuhteissa, koska toimintaympäristön ja tarkkaamon väliin jäävä
tila on todellisuudessa suurempi. Kolme kameraa ja mikrofonit sijoitettiin eri puolille ti-
laa. Tämä kolmen kameran samanaikainen kuvaus mahdollisti tarkan detaljitiedon tutki-
muksen kohteesta. Kuvaajia pyydettiinkin tallentamaan joka tilanteesta sekä tarkkaa lähi-
kuvaa lapsesta ja aikuisesta että samanaikaisesti myös yleiskuvaa. Työnjaosta sopiminen
on tärkeä osa tutkimusprosessia (Goodwin 1995, Jordan & Henderson, 1994, 15–16).

Kuvio 3. Laboratoriotila tutkimusprosessin alussa.
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Tarkkaamon puolella istuessani kirjasin sekä kuvailevia että tulkitsevia havaintoja äidin ja
lapsen yhteisestä toiminnasta (Silverman 1998). Tutkimuksessa oli avustajana kollega,
joka oli samalla leikin tutkija. Havaitsemisnäkökulmien erot ovat merkityksellisiä ja niil-
lä on merkitystä myös videokuvan tulkintavaiheessa (myös Goodwin 1995, 1998). 

6.5 Laboratoriojärjestelyjen uudelleenarviointi

Kun laboratoriokäyntejä oli ollut kahdesta kolmeen lasta kohti, heräsi vähitellen tarve jär-
jestelyjen uudelleenarviointiin. Tähän saakka äiti, lapsi ja tutkijat olivat olleet yhdessä la-
boratoriotilassa. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat huomioiden olisi kuitenkin tärkeää
nähdä äidin ja lapsen keskinäistä toimintaa. Kävin systemaattisesti läpi siihenastiset vi-
deonauhat. Pohdintaa herätti esimerkiksi se, mikä on lapsen, äidin ja tutkijoiden rooli
käynnin aikana. Tulisiko lapsen omaehtoisen toiminnan rinnalle kuitenkin luoda myös
strukturoituja toimintatilanteita? Mitä välineitä tulisi asettaa esille ja tulisiko niitä joten-
kin ryhmitellä? Miten tilaa käytetään? Myöhemmin tuli tarkennettavaksi kysymys, mitä
videomateriaalista katsotaan lapsen, äidin, tutkijoiden osalta?

Uudelleenjärjestely toteutettiin laboratoriossa vietetyn ajan sekä laboratoriotilan käy-
tön kannalta. On huomattava, että uudelleenjärjestely muuttaa koko tutkimusta. Goodwin
(1998, 10) puhuu konfiguraatiosta, siirtymästä episodin sisällä, ja siitä, miten se aiheuttaa
toiminnan suunnan muuttumisen. Mielestäni ilmiö on näkyvissä myös tutkimustapahtu-
man sisällä.

Laboratoriossa vietettyä puolentoista tunnin jakson ajankäyttöä mietittiin uudelleen.
Tärkeäksi oli osoittautunut päästä havainnoimaan lapsen ja äidin keskinäistä toimintaa il-
man tutkijoiden läsnäoloa. Toisaalta oli tärkeää erottaa äidin haastattelu omaksi alueek-
seen. Tarpeelliseksi nähtiin myös joissakin tilanteissa tutkijan ja lapsen yhteiset toiminta-
tilanteet. Ne tarjosivat lapselle mahdollisuuden vuorovaikutukseen erityisesti silloin, jos
äiti ei ollut käytettävissä.

Ajankäyttö jäsennettiin seuraavasti:

Taulukko 2. Ajankäytön jakautuminen laboratoriossa eri toimintoihin ja niiden kesto.

Edellä kuvattu ajankäytön jako päti periaatteessa aina kevääseen 1998. Tosin vähitellen
käynnit lyhenivät reiluun tuntiin ja loppuajan yhdessäolo kutistui noin kymmeneen mi-
nuuttiin. Toinen tutkija saattoi tarpeen mukaan tulla tilaan jo haastattelun aikana esimer-
kiksi tilanteessa, jossa lapsi oli halukas toimimaan toisen aikuisen kanssa eikä ollut liian
kiinni äidissään. Tämän ajallisen kaavan vakiintuminen aiheutti sen, että lapsi oppi vähi-
tellen ennakoimaan käynnin tapahtumakulua.

Toimintatapa kesto

äidin ja lapsen vapaa yhdessäolo 30 min

äidin haastattelu, lapsi vapaassa toiminnassa 30 min

vapaa yhdessäolo 30 min
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Ajankäytössä myös kysymys, milloin kamerat käynnistetään, tuli ajankohtaiseksi. Bob
Wilks (Jordan & Henderson 1994,20) on todennut osuvasti: ”Things don’t begin when
they start and they don’t stop when they end”. Hän vaatii, että kameran pitäisi olla tapah-
tuman ensimmäinen ja viimeinen tallentaja. Esimerkiksi laboratorioon tulon ja sieltä läh-
temisen havaitsimme relevanteiksi tapahtumiksi tutkimuksen kohteen kannalta, sillä lap-
set kommunikoivat näissä tilanteissa paljon. Kamerat päätettiin käynnistää jo silloin, kun
äiti ja lapsi tulevat tilaan valmistautumaan, riisumaan ulkovaatteitaan. Kamerat päätettiin
sulkea vasta, kun pari lähtee tilasta. Tämä käytäntö ei kuitenkaan aina toteutunut vaihtuvi-
en kuvaajien vuoksi.

Myös äitien haastattelutilannetta jäsennettiin uudelleen. Tutkimuksen alussa keskuste-
lu äitien kanssa oli ollut spontaania vapaamuotoista jutustelua. Nyt haastatteluteemoja
strukturoitiin etukäteen. Keskeisiksi valikoituivat lapsen kehitykselliset muutokset kuu-
kauden aikana ja se, mistä lapsi on kotona kiinnostunut, mitä erityistä perheessä on tapah-
tunut kuukauden aikana, miten perhe viettää yhteistä aikaa. Orientoiduin jokaisen lapsen
kohdalla tilanteeseen käymällä läpi edellisen kerran muistiinpanoja ja miettimällä, kirjal-
lisuuteen tukeutuen, spesifejä kysymyksiä nimenomaan kuluvan kuukauden toimintoja
ajatellen.

Keskustelun teemat saattoivat kuitenkin syntyä myös itse tilanteesta. Seuratessani äi-
din ja lapsen vapaata toimintaa tarkkaamon puolelta saatoin tehdä päätelmiä myös kes-
kustelun aiheista, jos esimerkiksi lapsen käyttäytymisessä näkyi jotakin uutta tai erityis-
tä. Jos äiti näytti väsyneeltä tai poissaolevalta, otin asian puheeksi haastattelutilanteessa
hienovaraisesti.

Välillä haluttiin myös erityisesti rohkaista ja kannustaa yksittäistä äitiä.
Lapsille tarjolla olevia esineitä, välineistöä, saatiin varhaiskasvatuksen leikin ja pikku-

lapsipedagogiikan opetuksessa käytettävästä leikkimateriaalista, jota täydennettiin kirjoil-
la ja piirustuspöydällä. Kuviossa 4 on nähtävissä lasten käytössä ollutta keskeistä väli-
neistöä. 

Kuvio 4. Lasten käytössä ollutta keskeistä välineistöä laboratoriossa.
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Liitteessä 1 on nähtävissä lisää lasten käytössä olleita välineitä ryhmittäin esiteltynä ensi-
leluista esittäviin. Olennaista on, mistä lapsi kiinnostuu ja mitä aikuinen vahvistaa, siis
vuorovaikutuksen laatu esinetoimintojen ympärillä. Hyvin pian ilmeni, että lapset suosi-
vat tiettyjä esineitä ja leikkivät näillä käyntikerrasta toiseen. 

Välineistön tarjontaa jäsennettiin siten, että keväällä 1996 hankittiin välineille kaksi li-
sähyllyä. Toiseen sijoitettiin didaktista välineistöä ja toiseen esittävää välineistöä, koska
kiinnostus kohdistui merkitysten haltuunottoon ja siihen, missä vaiheessa lapsi mitäkin
leluja valitsee. Muutenkin lelujen sijoitteluun kiinnitettiin tässä vaiheessa erityistä huo-
miota ja harkittiin, mitä leluja millekin hyllylle asetellaan ja miten niitä ryhmitellään. 

Toimintaympäristö herätti lapsissa tutkivaa käyttäytymistä, mikä mahdollisti leikin ke-
hitysvaiheen vaihtumisen toiseksi. Toimintaympäristön avulla aikuisen välittävä rooli pää-
si potentiaalisesti oikeuksiinsa. Ratkaisu aiheutti osaltaan sen, että ääntelyä ja myöhem-
min puhetta tuli vähemmän kuin kotona äitien kertoman mukaan. Tämä huomio vaikutti
osaltaan tilan käytön monipuolistamiseen.

Koska esineellinen ympäristö oli omiaan herättämään lapsissa tutkivaa käyttäytymis-
tä, rakensimme keväällä 1996 tämän rinnalle liikunnallisen ympäristön, jonne sijoitimme
liikkumiseen innostavia rakennelmia. Ajatuksenamme oli saada lapsissa aikaan erilaista
toimintaa ja myös erilaista ääntelyä kuin esineellisessä ympäristössä. Myös se, että lapset
ovat erilaisia temperamentiltaan, toisilla lapsilla on enemmän liikunnallisia tarpeita kuin
toisilla, vaikutti ympäristön monipuolistamiseen. Jotta emme olisi suosineet paikallaan
pysyvää toimintaa, muodostui tilaan yhteensä kolme erilaista ympäristöä: esine- ja liikun-
taympäristön rinnalle jäi yleinen laboratoriotila, jota ei missään vaiheessa täysin eristetty
lapsille rakennetuista ympäristöistä. Esine- ja liikuntaympäristöt olivat aluksi erillisiä.
Kun lapset alkoivat oma-aloitteisesti liikkua tilassa, jätettiin ympäristöjen väliin kulku-
väylä, jotta lapsilla oli mahdollisuus liikkua itse vapaasti eri paikoissa (Kuvio 5). 
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Kuvio 5. Lasten toimintaympäristöt laboratoriotilassa.

Kolmen erilaisen tilan mahdollistama toiminta toi esille mielenkiintoisella tavalla myös
lasten tilaorientaation, laajemman ympäristön tutkimisen tarpeen, joka ajoittui yleensä
ikävaiheeseen 14–16 kuukautta ja edelsi kielen ja toiminnan alueella seuraavia kehitys-
hyppäyksiä. Syksyllä 1997, kun lapset olivat yli kaksivuotiaita, heille rakennetut ympäris-
töt yhdistettiin yhdeksi toimintaympäristöksi, jotta se vastaisi paremmin tuon ikäisten las-
ten tarpeita. Ympäristöön sijoitettiin erilaisia toimintapisteitä: kotileikki, rakentelu, didak-
tinen välineistö, taiteet ja maja (Kuvio 6):
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Kuvio 6. Yli kaksivuotiaiden toimintaympäristö.

Ympäristön tuli muuttua lasten kehitystarpeiden mukaisesti. Tutkimuksen lopussa huo-
mattiin, että ympäristö ei tuottanut enää uutta. Näki miten lapset olivat ”kasvaneet ympä-
ristöstä ulos”. Olisi vaatinut aikuisen hyvin vahvaa ohjausta tai vertaisryhmää, jotta ym-
päristössä olisi syntynyt jotakin uutta.

6.6 Muu tutkimusaineisto

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkimuksen kohteena
olevasta ilmiöstä saadaan monenlaista relevanttia tietoa. Luotettavuuden varmistaminen
voi tapahtua esimerkiksi siten, että tutkija kerää aineistoa eri lähteistä, käyttää usean eri
tutkijan arviointeja analyyseissaan tai tarkastelee samaa aineistoa eri perspektiiveistä (Ha-
mel & Dufour & Fortin 1993, 45–46, Yin 1994, 90–92). Tämän tutkimuksen luotettavuut-
ta varmistettiin keräämällä tutkimusaineistoa useista eri lähteistä. 

Etnografista taustatietoa hankin tutkimusprosessin eri vaiheissa; näistä keskeisin oli äi-
tien haastattelu jokaisella laboratoriokäynnillä. Haastattelut menevät lähelle Martonin
(1981) fenomenografista tutkimusotetta, missä tutkittavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään
ihmisten erilaisten käsitysten ja kokemusten kautta. Huomio on kerronnan sisällössä.
Kyse on ilmiön kuvauksista sellaisenaan. Avoimet kysymystyypit tekivät äitien haastatte-
luista kertovan, narratiivisen. 
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Tutkimuksen aikana kävin kunkin tutkimuslapsen kotona vähintään kolme kertaa; tut-
kimuksen alussa 1–3 kertaa; toinen käynti oli vaiheessa, jolloin lapsi oli oppinut kävele-
mään — siis noin vuoden iässä; kolmas käynti oli vaiheessa, jolloin lapsi oli noin puolen-
toista vuoden ikäinen. Käynneillä tein muistiinpanoja äidin ja lapsen välisestä vuorovai-
kutuksesta sekä havainnoin lapsen toimintaympäristöä myös videoimalla. 

Tutkimuksen aikana tuli tärkeäksi tavoittaa äitien käsitys lapsestaan. Tärkeäksi tuli
päästä käsiksi niihin tekijöihin, jotka eivät ole havainnoitavissa tai suoraan tulkittavissa
laboratoriokäynnillä. Tätä tavoitin pyytämällä äitejä kirjoittamaan kirjeen lapselleen. Kir-
jeessä oli määrä selvittää, millaisia ajatuksia ja toimintapyrkimyksiä äidillä on lapsensa
tulevaa elämää ajatellen. 

Lasten puheen kehityksestä on hyvä kerätä tietoa eri lähteistä (Schaffer 1989). Tietoa
saatiin paitsi videoimalla myös äitihaastatteluin sekä seurantalomakkeella, jota äidit täyt-
tivät ensimmäisen elinvuoden lopulta lähtien. He täyttivät myös kontaktileikkeihin liitty-
vän kyselyn. Keväällä 1998 toukokuussa testasin kaikki lapset Reynellìn (Reynell &
Huntley 1985) Verbal Comprehension and Verbal Production -testillä kotona. 

Myöhemmin keväällä 1999 vanhemmat täyttivät itse laatimani vanhemmuutta koske-
van kyselylomakkeen. Alustavissa analyyseissa äitien käsitys lapsestaan ja vanhempana
olemisesta osoittautui äitien käyttäytymistä keskeisesti ohjaavaksi tekijäksi. Näitä kysy-
myksiä käsiteltiin myös keväällä 1998 loppuhaastattelussa.

Edellä mainituista menetelmistä äitien haastattelu, kotiympäristön havainnointi, kirje
lapselle, vanhemmuutta koskeva lomake sekä äitien jälkikäteen suorittamat videoepisodi-
en arvioinnit ovat aineistoa, jota käytän apuna episodien mikroanalyyttisessa tulkinnanna. 

Tutkimuksen aikana äideillä oli kaksi yhteistä tapaamista. Ensimmäinen kokoontumi-
nen oli elokuussa 1996 ja toinen syksyllä 1997. Kokoontumisten aikana kerroin tutkimuk-
sen senhetkisestä vaiheesta. Vanhemmat kyselivät, keskustelivat, kertoivat kokemuksiaan
ja tuntemuksiaan. Myös nämä kokoontumiset tallennettiin videolle. 

Kun tutkimus laboratoriossa käynnistyi, kiinnostuksen kohteena oli erityisesti kehityk-
sen varhaisin vaihe, esikielellinen kausi. Tästä myös kerrottiin perheille, kun yhteistyö
aloitettiin. Kun lapset keväällä 1997 alkoivat lähestyä kahden vuoden ikää, tuntui mahdot-
tomalta lopettaa tutkimusaineiston keruu, koska puhekieli ei ollut vielä lasten hallitseva
kommunikaation muoto. Yksilölliset erot kommunikoinnissa olivat kovin suuret. Perheil-
tä tiedusteltiin, haluaisivatko he jatkaa vielä syksyllä kuvauksia. Tuntui inhimilliseltä, että
kuvauskertoja ei ole enää yhtä usein. Päädyttiin ratkaisuun, jossa perheet tulevat kuvauk-
siin pari kertaa syksyllä ja kolmesti keväällä. Kaikki äidit halusivat jatkaa laboratoriossa
käyntejä, joten niitä toteutettiin vielä kevääseen 1998 asti. 

Seuraavassa vielä yhteenveto tutkimusaineiston eri menetelmistä ja niiden ajallisesta
toteutuksesta suhteessa lapsen ikään koottuna taulukkoon 3:
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Taulukko 3. Tutkimusaineisto.

6.7 Videoanalyysi

Inhimillinen tieto ja toiminta on luonteeltaan sosiaalista ja paikallistunutta. Sen vuoksi
sitä ei niinkään tarkastella tietyn yksilön aivoista syntyvänä, vaan se syntyy vuorovaiku-
tuksessa yhteisön jäsenten välillä kytkeytyneenä materiaaliseen maailmaan (Jordan &
Henderson, 1994, 2–3) Tämä johtaa metodologisiin vaatimuksiin. Videoanalyysi löytää
aineksensa juuri sosiaalisen vuorovaikutuksen yksityiskohdista ajassa ja tilassa yhteisö-
jen jäsenten jokapäiväisistä interaktioista käytännön elämässä. Näin maailma on avoin, ei
vain inhimillisen vuorovaikutuksen osanottajalle vaan myös videonauhan observoijalle.
Kysymys on siitä, millaisia merkityksiä ihmiset antavat toistensa toiminnoille. Näkyvät-
kö ne ylipäätään merkityksellisinä, järjestäytyneinä ja ennustettavina? 

Kun videoanalyysi oli vielä 1980-luvulla uusi menetelmä , vaikeutena oli, miten kerät-
tyä videomateriaalia tulisi käsitellä ja minkälaisin käsittein (esim. Heath 1986). Etnografi-
set kenttätyöhön kehitetyt teoriat ja käsitteet eivät välttämättä sovellu videotulkintaan.
Nykyisin kuitenkin Heathin mukaan yhä useammat esimerkiksi sosiologian tutkijat ovat
siirtyneet tutkimaan inhimillisen vuorovaikutuksen sekä visuaalisia että vokaalisia puo-
lia; keskusteluanalyysi on laajentunut myös visuaaliselle puolelle. Pikkulapsitutkimuksis-
sa videoanalyysi on nykyisin paljon käytetty ja jopa korvaamaton menetelmä. Kuitenkin
Jordanin ja Hendersonin (1994, 18) mukaan ei ole vielä kehitetty spesifejä metodeja ni-
menomaan videonauhojen analyysiin. Syynä tähän on, että tekijät ovat keskittyneet enem-
män itse vuorovaikutukseen kuin varsinaisesti prosessin kuvaamiseen. 

Videoanalyysi tarvitsee tulkintansa tueksi sekä etnografista analyysia että yksityiskoh-
taista toimintaprosessien tutkimista (Goodwin 1995, Jordan & Henderson 1994). Se ta-
pahtuu yhteydessä etnografiseen kenttätyöhön, kuten osallistuvaan havainnointiin, haas-
tatteluihin jne. Kenttätyön kautta paikallistetaan toiminnan ydinalueet hot spots. Etnogra-
finen informaatio luo taustaa, jota vasten videoanalyysi tulkitaan. Tässä tulee äitihaastat-
telujen, kotikäyntien ja eräiden tehtävien merkitys esille. 

Goodwinin (1995) mukaan videoanalyysi voidaan jakaa kuvausten aikaiseen ja sen jäl-
keiseen vaiheeseen: 

Äitien haastattelu Lapsen ikä 
kk

Laboratoriokäynnit Lapsen ikä 
kk

Muut Lapsen ikä 
kk

Alkuhaastattelu lapsen 
kotona 

2–5 Laboratoriokäynnit kuu-
kausittain

6–24 Äidin kirje lapselleen 9–11

Kuukausittaiset haastat-
telut laboratoriossa

6–24 Laboratoriokäynnit joka 
toinen kuukausi

26–37 Puheen seurantalo-
make

9–18

Käynti lapsen kotona 12 ja 18

Haastattelu laboratori-
ossa joka toinen kuu-
kausi

26–37 Lasten kielellisen 
tason testaus

34–36 

Loppuhaastattelu labo-
ratoriossa

34–36 Kyselylomake äidille 35–37
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1. videokuvausten aikainen toiminta on yhteistyötä tutkijoiden ja kameramiesten kanssa,
tutkijoiden keskinäisiä keskusteluja, tutkijoiden muistiinpanoja tutkimuksen eri vai-
heissa. Myös tapahtumaloki tulisi tehdä mahdollisimman pian kuvausten jälkeen.

2. videokuvausten jälkeiseen vaiheeseen kuuluu tutkimuksen kannalta keskeisten koh-
teiden toimintaepisodien valinta ja tulkinta.

Videoanalyysin työläin vaihe on episodien valinta ja transkriptio (Jordan & Hender-
son, 1994,12). Tämä tulee tutkijan itsensä tehdä. Sitä ei voi jättää apulaisten tehtäväksi,
koska olennaisten episodien löytäminen ja kirjaaminen edellyttää ilmiön syvällistä
ymmärtämistä. Työ on raskasta ja aikaa vievää. Miksi tämä vaiva? Seuraavassa videoana-
lyysistä tutkimusmenetelmänä enemmän. Sillä on monia etuja, mutta myös rajoituksia.

Videoanalyysin avulla kompleksinen maailma tapahtumineen ja sen toimintojen ana-
lyysi tulee mahdolliseksi tässä ja nyt: mitä ihminen sanoo ja mitä hän todellisuudessa
tekee. On siis kahdenlaisia tutkimusaineistoja: 1. suoraa observointia; 2. tapahtuman
uudelleen kertomista, rekonstruointia, joka perustuu tutkijan muistiinpanoihin sanoin tai
numeroin. Videoanalyysi kohdistuu ensimmäiseen vaihtoehtoon. Jälkimmäisessä vaihto-
ehdossa kyse on rekonstruktiosta, missä tapahtumat sinänsä ovat hävinneet (Jordan &
Henderson, 1994, 13). 

Alkuperäinen aineisto kaikessa rikkaudessaan on videoanalyysissä tutkijan ulottuvilla.
Tämä mahdollistaa lukemattoman määrän katseluja sekä yksilöllisesti että ryhmässä.
Ryhmäarviointia suositellaankin käytettäväksi silloin, kun eri tutkijoiden tutkimuksen
kohde on sama, mutta lähestymistavat ovat erilaiset (Goodwin, 1995). Kun ilmiön ympä-
rillä on eri osapuolia, ratkaisevaksi muodostuvat osanottajien erilaiset havaitsemisproses-
sit : havaitseminen paikallistuu ja rakentuu sosiaalisiin käytäntöihin. Yksi videoanalyysin
etu onkin, että tutkija voi tuoda raakamateriaalin tieteellisen yleisön eteen arvioitavaksi ja
tulkittavaksi (Heath 1986). Videomateriaalin katsominen läpi aina uudelleen, lukematto-
mia kertoja, yksin tai ryhmässä sekä videokuvan pysäyttämisen mahdollisuudet antavat
etuja, joita ei muilla menetelmillä ole. 

Myös tutkimuskohteena olevien henkilöiden omia arviointeja voidaan käyttää hyväksi
tulkinnassa. Laadullisessa tutkimuksessa tulee muistaa seuraavat kaksi: on toisaalta osan-
ottajan näkökulma, ”emic” ja toisaalta analyytikkojen näkökulma ”etic” (Alasuutari 1994,
100–101, Jordan & Henderson 1994). Katsomalla valittuja videoepisodeja yhdessä tutki-
jat ja osanottajat voivat tarkentaa epäselviä toimintoja ja tapahtumia. Osanottajia voidaan
pyytää pysäyttämään nauha, kun jotakin merkittävää tapahtuu. Osanottajien kanssa tapah-
tuva keskustelu nauhamateriaalin ääressä parantaa tutkimuksen ekologista validiteettia,
sovellettavuutta todellisiin elämäntilanteisiin. 

Useat katselukerrat mahdollistavat myös kvalitatiivisen tutkimusmetodin yhden vaati-
muksen: merkityksellistä on se mitä aineistosta valikoituu (Maykut & Morehouse 1994,
132–133). Ilmiöt eivät heti selviä tutkijallekaan ensi katsomalta, eivät vielä toisellakaan.
Mahdollista on myös nopeuttaa tai hidastaa kuvaliikkeiden tempoa. Sama tutkimusaineis-
to avautuu tutkijoille, joita kiinnostavat hyvinkin erilaiset ilmiöt. Videoaineistoa voivat
käyttää sekä tutkijat että käytännön työssä olevat, esimerkiksi kouluttajat. Siitä voidaan
työstää myös koulutus- ja opetusmateriaalia eri tarkoituksiin. Mahdollisuuksia on run-
saasti.
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Videoanalyysiin liittyy myös rajoituksia (Jordan & Henderson 1994, 15–17). Jo suun-
nitteluvaiheessa tulisi kyetä ottamaan huomioon tiettyjä asioita. Tekniset valinnat ja rat-
kaisut ovat kuvausten alussa tärkeitä; puutteita ei voida korvata jälkikäteen. Tämä saattaa
olla ongelmallista sen vuoksi, että tutkija ei aina kuvausten alkuvaiheessa ole itsekään tar-
kalleen selvillä, mihin hänen huomionsa myöhemmin erityisesti kohdistuu. Sen vuoksi
yhden kameran tulisi kuvata pelkästään yleiskuvaa. Lisänauhureita sekä muuta lisävarus-
tusta voi sijoittaa keskeisille paikoille. Tämä kaikki liittyy siihen, mikä katsotaan kuvaa-
misen arvoiseksi ja mikä ei. 

Kone on myös rajoittuneempi kuin inhimillinen havaintojärjestelmä. Se ei rekisteröi
esimerkiksi tuoksuja. Mukaan tulee jälleen emic-etic-ilmiö: tapahtumassa mukana olevan
henkilön kokemat tilanteet saattavat erota analyytikon kokemista. Joskus ilmiö saattaa
näyttää tutkijan silmissä vaarallisen selvältä. Tulee muistaa, että kyse on kompleksisesta
vuorovaikutuskäyttäytymisestä. Tilanne on aina sellainen, kun elävät ihmiset ovat keske-
nään ja varsinkin silloin, kun henkilöitä on monta (myös Heath & Hindmarsh 1996).

Myös kameraefekti on metodia rajoittava tekijä. Jordanin ja Hendersonin (1994, 17)
mukaan ihmiset tottuvat kuitenkin yllättävän nopeasti kameraan varsinkin, jos kuvaaja ei
ole kameran takana. Tämä toteutuu erityisesti silloin, kun kuvattavat henkilöt paneutuvat
intensiivisesti siihen, mitä ovat tekemässä. Henkilöiden käyttäytymistä havainnoimalla
voidaan myös arvioida heidän orientaationsa muutoksia; milloin siirrytään tärkeästä vä-
hemmän tärkeään. Kuitenkin ihmisille eri käyttäytymiskanavat ovat tietoisuuden eri ta-
soissa. Eleitä ja kehon asentoja on vaikea manipuloida ja kontrolloida kauan. Tyypilliset
mikroanalyysin kohteet kuten katse ja pään kääntäminen ovat tavallisesti tietoisen käyt-
täytymisen ulkopuolella. Tärkeää on, ettei kuvaaja fyysisesti asetu kameran taakse. Sil-
loin kamerasta ei tule interaktiivinen väline vaan pikemminkin huonekalu (Jordan & Hen-
derson, 1994,17). Tässä tutkimuksessa mukana olleet lapset reagoivat kameroihin voi-
makkaimmin lähellä puolentoista vuoden ikää , jolloin he muodostivat uutta suhdetta ym-
päristöönsä. Ilmiöstä kerrotaan lisää ko. siirtymää käsittelevässä luvussa 7.3.2.

Teschin (1990, 96) mukaan tutkittavia ilmiöitä on mahdollisuus analysoida monella ta-
valla. Jokaisen laadullista tutkimusta tekevän analyytikon täytyy löytää oma prosessinsa.

Inhimillinen toiminta on rakentunut monista erilaatuisista samaan aikaan vaikuttavista
semioottisista ulottuvuuksista: puhevirrasta, kehon liikkeistä sekä ympäristön materiaali-
sesta varustuksesta. Näistä Goodwin (1998, 1–2) käyttää nimikettä semioottiset kentät.
Kun toimintaa analysoidaan, häivytetään kenttien väliset rajat ja nähdään, että kentät toi-
mivat vastavuoroisesti. Näin mahdollistuu inhimillisen toiminnan analysointi, joka ottaa
samanaikaisesti huomioon kielen käytön yksityiskohdat, historiallisesti rakentuneen ma-
teriaalisen maailman, kehon merkityksen toiminnan ilmentäjänä sekä ajallisesti kehitty-
vän puhevuorovaikutuksen organisaation. Kentät ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa
ja täsmentävät, selittävät toinen toistaan. Siksi niitä tulee tarkastella yhdessä. Ne muotou-
tuvat vuorovaikutuksessa (Goodwin, 1998, 10) siirtymän, konfiguraation ansiosta. Esi-
merkiksi, kun toisen osapuolen orientaatio vuorovaikutustilanteessa kääntyy toisaalle, sen
jälkeen vuorovaikutuksen toisen osapuolen täytyy muuttaa toimintastrategiaansa, jotta
molemminpuolinen kanssakäyminen vielä olisi mahdollista. Siirtymä aiheuttaa muutok-
sia merkkisysteemissä ja uusien kenttien syntymisen. 

Kuitenkaan kentät eivät ole samanarvoisia. Esimerkiksi Schutz, 1996 (Heath & Hind-
marsh 1996, 37) korostaa, miten perspektiivien vastavuoroisuus on ehtona älylliselle sosi-
aaliselle toiminnalle ja vuorovaikutukselle. Vasta inhimillisessä toiminnassa materiaali-
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sen maailman kohteet saavat mielen, merkityksen ja ymmärrettävyyden. Näin ollen tulee
selväksi, että kieli ja kehon toiminta ja vuorovaikutus tulee erottaa fyysisestä ympäristös-
tä. Kuitenkin fyysistä ympäristöä tulee käsitellä osana inhimillistä toimintaa, koska vain
sitä kautta toiminta saa sen ymmärrettävyyden ja mielekkyyden mikä sillä on. (Heath &
Luff, 1996) 

Analyysin lähestymistapaa voikin kutsua hybridiseksi (esim. Goodwin 1998, Heath &
Hindmarsh 1996). Sellen (1997, 104) kuvaa hybridistä lähestymistapaa seuraavasti: Se
keskittyy sellaisiin tekijöihin ihmisten välisessä kanssakäymisessä kuin käyttäytymisen
seuraantojen organisoituminen sekä siihen, kuinka käyttäytyminen saa merkityksiä ajalli-
sesta kontekstista ja kuinka ihmiset työskennellessään yhdessä luovat jaettuja merkityk-
siä vuorovaikutuksen kehittymisen kautta. Yhteistyö tarvitsee paljon enemmän kuin kat-
sekontaktin; se tarvitsee mahdollisuuden käyttää joustavasti toisen lokaalista ympäristöä,
työvälineitä ja toisen osanottajan suhdetta näihin toimintoihin ja välineisiin. Sellen käyt-
tää termiä flexible access, joustava pääsy, kuvatessaan tämäntyyppistä toimintaa. 

6.8 Havaintoyksikkö —- analyysiyksikkö

Mikroanalyysi (Portes & Smith & Zady & Del Castillo 1997, Valsiner 2000) on menetel-
mä todellisen kehityksen tutkimiseksi. Mikroanalyysissa tutkijan huomio on itse proses-
sissa: mikä johtaa muutokseen ja mitkä tekijät saavat muutoksen aikaan. Tätä varten tu-
lee määritellä tutkimuksessa käytettävät yksiköt.

Keino lisätä muun muassa tutkimuksen luotettavuutta on kuvata kaikki ne yksiköt, joi-
hin aineiston tulkinta perustuu (Mäkelä, 1992, 57–58). Teknisesti yksiselitteisintä on
määrittää yksikkö siten, että sen tunnistaa asiayhteydestään erotettunakin. Määriteltävät ja
tunnistettavat yksiköt voivat olla erityyppisiä. Tässä tutkimuksessa erotetaan toisaalta ha-
vaintoyksikkö, toisaalta analyysiyksikkö. Havaintoyksikkö on tutkimuksen kohde, esinei-
den antaminen. Sen sijaan analyysiyksikkö on laajempi käsite. Yleinen ohje analyysiyksi-
kön määrittelemiseksi on, missä suhteessa se on tutkimuksen peruskysymykseen siitä,
mitä halutaan tutkia (Yin 1994, 21–25), mutta se myös ohjaa aineiston keruuta ja analyy-
siä. Goodwinin (1998) mukaan analyysiyksikkö tekee tiloista hybridisiä. Hänen tutki-
muksensa, joka käsitti syvänmeren tutkijoiden keskinäistä yhteistyötä, analyysiyksikkö
oli ”sisäsyntyiset toiminnat”, joissa ihmisten orientaatio ei kohdistunut pelkästään toisiin
ihmisiin, vaan erilaisiin välineisiin ja dokumentteihin.

Vygotskyn (1987, 246–247) mukaan analyysiyksikössä tulee olla tutkimuksen kohtee-
na olevan kokonaisuuden kaikki olennaiset ominaispiirteet. Jos tutkimuksen kohteena
ovat kompleksiset kokonaisuudet, tämä pitää ottaa huomioon. Wertsch ja Sammarco
(1985) viittaavat Zinchenkoon, joka on todennut, että analyysiyksikön valinta kertoo hy-
vin paljon tavasta, jolla teoria organisoituu; miten se muotoilee kysymyksiä ja näkee ai-
neiston. Jo analyysiyksikön tunnistaminen on tulkintaa (Mäkelä, 1992, 58). Tässä tutki-
muksessa taustateoriana on Vygotskyn (1997c) käsitys lapsen ja häntä hoitavan aikuisen
sosiaalisen vuorovaikutuksen kontekstissa tapahtuvasta kehityksestä. 
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Tutkittaessa äitien ja lasten välistä vuorovaikutusta samasta perspektiivistä ikävaihees-
sa 6–18 kuukautta sekä vapaissa että strukturoiduissa tilanteissa (Ignjatovic & Kovac-Ce-
rovic & Plut & Pesikan 1988) tutkijat painottavat, että voidaksemme oikeasti analysoida
vuorovaikutusta, analyysiyksikön tulee antaa tietoa molempien osapuolien käyttäytymi-
sestä, siis dyadista kokonaisuutena. Tutkijoiden mukaan on käytettävä jatkuvan kirjaami-
sen ideaa, jossa olennaista on löytää käyttäytymisen seuraantojen analyysisysteemi, jossa
tulevat siirrot antavat merkityksiä edellisille. Tutkijat esittävät (mts. 107-108) muun mu-
assa seuraavia kriteerejä analyysiyksikön valinnalle:

1. Osapuolten kokonaiskäyttäytyminen pitää kirjata.
2. Analyysiyksiköllä tulee olla sama merkitys riippumatta niistä muutoksista, mitä lap-

sen kehittyminen aiheuttaa hänen ja äidin välisessä kanssakäymisessä.
3. Analyysiyksikön tulee antaa tietoa äidin ja lapsen suhteen dynamiikasta ja vuorovai-

kutusprosessista.

Edellä kuvatun perusteella äidin ja lapsen keskinäistä toimintaa kuvaava analyysiyksikkö
tässä tutkimuksessa on dyadin keskinäinen toiminta.

6.9 Videoaineiston alustavat analyysivaiheet, episodien valinta ja 
transkriptio

Laadullisessa tutkimusprosessissa tutkijan on tärkeää tulla tutuksi oman aineistonsa kans-
sa (Maykut & Morehouse 1994, 132–133). Tutkimusprosessin alusta lähtien analysoin vi-
deomateriaalia. Konkreettisena osoituksena tästä työstettiin jokaisesta lapsesta kehitysfil-
mit ikäväliltä 6–18 kk, teemana jaetun huomion eri ilmenemismuodot esikielellisessä vai-
heessa. Tätä samaa teemaa jatkettiin ja laajennettiin Ituja-opetusvideoon (von Zansen &
Tolonen 1997). Videoaineistoa työstettiin myös seminaariesitelmien oheismateriaaliksi ja
kongressiesitelmiä varten. Myös opetustyöhön videomateriaali toi oman tärkeän lisänsä.

Videoaineiston varsinaisessa systemaattisessa , tosin alustavassa, analyysissa kirjasin
jokaisen lapsen kuukausittaisen käynnin puoleentoista ikävuoteen asti, kenttähavainnoin
tarkastaen, mitä videolla näkyi ja mitä merkityksellistä äidit kertoivat. Samaan yhteyteen
kirjoitin myös käynnin teoreettiset ja henkilökohtaiset huomioni. Huomioin myös kuvaus-
ten aikaiset muistiinpanot. Alustavasti valitsin jokaisen lapsen kuukausittaisista materiaa-
leista muutamia episodeja, joissa joko näkyi kehityksellisesti merkittävää uutta — ne ku-
vasivat äidin tyypillistä toimintatapaa kommunikaatiotaitojen kehittämisessä — tai tilanne
kuvasi parin tyypillistä käyttäytymistä. Merkittäviä olivat kehitysmuutokset, jotka näky-
vät kaikilla lapsilla, erityisesti ajankohta, milloin ne näkyvät ensimmäistä kertaa.

Tutkimuksen aikana havaitsin seuraavia kehitysmuutoksia , joita oli nähtävissä lasten
esineellisessä toiminnassa suhteessa äitiin ja muuhun ympäristöön. Vaiheet kuvaavat
eräänlaista kehityskaarta esikielellisestä kielelliseen vaiheeseen:



57
1. Ei merkityksiä — esineet viedään suuhun, 2. Ensimmäiset merkitykselliset toimin-
not — kahden kohteen havainnoiminen yhtä aikaa; jäljittelyyn perustuva toimiminen esi-
neellä; työkalu; sormenpäillä tutkiminen, 3. Yhteisen huomion jakaminen, 4. Esittävien
toimintojen ensiaskeleet, 5. Laajemman tilan kartoitus, 6. Esineiden tuominen, 7. Pelko-
vaihe, 6. Dialogi.

Muun muassa näistä tilanteista etsin episodeja vaiheista, jolloin ne ilmaantuivat lapsen
käyttäytymiseen. Kiinnitin huomiotani myös perheiden elämäntilanteessa tapahtuviin
muutoksiin kuten muuttoihin, äidin töihin lähtemiseen, perheenjäsenten sairasteluun.
Alustavissa analyyseissa kunkin perheen elämäntilanteen muutokset tunnisti lähinnä taus-
talla vaikuttavan toimintavireen muutoksena. Jordan ja Henderson (1994, 19) kirjoittavat
etnografisten palasten identifioimisesta; helposti löydettävistä, toistuvista palasista, joita
voi nimetä. Laadullisen lähestymistavan mukaan se, mikä toistuu on merkityksellistä.
Mutta merkityksellistä on myös se, kun tapahtuu ”jotakin uutta”. Liitteessä 2 on esimerk-
kejä yksittäisten lasten aineiston alustavista luokituksista. 

Samaan aikaan videoanalyysin kanssa tutkimusapulaiset litteroivat äitien haastatteluai-
neiston syksystä 1998 helmikuulle 2000.

Vähitellen tutkimukseni kysymyksenasettelu rajautui koskemaan esineiden tuomista
äidille. Tämä ilmiö oli näkynyt jossakin muodossa kaikilla lapsilla. Tämän jälkeen kävin
videoaineiston uudelleen läpi, nyt ikäväliltä 6–24 kk. Episodien valintaa ohjasi itse ilmiö.
Huomioni kiinnittyi sekä äiti-lapsiparien toimintaa kuvaavien merkityksellisten episodi-
en etsintään että itse ilmiön alustavaan tulkintaan. Onko ilmiöllä kehitysvaiheita, jotka
olisi havaittavissa ainakin usealla lapsella? Kyse oli tutkimusaineiston alustavasta analyy-
sista myöhempää tulkintaa varten (Suoranta & Eskola 1992), mikro- makroproblematii-
kan otin myös tarkasteltavaksi (Munch & Smelser, 1987, Wiley, 1988). Jokaisesta lapses-
ta kirjoitin uuden kuvauksen, missä oli mukana esineiden antamisen transkriptoituja epi-
sodeja sekä myös ilmiön määrällisiä kuvauksia yksilöittäin. 

Kunkin lapsen episodien joukosta valitsin 2–3 episodia, jotka lähetin äidille etukäteen
katsottavaksi. Viikon kuluttua tästä katsoin yhdessä äidin kanssa episodit ja pyysin äitejä
kertomaan tulkinnoistaan.

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia esineiden tuomiseen liittyviä kehitysvaiheita sekä
niiden yhtymäkohtia osoitteluun ja puhekielen kehitykseen. Episodien valinnan kriteerejä
ovat seuraavat (Goodwin 1995, 1998, Jordan & Henderson 1994): 

1. Tutkittava ilmiö näkyy episodissa (episodin merkityksellisyys).
2. Episodissa on vastavuoroista toimintaa osanottajien välillä suhteessa ympäristöön.

Siinä on havaittavissa semioottiset kentät: puhetta, kehon liikkeitä, materiaa.
3. Episodi on tapahtuma, se alkaa jostakin ja päättyy johonkin.
4. Tutkittavaan ilmiöön tulee sisällöllisesti jotakin uutta.
5. Episodi kuvaa äiti-lapsi -parin tyypillistä käyttäytymistä.

Heathin ja Hindmarshin (1996) mukaan episodien kuvauksen tulisi olla niin tarkka, että
siinä näkyvät olennaiset siirrot, miten asia etenee. Tällöin ei-kielellinen vuorovaikutus ko-
rostuu. Ihmisissä on eroja siinä, kuinka he auttavat toista löytämään idean ja näin pääse-
mään yhteiseen kokemukseen. Tässä kohdin myös äideissä on eroja. 
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Episodien mikroanalyyttisessä tulkinnassa olen erottanut toisistaan puhevuorovaiku-
tuksen, metakommunikaation sekä toiminnan, esinekäsittelyn ja elekommunikaation sa-
rakkeet. Metakommunikaatio tarkoittaa kommunikaatiosysteemissä signaalia, joka voi
muuttaa kommunikaation perusmerkitystä (Harre` & Lamb 1983, 393). Se on kommuni-
kaatiota kommunikaatiosta. Äidin ja lapsen puhe ja metakommunikaatio ovat samoissa
sarakkeissa, esinekäsittely ja elekommunikaatio eri sarakkeissa Episodit olen numeroinut
juoksevasti 1–26 ja esitän ne taulukkoina. Jokaisen episodin alussa kerron lapsen iän kuu-
kausina ja päivinä. Esimerkiksi 18;16 tarkoittaa sitä, että lapsen ikä on 18 kuukautta ja 16
päivää. Kerron myös episodin pituuden minuutteina ja sekunteina sekä kuvaan kyseistä ti-
lannetta yleisluonteisesti. Aikakoodi taulukon vasemmassa reunassa on mukana episodin
paikantamiseksi videoaineistosta. Siitä näkyy aika minuutteina ja sekunteina episodin ai-
kana tapahtuvien merkittävien siirtojen kohdalla. Käytän taulukoissa seuraavia erikois-
merkintöjä:

 [osoittaa ] kommunikointi elein

 (  ) tutkijan huomio

 >  puheen nouseva intonaatio 

 <   puheen laskeva intonaatio

 kiitos  paino ensimmäisellä tavulla

 kiitos  sanoo kovalla äänellä 

Mikroanalyyttisen tulkinnan havainnollistajina käytän kuvia.



7 Tulokset

7.1 Esineiden antaminen eri ikävaiheissa

Esineiden antaminen ajoittuu tässä aineistossa yhdeksän kuukauden iästä yli kahden vuo-
den ikään. Esineen antaminen äidille tarkoittaa tässä tutkimuksessa sitä, että lapsi antaa
esineen äidin käteen tai syliin. Yksilölliset erot lasten välillä ovat suuria sekä esineiden
antamisen alkamis- että päättymisajankohdissa. Lasten omaehtoinen esineiden antaminen
alkoi ikävälillä 9–15 kuukautta eikä sitä juuri näkynyt enää 27–30 kuukauden iässä. Yksi
lapsi, Mari, antoi esineitä vielä lähes kolmivuotiaana. Suuria eroja oli myös siinä, miten
paljon lapset ottivat kontaktia vieraisiin aikuisiin antamalla esineitä (Liite 3). Jani antoi
esineitä vieraalle oma-aloitteisesti jo alle vuoden ikäisenä — jopa useammin kuin äidil-
leen; Atte vasta 17 kuukauden iässä.

Seuraavassa kuviossa 6 olen kuvannut yksilöittäin esineiden antamista äidille. Kysees-
sä on antamiskertojen määrä kuukausittain laboratoriokäynnin aikana ikävälillä 9–34 kuu-
kautta. Käyntikerroilla esineiden antamismäärät vaihtelivat sekä yksilöittäin että yksilöi-
den välillä. Esineiden antamiskerrat lisääntyivät ja vähenivät kuukausittain. Eniten esinei-
tä annettiin ikävälillä 15–30 kuukautta; kolme lapsista antoi esineitä eniten 19 kuukauden
iässä. Esineiden antamiskertoja oli tällöin 19–36 lasta kohden. Lauraa koskevat havain-
not poikkeavat muista sen vuoksi, että hän kävi laboratoriossa usein myös isän tai jonkun
muun sukulaisen seurassa. Laura oli laboratoriossa isänsä kanssa 20 kuukauden iässä ja
myös se näkyy seuraavassa kuviossa. 
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Kuvio 7. Esineiden antamista äidille kuvaavat diagrammit yksilöittäin ikävaiheessa 9–34
kuukautta.
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7.2 Esineiden antamisen ilmenemismuodot

7.2.1 Yksilölliset kehityskaaret

Esineiden antaminen ilmeni eri muodoissa, joita esittelen seuraavassa. Erottavana tekijä-
nä on antamisen funktion muuttuminen: mihin viitataan ja mitä korvataan, muuttuu lap-
sen kehityksen mukaisesti. Yksilölliset kehityskaaret on esitelty seuraavassa kuviossa:

Kuvio 8. Esineiden antamisen yksilölliset kehityskaaret ikävälillä 8–32 kuukautta.

Kehityskaaret ovat hyvin yksilöllisiä. Lapset antoivat esineen äidin käteen oma-aloittei-
sesti ensimmäisen kerran ikävälillä 9–15 kuukautta. Varsinaista esineiden antamista edel-
si joillakin lapsilla valmisteleva vaihe; lapsi saattoi ojennella esinettä, mutta ei kuiten-
kaan irrottanut sitä otteestaan. Esineiden antamiseen tuli runsaasti uusia ilmenemismuoto-
ja ikävälillä 15–17 kuukautta. Tässä ikävaiheessa lapset toivat paljon esineitä ensin sa-
masta paikasta, sitten eri puolilta tilaa. Esineiden koko tuli merkitseväksi; mukaan tuli
myös isoja esineitä. Lapset toivat myös samanlaisia esineitä itselleen ja äidille ikävälillä
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15–24 kuukautta, tavallisimmin ikävaiheessa 17 kuukautta. Sanat liittyivät esineiden anta-
miseen hyvin yksilöllisesti, niin että vaihteluväli oli 13–32 kuukautta. Puolella lapsista
kaikki esineiden antamisen eri ilmenemismuodot tulivat esille 18 elinkuukauteen mennes-
sä. Yhdellä lapsista, Marilla, sanan liittyminen esineen antamiseen ilmaantui vasta 32
kuukauden iässä.

Esineiden antaminen liittyy myös lapsen omaehtoisen liikkumisen hallintaan. Lapset
oppivat kävelemään 11–13 kuukauden iässä. Näin ollen kävelemään oppiminen ajoittui
esineiden antamiseen verrattuna näin: ennen (Atte ja Mari), suunnilleen samoihin aikoi-
hin (Laura), sen jälkeen, kun lapsi antoi esineitä omaehtoisesti äidilleen (Riikka, Jani ja
Ida).

Seuraavassa esittelen esineiden antamisen eri ilmenemismuodot yksityiskohtaisesti
analysoimalla valittuja episodeja mikroanalyyttisesti.

7.2.2 Äiti tulkitsijana

Ensimmäistä vaihetta esineiden antamisessa kuvaa äidin roolin aktiivisuus ja lapsen pas-
siivisuus. Esineiden antaminen on yhteydessä myös esineenkäsittelyn kehitykseen; esi-
neen irrottaminen kädestä on ensin opittava. Lapsi ojentelee esinettä äitiä kohti. Äiti roh-
kaisee lasta eri tavoin antamaan esineen, luo edellytyksiä. Ensimmäistä ilmenemismuo-
toa, jolloin lapsi ojentelee esinettä, mutta ei vielä anna sitä, ja äiti tulkitsee esineen anta-
miseksi, näkyi laboratoriossa vain kahdella parilla. Kyse on äidin aktiivisesta toiminnasta
ja tulkinnasta. Neljällä parilla ei äidin toiminnassa näkynyt kyseistä aktiivisuutta eivätkä
he tulkinneet lapsensa lelun ojentelua kommunikatiiviseksi. Aineiston perusteella ei voi-
da tietää, onko kyseinen vaihe käyty kotona läpi.

Taulukoissa 4�6 on kuvattuna episodi 1 (1 min 17 s), jossa Atte (10;11) ojentelee esi-
nettä ja äiti tulkitsee käyttäytymisen lopulta kommunikatiiviseksi, mutta lapsi ei luovu
esineestä. Atte ja äiti leikkivät lattialla. Atte menee sivummalle, ottaa tappilaudasta tapit
molempiin käsiin. Äiti ottaa muotolaatikon, tyhjentää sen ja alkaa asetella palikoita
sisään. Äiti yrittää saada Attea mukaan:
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Taulukko 4. Esineen ojentelu.

Äidin ja lapsen yhteinen toiminta voidaan nähdä vastavuoroisena kommunikaationa: kun
toinen tekee jotakin, toinen vastaa siihen. Äiti tekee aloitteen yhteiseen toimintaan ja
hänen roolinsa on aktiivinen koko episodin ajan. Hän yrittää saada Attea mukaan toimin-
taan. Hän kalisuttelee lelua, kyselee, kuvaa toimintaansa käyttämällä erilaisia kielen funk-
tioita, toimii itse, vahvistaa toimintaa sanalla (tuonne), sama toistuu 3–4 kertaa.

Atte kiinnostuu. Kiinnostuksen herättää konkreettisesti äidin toiminnasta lähtenyt koli-
na, kun äiti tyhjentää laatikon ja alkaa laittaa palikoita sisään. Seuraavaksi äiti osoittaa
suoran kysymyksen Atelle tarkoittaen Aten kädessä olevaa tappia. Äiti korostaa se-sanaa
äänellään ja toistaa kysymyksen eli käyttää tyypillisiä pienelle lapselle suunnattuja kom-
munikointikeinoja (Wood 1988). Äiti kutsuu Attea mukaan yhteiseen leikkiin. Atte tulee
mukaan ottamalla palikan laatikon päältä. Eikö hänen mielestään tappi kuulukaan laatik-
koon? Oliko Atella intentio osallistua yhteiseen toimintaan? Ainakin tässä vaiheessa näyt-
tää siltä, koska äiti ei reagoi tapin vaihtamiseen palikaksi mitenkään, vaan kehottaa edel-
leen Attea laittamaan ”sen” laatikkoon. Äidin puhe kohdistuu yhä konkreettisemmin
Atelle. ”Heitäpä tuonne”-kehotus yhdistyy kädellä osoittamiseen, jota myötäilee puhe:
”Tuonne se palikka”, äiti sanoo ja näyttää mihin palikka kuuluu, mutta ei pudota palikkaa
laatikkoon. Palikan ojentelu laatikkoa kohti ja katse äitiin kertovat Aten toiminnan sosiaa-
lisesta kokemuksesta.

Aikakoodi Puhe-
vuorovaikutus

Meta-
kommunikaatio

Tekeminen, 
esinekäsittely, 

elekommunikaatio
 Äiti

Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio
Atte

03.48.26

03.48.56

03.49.08

03.49.13

03.49.21

Ä: Katoppa, pannaan 
tuonne, tuonne, tuonne

Ä:  Minnekkäs se laitetaan? 
Minnekkä?

Ä: Heitäppä tuonne, tuonne 
noin

Ä: Laita (sanoo lapsen 
nimen) tuonne. Tuonne se 
palikka.  Jooko?

Ä:  istuu   lattialla 
polvillaan, kasvot Atteen 
päin, 
kalisuttelee palikoita

Ä: painottaa sanoja, 
toistaa,  puheeseen liittyy 
ele

Ä: laittaa palikoita laatikkoon

Ä: [osoittaa reikää]

Ä: ottaa palikan ja käyttää sitä 
reiän päällä

A: [kiinnostuu, seuraa 
katseella] pitää tappia 
toisessa kädessä

A: ottaa   palikan   
laatikon päältä [katselee 
sitä], pyörittelee 
kädessään

A: [katsoo reikää] ojentaa 
kättä, jossa palikka on, 
laatikkoa kohti (ei luovu 
palikasta)

A:  [katsoo äitiin päin] 
ojentaa palikan  taas kohti  
laatikkoa (ei luovu 
palikasta vieläkään)
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Taulukko 5. Esineen ojentelun tulkinta antamiseksi.

Nyt äidin strategia muuttuu; tapahtuu konfiguraatio (Goodwin 1998). Äiti tulkitsee lap-
sen eleen haluksi antaa esine hänelle. Tämä ilmenee kysymyksenä ja toteamuksena ”kiit-
ti” sekä käden ojennuksena kämmenpuoli ylöspäin Attea kohti (Kuvio 9):

Kuvio 9. Esineen ojentamisen tulkinta antamiseksi 10 kk:n iässä.

Mutta Aten vastaus on selvä. Hän ei halua luopua palikasta, minkä konkreettisena osoi-
tuksena hän kääntää katseen äidistä poispäin. Aten huomio on esineessä. Hän ei vielä ym-
märrä äidin toiminnan kommunikatiivista merkitystä (Clark 1978, Trevarthen & Hubley
1978, Vygotsky 1987). Äidin vähän kiusoitteleva vastaus ja naurahdus saavat aikaan sen,
että Atte ojentaa jälleen lelun äitiä kohti. Sama toistuu; äiti vastaa tapin ojennukseen ojen-
tamalla kätensä ja kiittelemällä. Nyt Atte reagoi vielä voimakkaammin kääntymällä itse
äidistä poispäin. Myös äiti luopuu yrityksestä muuttamalla kehon asentoa suoristamalla
selkänsä. Aten lelun ojentelu äitiä kohti ja katse ovat merkki välineen käytön sosiaalises-
ta ulottuvuudesta (Vygotsky 1997a). Se on ensimmäisen ikävuoden lopulla merkki val-
mistautumisesta muutokseen kulttuurisessa kehityksessä, ensimmäisen elinvuoden kriisi.

Aikakoodi Puhevuoro-
vaikutus

Meta-
kommunikaatio

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio
 Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio 
Atte

03.49.22

03.49.27

Ä: Äitillekö sä annat? 
Kiitti!

Ä: Et taija raaskia 
antaa!

Ä: Kiitti!

Ä: kämmenpuoli ylöspäin käsi 
ojennettuna Attea kohti

A: (ei anna palikkaa) 
[siirtää katseensa alas, äidistä 
poispäin]

Ä: naurahtaa

A: ei luovu palikasta, 
kääntyy sivuttain
Ä: suoristaa selkänsä

Ä: [ojentaa kätensä Attea 
kohti ihan palikan 
alapuolelle]

Ä: [vetää kätensä 
pois]

Ä: [ojentaa kättä 
Attea kohti]

Ä: [naurahtaaaa] 
suoristaa selkänsä

A: [ojentaa kättä, jossa 
palikka, äitiä kohti]
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Taulukko 6. Esineen ojentelun tulkinta osoittamiseksi.

Siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Nyt Atte tekee aloitteen. Hän ojentaa toisen käden jos-
sa on tappi kattoa kohti ja ääntää, mutta ei katso äitiä. Elettä ei voi pitää kommunikatiivi-
sena, mutta äiti tulkitsee sen kommunikatiiviseksi. Hän katsoo Attea ja esittää hänelle ky-
symyksen: ”Mitä siellä on?” Äidin katse siirtyy kohteeseen ja takaisin Atteen. Hän tekee
triadisen siirron kommunikaatiossa: katse Atteen, sitten kattoon, takaisin Atteen.

Atte on mukana kommunikaatiossa ”vastaamalla”, katsomalla äitiin.
Voi sanoa, että lapsen kommunikaatio edellisessä tilanteessa on hyvin heiveröistä ja

ohutta, mutta äidin toiminnan ansiosta saa vahvistumiseen aineksia. Äiti reagoi lapsen
aloitteeseen ja tulkitsee lapsen toimintaa kommunikatiiviseksi. Kuten taulukossa 5 näh-
tiin, äiti tulkitsi Aten ojennusliikkeen antamiseksi. Taulukossa 6 hän tulkitsee Aten ojen-
nusliikkeen kattoa kohti osoittamiseksi, jolla lapsi haluaa kertoa äidille, että siellä on jota-
kin. Äiti kommentoi kysymällä, mitä siellä on. Hän ei suoranaisesti pue lapsen ojennuslii-
kettä kielelliseen asuun esimerkiksi ”Siellä on katto”.

Tämä kaikki tapahtui vajaan minuutin mittaisessa episodissa.
Äidin tulkitsevassa toiminnassa toteutuu mielestäni Vygotskyn ajatus kehityksen sosi-

aalisesta alkuperästä. Ensimmäisenä elinvuonna lapsi on avuton, mutta sosiaalinen. Ai-
kuisen tehtävä kommunikaatiotilanteessa on tulkita lapsen toimintaa kommunikatiivisek-
si. Vaikka tilanne on varmasti lapselle sosiaalinen, hänen huomionsa on esineessä. 

Noin kahden kuukauden kuluttua — välillä ei ole ollut käyntejä laboratoriossa — ti-
lanne on muuttunut. Episodissa 2 (1 min 14 s.) Atte (12;9) heittää aluksi leluja lattialle äi-
tiä kohti, äiti ottaa esineet vastaan ja kiittelee, minkä vuoksi (?) Atte alkaa antaa esineitä
äidin käteen.

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen, 
esinekäsittely, 

elekommunikaatio
 Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely, 

elekommunikaatio 
Atte

00.49.36

03.49.38 Ä: Niin, mitä siellä on?
salaperäisen innostuneesti

Ä: [katsoo Attea sitten 
kattoa ja taas Attea]

A: ojentaa toista kättä, 
jossa tappi, ylös kattoa 
kohti [ääntää]

A: [katsoo äitiä, sitten 
kääntää katseen pois]
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Taulukko 7. Esineen antaminen vastauksena pyyntöön.

Atte on oppinut tällä välillä kävelemään. Hän liikkuu mielellään tilassa ja kokee siitä mie-
lihyvää. Atte tekee aloitteen. Hän huomaa hyllyllä ankan, nimeää ja nousee hyllyn ääreen
seisomaan. Lapsen huomio on aluksi esineessä. Hän on oppinut irrottamaan käden esi-
neestä, ja muutenkin tälle lapselle esineiden heittely on tyypillistä, mikä näkyy myöhem-
missä vaiheissa. Kyse on jälleen äidin tulkinnasta. Kun lapsi heittää esineen lattialle, äiti
ottaa sen sieltä yhteiseen tarkasteluun, kyselee ja katsoo Attea. Lapsi seuraa äidin toimin-
taa, ottaa uuden lelun ja heittää jälleen. Nyt äiti ei reagoikaan ottamalla, vaan pelkästään
katsoo. Lapsi muuttaa toimintaa: ottaa toisen tapin ja ojentaa sen äitiä kohti. Äiti tulee
mukaan, ojentaa kätensä kohti ja pyytää antamaan esineen hänelle. Lapsi tekee näin ja äi-
ti kiittää (Kuvio 10): 

Kuvio 10. Esineen antaminen vastauksena äidin pyyntöön 12 kk:n iässä.

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Meta-
kommunikaatio

Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen, 
esinekäsittely, 

elekommunikaatio,
Atte

01.55.32

01.55.40

01.55.43

01.56.02

01.56.12

A: Kaka

A: Keikka

Ä: Onko tässä..nenä?

Ä: On siinä, on

Ä: Niin, anna tänne

Ä: Ei

Ä: Kiitti

Ä: istuu lattialla, katse 
seuraa Aten toimintaa

Ä: hymyilee
yrittää saada Aten 
huomion esineeseen, 
yhteiseen tarkasteluun

A: ei luovu tapista

Ä: puistaa päätään 
myötäillen Aten
ääntelyä

Ä: katse kiinnittynyt 
tarkasti Aten silmiin

Ä: ottaa ankan lattialta 
käteensä
Ä: pitelee ankkaa
kädessä [katsoo Attea]

Ä: [katsoo Attea]

Ä: [ojentaa käden Attea kohti 
ja katsoo Attea]

Ä: ottaa tapin kätensä [katsoo 
Attea]

A: nousee lattialta ylös ja 
menee hyllyn luo
A.  ottaa ankan käteen
A: heittää ankan äitiä kohti 
lattialle

A: [katsoo äitiä]

A: kääntyy hyllyyn päin, 
ottaa laudalta tapin ja 
heittää lattialle

A: ottaa laudalta toisen 
tapin [ojentaa tapin äitiä 
kohti; ääntelee]

A: ojentaa tapin äidille
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Tästä alkoi toimintasarja, jossa Atte antaa tappeja koko joukon äidille, äiti ottaa vastaan ja
luo edellytyksiä: ottaa tapit vastaan kämmen ylöspäin ja kiittää joka kerta. Äiti kerää tap-
peja käteensä, kalisuttelee niitä ja näyttää Atelle, miten monta niitä jo on, vaikka ei sano
mitään. Tämä on Atelle positiivinen yllyke jatkaa antamista. Äiti asettelee välillä tappi-
lautaa, jotta Atte saisi tappeja helpommin. Käännekohta toiminnalle tuli kohdassa, jossa
lapsi muutti toimintastrategiaansa ja heittämisen sijaan antoi esineen äidille. Toimin-
tayllykkeenä oli äidin huomio esineeseen.

Taulukossa 7 näkyy, että äidin ja lapsen siirrot eivät ole erillisiä, vaan luovat toistensa
edellytyksiä. Äiti luo Atelle edellytyksiä osallistua vastavuoroiseen toimintaan, esineiden
antamiseen: laittaa lautaa paremmin, kolisuttelee tappeja kädessä siinä tarkoituksessa,
kuin odottaisi saavansa lisää. Äidillä on kaikkiaan positiivinen asenne antamiseen, hän
kiittää ja katsoo kasvoihin, on fyysisesti lähellä hyllyn luona istumassa. Äiti tulkitsee lap-
sen käyttäytymistä aikomuksena tehdä jotakin (Bruner 1974, Camaioni 1993a, Tre-
varthen 1993), jonkin aiotun tuloksen aikaansaamiseksi. Äiti-lapsisuhteissa kehittyy Bru-
nerin mukaan tietoisuus siitä, mitä lapsi aikoo tehdä. Äiti voi auttaa lasta suorittamaan in-
tentionaalisia toimintoja tietoisesti. 

Siirtymävaiheessa aikuisen rooli on aktiivinen, lapsen passiivinen. Aikuisen fyysinen
läheisyys on tärkeää. Äideissä oli eroja siinä, miten etäälle he sijoittuivat lapsesta. Tämä
saattoi olla yksi syy siihen, miksi siirtymävaihe ei näkynyt yhtä selvästi kaikilla äideillä.
Aikuinen auttaa lapsen siirtymää kohti aktiivista osanottoa tulkitsemalla lapsen toimintaa
ja aikomuksia. Lapsen huomio siirtyy tässä vaiheessa vähitellen esineestä kohti esineen ja
ihmisen suhdetta.

7.2.3 Oma-aloitteinen esineiden antaminen

Lapset antoivat esineitä oma-aloitteisesti äidilleen 9 kuukauden ikäisestä lähtien — eni-
ten ikävälillä 15–19 kuukautta. Oma-aloitteisessa antamisessa oli jälleen suuria yksilölli-
siä eroja: ensimmäisellä lapsella antaminen alkoi 9 kuukauden iässä, viimeisellä 15 kuu-
kauden iässä. Jokainen 17–18 kuukauden ikäinen lapsi antoi esineitä omaehtoisesti äidil-
leen.

Myös kotioloissa äidit olivat havainneet antamistilanteita. Seuraavassa esimerkkejä
esineiden varhaisesta antamisesta äitien kertomana:

Ida 9; 17: Äiti kertoo miten heillä käy kylässä pikkuvieraita esimerkiksi puolivuotias
tyttö, jota Ida ”hoitas ihan kauheesti, vaan ku se vähä liian rajusti aina hoitaa. Päähän se
taputtellee, että hyvä tyttö aina ja suukottellee ja ottaa poskista kiinni ja purasee...Ida on
erittäin kohtelias kun me oltiin kahvipöyässä ja Veera istu äitinsä sylissä ja Ida istu omas-
sa syöttötuolissa, niin Ida ojenteli leluja tälle pienelle. Se aina näin anto, että ole hyvä….
naurettiin, et varmaan Veera näytti niin pitkästyttävälle, että se aina ojenteli niitä leluja,
että ole hyvä tässäpä sinulle”.

Riikka 10; 20: ”Niillä on isän kanssa semmonen sidostesukkaleikki. Mä nimitän sitä
silleen..Riikka ottaa jonku esineen kätteen ja ojentaa sit sitä isälle ja isä ottaa siitä kiin-
ni, mut Riikka ei irrotakkaan otetta niinku saattaa irrottaa muuten, kun mä sille sanon, et-
tä anna lusikka, niin äiti laittaa sulle puuroa, niin se antaa. Tässä leikissä se hän ojentaa



68
ja pitää kiinni ja sitten ne pitävät molemmat kiinni ja ärisevät ja ovat kiskovinaan sitä
itelle. Sit isi irrottaa otteensa ja Riikka vie esineen pois ja tuo hetken päästä taas takasi,
et uuelleen...siihen liittyy nimenomaan ne ärinät ne isän kans on jostaki keksiny tämän et
ne ärisevät toisilleen”.

Viimeisessä katkelmassa liikutaan rajamaastossa lapsen passiivisesta roolista aktiivi-
seen: Riikka ojentaa/ei anna; ojentaa/antaa sittenkin. Tässä liikutaan kehittymässä olevi-
en toimintojen alueella.

Lasten omaehtoinen esineiden antaminen tulee esille episodissa 3 (1 min 49 s.), jossa
Riikka (11;25) ensin tutkii esinettä, toimii sillä ja vie sitten äidilleen. Riikka, joka kom-
munikoi yleensä osoittelemalla, koska hänellä ei vielä ole sanoja, leikkii itsekseen hyllyn
edessä. Äiti ja tutkija keskustelevat ulompana. Äiti istuu lattialla. Lapsi saattoi ensin tut-
kia esinettä, toimia sillä ja viedä sitten äidilleen, kuten Riikka seuraavassa episodissa:

Taulukko 8. Omaehtoinen esineen antaminen

Riikka löytää pienen kumipossun. Hän tutkii sitä ensin käsissään, panee possun koriin,
heiluttelee koria (Kuvio 11a) ja ottaa sitten possun käsiinsä lähempään tarkasteluun. Rii-
kan huomio on esineessä. Hän katsoo possua läheltä, ilmehtii ja hymyilee, mikä on merk-
ki kuvitteellisuudesta. Riikka haluaa jakaa löytönsä äidin kanssa. Hän ojentelee possua äi-
tiä kohti ja ääntelee, jolloin kyse on toiminnan sosiaalisesta ulottuvuudesta (Kuvio 11b). 

Riikalla on varmaankin jokin erityinen syy tai mielikuva mielessä, kun hän lähtee
konttaamaan possu kädessä äitiä kohti. Hän tulee äidin luo ja nousee äitiä vasten seiso-
maan ja koskettaa possulla äidin poskea huomion kiinnittämisen tarkoituksessa, mutta äi-
din huomio on muualla; hän juttelee tutkijan kanssa. Tapansa mukaan äiti kuitenkin huo-
mioi Riikan juttelunsa lomassa koskettelemalla ja suukottelemalla. Yleensä äiti on
suuntautunut vuorovaikutussuhteissa lapsensa kasvojen alueelle. Hän katsoo Riikkaa sil-
miin, mutta ei juuri osallistu toimintaan. Suukottelu ja koskettelu eivät riitä Riikalle. Vaa-
tiva äännähdys saa aikaan toivotun tuloksen. Äiti huomaa possun ja äänensävy muuttuu
hetkessä pehmeämmäksi, vaikka hän on juttelemassa tutkijan kanssa. Äiti aloittaa
kysymyksellä (Karjalainen 1991, Wood 1988), mikä on tyypillistä kommunikaatiota tä-

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen, 
esinekäsittely, 

elekommunikaatio, 
Äiti

Tekeminen, 
esinekäsittely, 

elekommunikaatio,
Riikka

06.35.50

06.36.28

06.36.32

06.37.07

06.37.10 Ä: Ahaa, mikä se on?

Ä: Se on possu. Niin, possu 
sanoo että ”hviuv, hviuv” 

R: ilmehtii suullaan, 
hymyilee itsekseen

R: ääntää vaativasti

Ä: muuttaa äänensävyään 
puhuessaan Riikalle, 
puheeseen liittyy katse ja 
kosketus
Ä: äidin kimeä ääni luo 
mielikuvaa possusta

Ä: koskettaa sormin Riikan 
kasvoja, antaa suukon 
poskelle

Ä: huomaa possun
ottaa possun käteensä 
[katsoo possua ja Riikkaa 
vuorotellen]

R: ottaa possun hyllyltä ja 
tutkii sitä käsissään; laittaa 
possun koriin, ravistaa 
koria toisella kädellä, ottaa 
possun korista ja laittaa 
suunsa eteen [ääntelee, 
ojentelee possua äitiä 
kohti] 
lähtee konttaamaan possu 
kädessä äitiä kohti
tulee äidin luo, nousee äitiä 
vasten seisomaan 
[äännähtää] koskettaa 
possulla äidin poskea

R: seisoo äitiä vasten 
[äännähtää]
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män ikäisen lapsen kanssa. Hän ottaa possun käteensä yhteiseen tarkasteluun (Kuvio
11c), nimeää possun, kuvaa sen ääntelyä äänensävyä muuttamalla ja näin luo verbaalisel-
la tasolla mielikuvaa possusta.

a b c

Kuvio 11. a) Toimiminen esineellä 11 kk:n iässä b) Mielikuva esineestä c) Esineen yhteinen
tarkastelu.

Tässä episodissa näkyy Lisinan (1985) mainitsema ominaisuus esineiden tuomisesta esit-
tävänä, aloitteisena ja lapsen hallitsemana toimintana. Lapsi halusi jakaa löydön äitinsä
kanssa Hän on nyt suuntautunut sekä esineeseen että toiseen ihmiseen samanaikaisesti
(Elkonin 1980, Yendovitskaya 1974).

Esineiden antaminen äidille saa edelleen uusia ilmenemisen muotoja. Nyt lapsi antaa
äidille samasta paikasta monta esinettä: esimerkiksi hyllyltä, korista tai kaapista kaikki
esineet yksitellen. Usein esineiden antamiseen liittyy niiden tutkimista käsin sekä nimeä-
mistä, kuten episodissa 4 (20 s.), jossa Atte (14;25) ja äiti ovat leluhyllyn edessä vierek-
käin lattialla. Atte on huomannut pikkutavarat hyllyllä. Hän ottaa esineen yksitellen kä-
teensä, tutkii, nimeää ja antaa sitten äidille.
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Taulukko 9. Esineiden antamiseen liittyvä esineiden tutkiminen ja nimeäminen.

Atte on suuntautunut esineeseen ja äitiinsä samanaikaisesti (esine-ihminen-suhde). Kui-
tenkin Aten orientaatio on esineissä. Hän tutkii niitä ensin, joskus nimeää ja antaa sitten
äidille. Äiti ottaa vastaan ja kommentoi kielellisesti kysymällä (Karjalainen 1991). Katse
informoi lapsen aikeista; kun Atte antoi jo toisen possun, hän ei katsonut äitiä eikä odot-
tanut tältä mitään selvennystä. Selvennystä äiti ei myöskään antanut. Aten liikkeissä on
ritualistisen antamisen merkkejä: ensin Atte ottaa toisella kädellä esineen, siirtää sen toi-
seen käteen ja antaa äidille. Samanaikaisesti hän ojentaa esinettä käsivarsi suorana ja sa-
malla jo ottaa uutta esinettä hyllystä (Trevarthen & Hubley 1978). Nämä merkit kertovat
antamisen eleen tyylittymisestä. Käyttäytymismuotojen säännöllistyminen ja toisto erot-
tavat ritualistisen toiminnan muusta toiminnasta (Bell 1992). Kun Atte antoi oudomman
esineen, puun, antamiseen liittyi myös katse ja nimeäminen, kuin kysymys: ”Mitä sinä
tästä tiedät?” Tähän myös äiti reagoi nimeämällä puun. Episodissa äiti reagoi Aten kat-
seeseen: kun Atte katsoi äitiä antaessaan esineen, äiti sanoi siitä jotakin. Sen sijaan kun
Atte ei katsonut, äiti ei myöskään verbalisoinut tilannetta muuten kuin kiittämällä. Yhtei-
sessä toiminnassa Atte ja äiti tarkastelevat esineitä ja niiden yksityiskohtia. Aten huomio
on esineissä.

Vähitellen esineiden antaminen alkaa ritualisoitua. Episodissa 5 (1 min. 4 s.) Laura
(14;24) ja äiti leikkivät lattialla. Laura lastaa korista puumunia äidin käteen.

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen, 
esinekäsittely, 

elekommunikaatio, 
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio, 
Atte

00.11.33

00.11.39

00.11.41

00.11.47

A: Kakko

Ä: Onko possu? Onko? 
Nöf, nöf

Ä: Kiitti!

Ä: [seuraa Aten toimintaa] 
Siinä on toinen possu

Ä: Kiitti!

A: Kakko

Ä: Onko tämä puu? Onko 
puu?

Ä: istuu Aten vieressä 
lattialla, Atteen päin, seuraa 
Aten toimintaa

Ä: kiinnittää huomiota 
possuun ja kehittää 
mielikuvaa possusta

A: ei katso äitiä
Ä. ei kiinnitä enempää 
huomiota possuun

A: katsoo äitiä antaessaan 
puun

Ä: nimeää puun Aten 
katsoessa äitiin

Ä: ottaa possun käteen
 

Ä: ottaa puun vastaan

A: [huomaa hyllyllä 
possun] ottaa possun 
käteen, pyörittelee 
kädessään

A: antaa possun äidin 
käteen

A: ottaa hyllyltä toisen 
possun, katsoo ja 
pyörittelee käsissään

A: antaa possun äidin 
käteen 

A: ottaa hyllyltä puun

A: antaa puun äidille 
[katsoo äitiä]
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Taulukko 10. Esineiden antamisen ritualisoituminen.

Laura avaa korin kannen ja antaa munia äidin käteen toistuvasti. Tarkoituksena on antaa
korista kaikki munat äidin käteen. Lapsen käyttäytymisessä on havaittavissa ritualisoitu-
mista: toistuvat käden ojentamisliikkeet (Kuvio 12a) ja kaikkien munien lastaaminen äi-
din käteen, samoin avaimen nostaminen lattialta ovat merkkinä siitä, että lapsen huomio
alkaa suuntautua pois esineistä. Merkittävää on, että Laura ei puhu mitään, vaikka hän ta-
vallisesti käyttää sanoja kommunikaatiossa. Äiti kommentoi sanallisesti. Äänensävystä
voi päätellä, että ehkä äiti vähän ihmettelee, että Laura ei tee muuta kuin antaa munia kä-
teen. Äiti haluasi, että toiminnassa olisi muutakin. Kuitenkin äidin kommunikaatio on
vastavuoroista: hän ojentaa toisen käden rinnalle, kun ensimmäinen täyttyy (Kuvio 12b).

a b

Kuvio 12. a) Esineiden antamisen ritualisoituminen 14 kk iässä b) Toisen käden ojennus
merkkinä äidin vastavuoroisesta toiminnasta.

Kuukautta myöhemmin äiti kertoo esimerkin kotoa Lauran (15;27) antamisen ritualisoitu-
misesta:

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio, 
Laura

00.53.09

00.53.46

00.53.51

00.54.00

Ä: Kiitos!

Ä: No niin monta siellä

Ä: Kiitos!
(vähitellen äidin käsi 
täyttyy)
Ei sovi ennää äitin kätteen

Ä: Ei se pysy siinä. se 
putos.

Ä:Sinä voit laittaa ne takasi 
sinne korriin

Ä: katse alas suunnattuna

Ä: kommentoi positiivisesti 
Lauran toimintaa

Ä: äänensävy muuttuu
(ei niin ilahtunut enää)

Ä: sanallisista viesteistä 
huolimatta ojentaa toisen 
käden kämmen ulospäin

Ä: ojentaa toisen käden 
munilla täytetyn käden 
vierelle 

L: antaa munan äidin 
käteen

L: avaa korin kannen 
uudelleen ja antaa munia 
yksitellen äidin käteen

L: yrittää laittaa munaa 
kasan päälle (muna vierii 
lattialle)

L: yrittää laittaa avainta 
äidin käteen munien päälle 
(ei pysy)

L: laittaa äidin toiseen 
käteen munan
etsii lattialle vierineen 
munan ja laittaa äidin 
syliin
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”pyykkiä ku laitetaan kuivumaan niin hän on apuna. Ei tartte ku sannoo että laitetaan-
ko pyykkiä kuivumaan tai muuta niin hän tietää heti minne mennään ja mitä otetaan..[tut-
kija kysyy: mitä Laura tekee siinä kun laitatte pyykkiä kuivumaan] No ensinnäki niinku,
ku mä otan ne niinku pyykkikonneesta sankkoon, niin hän siinä niinku antaa ja laittaa
sinne ja. Sit se tahtoo kyllä olla semmosta et ku niitä mennään sitte laittamaan tota teli-
neeseen, niin mä en kerkee niin äkkiä niitä laittaa sinne telineeseen, ku hän antaa niitä
mulle. sitte ne on osa lattialla ja pöyällä ja..”

7.2.4 Esineiden määrä ja koko etusijalle

Seuraavassa vaiheessa lapsen käyttäytyminen muuttuu ratkaisevasti. Jo tullessaan labora-
toriotilaan lapsi kiertelee hyllyn luota toisen luo, liikkuu paljon tilassa ja kantaa äidille
erilaisia tavaroita eri paikoista. Lasta seuratessa tulee vaikutelma muistelemisesta, samal-
la tilan kartoituksesta. Tilannetta voi verrata urheilijaan, joka siirtyy areenalle, mikä saa
aikaan uudelleenrekisteröitymisen, tilan haltuunoton (Dunleavy& Miracle 1981). Myös
Huiziganin käsite maaginen kehä (Kilmer 1977, 47) liittyy edelliseen.

Tilanne on siis täysin muuttunut edelliseen vaiheeseen verrattuna: nyt lapsi ei ole
suuntautunut esineisiin sinänsä eikä halua niistä tietoa. Huomio on kiinnittynyt johonkin
yleisempään. Ilmiö näkyi lapsilla 15–18 kuukauden iässä. Eniten sitä esiintyi 17 kuukau-
den iässä.

Lapsen orientoitumisen muutos aiheutti monessa äidissä hämmennystä: Miksi sinä mi-
nulle kaikki kannat? Minunko näillä pitäisi leikkiä?

Tämän vaiheen käyttäytymistä kuvataan pidemmällä aikavälillä.
Episodissa 6 (1 min. 16 s.) Riikka (17;10) ja äiti ovat hiljattain tulleet tilaan. Äiti istuu

lattialla, Riikka liikuskelee ympäriinsä, Riikka ääntelee paljon, osoittelee kameroita ja
kattoa, äiti myötäilee puheella ja seuraa Riikan toimintoja. Riikka on kantanut äidille esi-
neitä eri paikoista heti istunnon alusta alkaen.
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Taulukko 11. Esineiden kantaminen laajalta alueelta.

Tyypillistä Riikan käyttäytymiselle on, että hän tuo äidille esineitä laajalta alueelta ja
heittää esineitä äitiä kohti. Tämä on Riikalle epätavallista käyttäytymistä: esimerkiksi
nuken nostaminen jalasta ja heittäminen äitiä kohti lattialle. Riikka antaa äidilleen hyvin
erilaisia esineitä eri puolilta tilaa. Esineet eivät mitenkään liity käynnissä olevaan toimin-
taan. Itse esineiden kantaminen on Riikalle nyt itsetarkoitus. Toiminta on ritualistista kan-
tamista. Riikan toiminnalle on edelleen tyypillistä siirtyminen vauhdikkaasti paikasta toi-
seen eikä hän ehdi kuunnella äidin kommentteja esineistä. Äiti yrittää puheella ja kom-

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Meta-
kommunikaatio

Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio, 
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely, 

elekommunikaatio,
Riikka

00.01.35

00.01.45

00.02.02

00.02.19

00.02.25

Ä: Ootko sä nähny isin 
vasaroivan? Ootko? Se 
on vasara, joo

Ä: Mikäs se on? Onko 
lammas?

Ä: Siinä on peitto. Kato, 
siellä on vauva 
nukkumassa!

Ä: Kaikkiko sieltä pittää 
ottaa ulos?

Ä: Jaha, minulleko sä
heitit?
Kato

Ä: Niin

Ä: Se on joku sellanen 
helisevä rannerengas tai 
jalkarengas tai mikä 
liekkään

Ä: Siellä toinen 
samanlainen-sillä voi 
vaikka soittaa. Näin

Ä: on suuntautunut 
hymyillen Riikan kasvoihin

Ä: kiinnittää Riikan 
huomiota esineeseen

R: liikkuu vauhdikkaasti 
tilassa ja esineestä toiseen

R: heittelee esineitä

Ä: haluaisi Riikan 
keskittyvän toimintaan 
esineillä

Ä: yrittää yhä kiinnittää 
Riikan huomiota nukkeen

R: iloisessa mielentilassa
heittelee esineitä eri puolilta 
tilaa äitiä kohti

Ä: ottaa pallon vastaan 
kämmenet ylöspäin

R: vauhdikkaasti liikkuu 
tilassa, osoittelee myös kattoa

Ä: ottaa vasaran käteensä 
[katsoo Riikkaa)

Ä: ottaa nuken lattialta, 
kääntää Riikkaan päin 
[hymyilee]

Ä: [hymyilee, seuraa 
Riikan touhuja katsomalla 
kasvoihin]

Ä: helisyttää rengasta ja 
antaa Riikan käteen

R: (menee etäämmälle)
ottaa vasaran pakista ja tuo 
äidille [ääntelee]

R: [äännähtää] koskettelee 
vasaran päätä ja naurahtaa
(menee etäämmälle)
ottaa sängystä pässin ja tuo 
äidille

R: menee vauhdikkaasti 
takaisin sängyn luo ja vetää 
peitteen sängystä lattialle 
[osoittaa peitettä ja 
äännähtää]

R: heittää tyynyn lattialle 
[äännähtää]

R: nostaa nuken jalasta 
sängystä pois ja heittää 
äidin eteen lattialle 
[äännähtää]

R: [hymyilee, äännähtää, 
osoittaa kädellä palloa]
tulee sängyn luota ottaa 
pallon ja heittää kaksin 
käsin äidin syliin

R: lähtee liikkeelle 
[osoittaa kattoa, ääntää 
keveästi] menee sivuhyllyn 
luo [ääntelee kovemmin] 
ottaa helistimen ja tuo 
äidille

R: ottaa toisen renkaan

R: ottaa renkaan käteensä 
ja katselee renkaita
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menteilla saada Riikkaa keskittymään toimimaan jollakin esineellä. Esimerkiksi kom-
mentin ”kato”, jolla hän yrittää saada Riikkaa suuntautumaan nukkeleikkiin, Riikka kuit-
taa hymyllä, äännähdys ja osoittaminen suuntautuvat jo muualle; palloon, jonka heittää
äidin syliin. Riikan osoittelu on vähäisempää kuin edellisellä käynnillä. Kuitenkin hän
kesken kaiken osoittaa kattoa. Tämä on myös merkki siitä, että orientaatio ei ole esineelli-
sessä toiminnassa. Riikan hymyily ja vauhdikas siirtyminen paikasta toiseen kertovat sii-
tä, että lapsi on mielekkäässä toiminnassa. Kilmer (1977, 46) toteaakin: Myytin ja rituaa-
lin maailma on dramaattinen konfliktien ja tunteiden maailma.

Tällaista ritualistista esineiden kantamista moni äiti tulkitsi levottomuudeksi. Aluksi se
oli ehkä tutkijoidenkin ajatus. Äidit ihmettelivät: ”Miksi lapsi ei leiki?” Lapsen käyttäyty-
minen herätti muutamassa äidissä hämmennystä — jopa suuttumusta.

Episodissa 7 (15 s.) Mari (17;11) kantaa hyllystä tavaroita äidilleen. Äiti istuu nojatuo-
lissa sivummalla.

Taulukko 12. Esineiden kantamisen erilainen tilannemääritelmä.

Mari kantaa hyllystä tavaroita äidilleen. Äiti istuu tapansa mukaan nojatuolissa ja kom-
mentoi sanallisesti Marin toimintaa tai antaa omia ehdotuksia. Yleensä hän ei osallistu
yhteiseen toimintaan Marin kanssa. Kun Mari tuo possun, äidin katse ja hymy ovat posi-
tiivinen viesti Marille — äiti ottaa toisen possun, jonka Mari on tuonut jo aikaisemmin
ikään kuin vastauksena ja vahvistuksena Marin toiminnalle. Kuitenkin äidin muut viestit
ovat sitä merkityksellisempiä; äidin käsi ei ole ojennettuna Maria kohti. Tämä viestii, että
äiti ei halua Marin tulevan lähelle ja antavan esineitä hänelle. Äidin huomio on pikem-
minkin hänessä itsessään. Äidin viestiä vahvistaa vielä sanallinen kehotus mennä kirja-
hyllyn luo kirjoja katselemaan. Saman tien Marin huomio kiinnittyy possuihin, joita äiti
lyö vastakkain. Mari pysähtyy, kuuntelee ja hymyilee. Hän haluaa olla äidin kanssa yhtei-
sessä toiminnassa. Äidin käyttäytyminen on ristiriitaista. Hänen toimintasa possuilla vie
voiton sanallisesta kehotuksesta lähteä kirjoja katselemaan. Mari menee takaisin hyllyn
luo ja alkaa tuoda lisää esineitä. Lopulta äiti tuskastuu: ”Minunko näillä pitäisi leikkiä?”
Lähikehityksen vyöhykkeeseen liittyen Marin ja äidin vuorovaikutuksesta voisi käyttää
Wertschin (1984) käyttämää määrittelyä: täysin erilainen tilannemääritelmä. Äiti ei vah-

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Mari

04.05.05

04..05.07

04.05.15

Ä: Täällä on tää toinen

Ä: Uskallatko sä mennä 
kattoon mitä siellä 
kirjahyllyssä on?
Täällä on kaksi. Yksi ja 
kaksi, ykti ja kakti.

Ä: istuu etäämmällä tuolissa

Ä: hymyilee ja ottaa osaltaan 
toisen possun (vastaa Marin 
aloitteeseen)

Ä: käsi ei ole ojennettuna
Ä: suuntaa Marin huomiota 
muualle
(kommunikoi ristiriitaisesti)

Ä: kiinnittää Marin huomion 
esineisiin
(toisaalta ei halua että lapsi 
tulee lähelle)
M: haluaa jatkaa esineiden 
kantamista äidille

Ä: [katsoo Mariin päin ja 
hymyilee] ottaa toisen 
possun tuolilta

Ä: ottaa possun käteensä. 
Lyö possuja vastakkain

M: ottaa hyllyltä possun ja 
tulee äidin luo
vie possun suuhun [katsoo 
äitiin]

M: pistää possun äidin 
käteen

M: (katselee ja kuuntelee, 
hymyilee) kääntyy poispäin 
äidistä ja lähtee hyllyä 
kohti, pysähtyy ja alkaa 
katsella tavaroita (jatkaa 
tavaroiden kantamista 
äidille)
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vista eikä tue Marin aloittamaa toimintaa, esineiden kantamista äidille, vaan tietoisesti
pyrkii suuntaamaan Marin huomion toisaalle. Äiti kokee tilanteen kiusallisena. Hän halu-
aa Marin huomion suuntautuvan muualle. Kirjahylly on tilan toisessa ääripäässä.

Antamiskäyttäytymisen ritualisoituminen näkyi paitsi lapsen käden liikkeissä ja laajal-
la alueella liikkumisena, johon liittyi erilaisten esineiden kantamista, myös esineiden
koon muuttumisena. Lapsi saattoi tuoda hyvin isoja esineitä äidille ja myös tutkijalle. Esi-
merkiksi tutkijan tulo tilaan ja haastattelun alkaminen oli tilanne, johon lapsi tässä kehi-
tysvaiheessa reagoi voimakkaasti ja alkoi tuoda esineitä molemmille aikuisille Huizingan
maagisen kehän mukaisesti. Seuraavassa kuvaan Aten toimintaa verbaalisesti, koska epi-
sodi kesti kauan.

Episodi 8: Atte 16;27. Kesto 1 min 36 s. Äidin haastattelu alkaa ja tutkija tulee huonee-
seen. Hän istuu tilan etuosaan, äitiä vastapäätä. Molemmat aikuiset istuvat nyt tuoleilla.
Atte touhuaa tilan toisessa päässä. Hän on koko käynnin ajan kantanut äidille erilaisia esi-
neitä eri paikoista. Välittömästi tutkijan tultua tilaan Atte ottaa pöydän alta puisen, aika
ison auton ja tuo sen tutkijalle. Sen jälkeen hän tuo äidille puisen jakkaran. Äiti ottaa tuo-
lin kiitellen vastaan (Kuvio 13a). Merkittävää on, että Atte ei jätä tuolia äidin eteen lattial-
le, missä yleensä on tuolin paikka, vaan nostaa sen äidin syliin. Koskaan aikaisemmin
Atte ei ole toiminut tuolin kanssa tällä tavalla. Atte kantaa esineitä tästä eteenpäin vuoro-
tellen äidille ja tutkijalle. Välillä hän heittää samanlaiset pienemmät palikat molemmille
vuoron perään. Seuraavaksi hän tuo äidille pitkän kepin, tutkijalle ison pitkäjalkaisen,
hänen itsensä mittaisen Ransu-nuken (Kuvio 13b). Hän ei jää leikkimään esineillä, vaan
siirtyy vauhdikkaasti tilan etuosaan hakemaan uutta tuotavaa (Kuvio 13c). 

a b c

Kuvio 13. a)–c) Isot esineet eri puolilta tilaa vuorotellen molemmille aikuisille ikävaiheessa 17
kk.

Seuraavaksi Atte tuo äidille pässin, joka on kookas pehmolelu, ja vielä tutkijan eteen latti-
alle korituolin. Lopulta hän vetää vielä pöydän alta esille ison puisen kuorma-auton, joka
kuitenkin jää tilan etuosaan. Samalla häntä alkaa kiinnostaa toiminta ison auton lavalta
löytyneillä pikkuautoilla. 

Merkittävää on, että Atte valitsi ”uudet” lelut; niillä ei ollut leikitty äidin kanssa tällä
käyntikerralla eivätkä ne muutenkaan olleet paljon käytettyjä leluja. Näytti siltä, että le-
lun valinnan peruste oli koko — mahdollisimman isoja tai samanlaisuus — kaksi saman-
laista palaa. 
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Episodi 9: Jani 16; 8 (yleistä kuvausta Janin käyttäytymisestä laboratoriossa): 
Jani on tällä käynnillä osoitellut ja äännellyt paljon. Hän on osoitellut erityisesti kame-

roita. Äidin mielestä nyt on työläs vaihe meneillään; kotona Jani heittelee tavaroita. Jani
vaikutti tällä käynnillä huomionkipeältä ja vaativalta. Kun äiti ja Jani olivat kahdestaan,
Jani toi äidille sekä isoja esineitä että esineitä eri paikoista ryhmittäin, esimerkiksi kaa-
pista kaikki tavarat yksitellen. Kun haastattelu alkoi ja tutkija tuli tilaan, Jani reagoi siihen
voimakkaasti ja alkoi katsella heti ympäriinsä, mitä hän voisi viedä tutkijalle. Siten Jani
olikin koko haastattelun ajan vahvasti suuntautunut tutkijaan, kantoi hänelle erilaisia esi-
neitä, joukossa myös isoja sekä niitä, joita oli aikaisemmin kantanut äidille. Kun toinen
tutkija tuli tilaan, Jani suuntautui vastaavasti häneen voimakkaasti. 

Edellä kuvatuista episodeista näkee, että tässä kehityksen vaiheessa lapsi ei ole suun-
tautunut esineisiin itseensä, vaan ne ovat lapselle keino ottaa kontaktia toiseen ihmiseen.
Lapsen huomion fokus on toisissa ihmisissä, ei esineissä. Tärkeää on esineiden määrä ja
koko. Yleensä lukumääräisesti eniten erilaisia esineitä annettiin juuri tässä kehitysvai-
heessa.

7.2.5 Samanlaiset esineet

Samanlaisten esineiden antamista itselle ja äidille tai itselle ja tutkijalle tai äidille ja tutki-
jalle ja jopa itselle, äidille ja tutkijalle alkoi ilmetä 15 kuukauden iässä, mutta selvimmin
se ajoittui ikävälille 17–18 kuukautta. Tämäntyyppistä esineiden antamista saattoi lapsel-
la kuitenkin esiintyä jo edellisessä vaiheessa kuvatun käyttäytymisen lomassa tai sen jäl-
keen. Myös samanlaisten esineiden antamisessa oli suuria yksilöllisiä eroja.

Episodi 10: Riikka 16;8. Kesto1 min 11 s. Riikka ei vielä käytä sanoja , sen sijaan hän
kommunikoi pääasiassa osoittelemalla, mihin hän liittää ääntelyä. Äiti ja tutkija juttele-
vat. Äiti istuu lattialla. Tutkija työntelee pitkävartista lelua. Riikka ottaa myös pitkävarti-
sen harjan itselleen, menee äidin syliin istumaan ja liikuttelee harjaa lattiaa vasten ja
samalla katsoo tutkijaan (Kuvio 14a). Toiminnan ohessa äiti kertoo, miten Riikalla on eri-
laisia äänensävyjä erikokoisille eläimille: koiriin, hevosiin ja isoihin lintuihin liittyy
möreä ääni ”ääh”, pieniin lintuihin ja kissanpoikiin hellittelevä, hento ääni ”aijai”. Riikka
kuuntelee puhetta. Hän nousee äidin sylistä, menee hyllyn luo ja ottaa sieltä kaksi saman-
laista pientä kulkushelistintä. Hän antaa toisen helistimen äidille, pitää toisen itse (Kuvio
14b).



77
a b

Kuvio 14. a)–b)Samanlaisten esineiden koko suhteen ilmentäjänä ikävaiheessa 16 kk.

Sitten Riikka istuu äidin syliin. Kun aikuiset juttelevat, Riikka kiinnittää äidin huomion
kameroihin vaativalla äänensävyllä. Suhde toiseen ihmiseen, äitiin, on tärkeä, mitä Riik-
ka ilmentää ottamalla samanlaiset pienet helistimet hyllystä ja antamalla toisen niistä äi-
dilleen. Lapsen huomion fokus on suhde toisiin ihmisiin, ei esineisiin.

 Ehkä äidin kertomus isoista ja pienistä eläimistä liittyi Riikan toimintaan ja sai siitä
virikkeen. Äidillä ja Riikalla on vahva emotionaalinen suhde. Riikka on laboratoriokäyn-
neillään suuntautunut varauksellisesti tutkijoihin eikä 13 kk:n jälkeen enää antanut esinei-
tä vieraiden aikuisten käteen (Liite 3).

Myös kotona näkyy samanlaisten esineiden tuomisen ilmiö, jonka voisi tulkita suhtei-
den ilmentäjänä toiseen ihmiseen. Tässä esimerkki kirjan antamisesta:

Lauran äiti kertoo aluksi esimerkin varhaisemmasta vaiheesta (Laura 11;16):

”hän on ollu hirveen kiinnostunu tässä kirjoista. Ne on ollu jo piilossa, kun tota
ei mittään muuta, ku aina tuo uutta kirjaa..et tota se oli sit ku määki tulin kottiin
ja vähäks aikaa istahin, niin heti oli kirja ja eiku sylliin ja se ku oli kateltu, niin
uutta hakemaan ja sitte ku viimeinen oli kateltu, niin alotettiin alusta”.

Kirjankatselutilanne noin puoli vuotta myöhemmin (Laura 17; 23):

”Joo et lukeminen on tällä hetkellä lähinnä sitä, että Laura niinku ottaa itelle
kirjan ja antaa mulle kirjan ja istuu vieressä ja kattelee ite sitä ommaa kirjaa
minun pittää katella sitten sitä toista kirjaa et ei niinku semmosta ennää et
yhessä katotaan.. joskus sillä omalla kielellään selevittää”.

Laura saattaa antaa kotona myös isälle ja äidille samanlaiset esineet (Laura 17; 23):

”tuo on muuten hyvä Lauralla just semmonen vaihe että yksin ei niinku oikeesti
leiki tällä hetkellä että tuota kotonaki ku pittää piirtää niin siellä pittää olla
meijän molempien ja hänen on tietyt värit niissä kynissä minkä hän tuo minulle
ja minkä hän vie isälleen ne on aina ne samat ja sitten voi olla niin et me
istutaan siellä Lauran huoneessa sen Lauran pöyvän ääressä ja muka piirretään
ja tuo tekkee ihan muuta se on vaan niinku tärkee että me ollaan siellä ja hän
saa sillä että piirretään niin meijät sinne sitten”.

Samanlaisten esineiden antaminen voi ilmentää myös intentioita jäljittelevää toimintaa.
Siitä seuraavissa episodeissa:
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Episodissa 11 (16 s.) Jani (15;11) Jani ja äiti leikkivät lattialla. Äiti huomaa työkalupa-
kin.

Taulukko 13. Samanlaisten esiteiden antaminen jäljittelevät toiminnan yllykkeenä.

Esimerkissä näkyy, miten aikuisen toiminta on lapselle jäljittelevän käyttäytymisen ylly-
ke. Juuri tässä ikävaiheessa jäljittelevässä käyttäytymisessä tapahtuu hyppäys — lapsi al-
kaa jäljitellä kohteen varsinaisia toimintoja (Eckerman 1993, Fenson & Ramsay 1981).
Äidin kysymys, miten vasaralla hakataan, toimii yllykkeenä: Jani hakee omatoimisesti sa-
manlaisen vasaran äidille, mitä vahvistaa katse äidin kasvoihin (=näytä mitä tällä teh-
dään). Tässä herääkin kysymys, onko lapsella jo merkitys vai onko se vasta muodostu-
massa.

Voisi olettaa, että vahva orientoituminen jäljittelyyn saattaa olla lapselle antamisen yl-
lykkeenä. Antamalla samanlaisen esineen itselle ja äidille hän luo mahdollisuuden jäljitte-
levään toimintaan, mikä onkin oppimisen päämuoto tässä ikävaiheessa (Ussowa 1974,
Weigl 1986). Jani seuraa katseella, mitä äiti tekee ja toistaa saman tarkasti, esimerkiksi ta-
pin hakkaamisen. Jani ja äiti hakkaavat vielä hetken aikaa vuorotellen, ensin äiti ja Jani
perässä.

Episodissa 12 (40 s.) Ida (16;27) on tällä kerralla voimakkaasti suuntautunut äitiinsä.
Hän tuo äidille tavaroita enemmänkin pareittain. Monesti on niin, että Ida on ensin leikki-
nyt lelulla itsekseen ja sitten haluaa leikkiä samalla lelulla yhdessä äidin kanssa. Hän on
alkanut käyttää sanoja yhä enemmän. Ida tuo liikuntapuolelle kaksi puhelinta, antaa toi-
sen puhelimen äidille ja pitää toisen itse.

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen, 
esinekäsittely, 

elekommunikaatio, 
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio, 
Jani 

00.49.16

00.49.26

00.49.31

Ä: Kato, työkalupakki

Ä: Se on vasara. Oho, miten 
vasaralla hakataan?

Ä: Siinä on kunnon leka.
Kato.

Ä: Nuin

 Ä: tekee aloitteen

J: äidin kysymys yllyke 
toimintaan, haluaa äidin 
näyttävän mallia

Ä: puhe ja toiminta ja 
elekommunikaatio viestivät 
samaa: äiti mallina

Ä. vahvistaa Janin toimintaa

Ä: ottaa työkalupakin 
tuolilta

Ä: laittaa pakin takaisin 
tuolille

Ä: ottaa vasaran käteensä 
napauttaa vasaralla 
puutappia laudalla [katsoo 
Jania]

J: ottaa pakista vasaran

J: menee pakin luo, ottaa 
pakista toisen vasaran ja 
ojentaa sen äidille
[katsoo samalla äitiä]

J: [seuraa äidin toimintaa 
katseella] hakkaa vasaralla 
toista tappia 
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Taulukko 14. Samanlaiset esineet jäljittelevän toiminnan ja puheen yllykkeinä.

Myös tässä episodissa on kysymys jäljittelystä, sen kehittyneestä muodosta. Ensin Ida luo
edellytykset jäljittelevälle toiminnalle; hän tuo samanlaiset puhelimet itselle ja äidille.
Sitten hän seuraa tarkasti äidin tekemisiä ja tarkasti myös toistaa samat omalla puhelimel-
laan. Nämä toistot näkyvät läpi episodin. Äiti toimii puhelimeen puhujana sekä toimin-
nallisena että kielellisenä mallina lähikehityksen vyöhykkeellä. Joka kerta, kun äiti nos-
taa kuulokkeen korvalleen, Ida seuraa toimintaa ja tekee samoin.

Kuvissa 15a ja 15b näkyy, miten äiti ja Ida toimivat peilikuvina. Kuvio 15a on otettu
tilan etuosasta, hetkeä myöhempi kuvio 15b on tilan toisesta päästä. Tällä välin molem-
mat ovat vaihtaneet kuulokkeen toiseen käteensä. Tämä toistuu yhteensä viisi kertaa.

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Ida

02.36.50

02.36.56

02.36.58

02.37.07

02.37.26

02.37.27

Ä: Kiitos

Ä: Haloo

Ä: Sanotko sinäkin sinne 
että ”haloo”?

Ä: Onko (sanoo lapsen 
nimen) kotona?

Ä: Ai minun pittää ottaa 
tämä. Haloo, haloo. 
Mitä….kuuluu?

Ä: (naurahtaa) Pittäähän 
sitä puhelimmeen puhua 
jotakin!

Ä: Soitat sä mummolle? 
Soitatko?
I: Mummo!

Ä: Mummo! Haloo!

Ä: ottaa 
”puhelimessapuhumis-
asennon”(toinen käsi rennosti 
polvella, toinen 
kuulokkeella)
yrittää saada Idan puhumaan 
puhelimeen

I: jäljittelee tässä vaiheessa 
äidin toimintaa

Ä: kysymys yllyke Idan 
puheeseen 

Ä: Idan puheen jäljittely 
yllyke 
puhevuorovaikutukseen

Ä: nostaa kuulokkeen 
korvalle

Ä: ottaa kuulokkeen 
korvalta

Ä: vaihtaa kuulokkeen 
toiseen käteen ja laittaa 
korvalle

Ä: ottaa puhelinkoneen 
käteensä ja laittaa patjalle

Ä: laittaa kuulokkeen taas 
korvalle 

Ä: pitää kuuloketta 
etäämmällä 

I: tuo kaksi puhelinta äidin 
luo. Antaa toisen äidille, 
toisen pitää itse.

I: nostaa myös kuulokkeen 
korvalle

I: ottaa kuulokkeen 
korvalta; pitää kuuloketta 
kädessään [katsoo mitä äiti 
tekee]
I: laittaa kuulokkeen 
korvalle

I: ottaa lattialta 
puhelinkoneen ja antaa 
äidin käteen [äännähtää]

I: laittaa kuulokkeen 
korvalle [katsoo äitiin]

I: [äännähtää 
hyväntuulisesti] ottaa 
kuulokkeen korvalta ja 
pitää sitä etäämmällä

I: laittaa kuulokkeen 
korvalle
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Kuvio 15. a)–b) Samanlaiset esineet jäljittelevän toiminnan ja puheen yllykkeenä ikävaiheessa
16 kk.

Episodin lopussa äiti Idalle puhuessaan pitää kuuloketta etäämmällä, myös tätä Ida jäljit-
telee. Tähän asti episodia Idan jäljittely on ollut pelkästään toiminnallista. Tähän äiti jo
kiinnittää huomiota ja kehottaa puhumaan puhelimeen jotakin. Yllykkeen kielelliselle jäl-
jittelylle hän antaa itse kysymällä: Soitat sä mummolle ja toistaen: soitatko? (Karjalainen
1991). Tästä seuraakin episodin Idan ainoa oma-aloitteinen siirto: hän nostaa itse ensin
kuulokkeen korvalle, mutta siitä saa alkunsa myös kielellinen vuorovaikutus. Ida toistaa
sanaa ”mummo” eri äänensävyin. Äiti toistaa, täydentää ja laajentaa myöhemmin. Idan ja
äidin keskinäinen toiminta on jaettua toimintaa (Bruner 1995), jossa Ida orientoituu äitin-
sä tekemiseen ja sanomiseen samanaikaisesti (Lisina 1985). Ida osoittaa kykenevänsä
suuntautumaan toisen ihmisen intentioita kohtaan. Hän osoittaa ymmärtävänsä toista ih-
mistä intentionaalisena olentona (Moore 1998), mikä on yksi kielen omaksumisen ja hal-
linnan edellytys.

Yhteenvetoa esineiden antamisen eri ilmenemismuodoista. Seuraavat esineiden anta-
misen eri ilmenemismuodot tulivat esille yksilöllisesti ikävälillä 8�32 kuukautta: 1. Lapsi
ojentelee esinettä äitiä kohti, minkä äiti tulkitsee antamiseksi. Isoimmat erot lasten välillä
olivat juuri eleen ilmaantumisen alkuvaiheessa, jolloin vain kahdella lapsella näkyi tämä
eleen synty. 2. Oma-aloitteinen esineiden antaminen alkoi ikävälillä 9�15 kuukautta
yleensä ennen kävelemään oppimista. Seuraavat ilmenemismuodot tulivat esille vai-
heessa, jolloin lapsi jo käveli tilassa aktiivisesti: 3. Lapsi saattoi antaa useita esineitä
samasta paikasta. Tätä käyttäytymistä havaittiin puolella lapsista ja sitä oli nähtävissä
myös lasten kotona. 4. Lasten käyttäytyminen muuttui ratkaisevasti ikävälillä 15�18 kuu-
kautta, jolloin he alkoivat tuoda esineitä äidille ja tutkijoille laajalta alueelta. Myös esinei-
den koko tuli tässä vaiheessa merkitykselliseksi. Tämä ilmenemismuoto tuli esille kaikilla
lapsilla ja aiheutti hämmennystä aikuisissa. 5. Lapset toivat myös samanlaisia esineitä
itselle ja toiselle 15 kuukaudesta lähtien. Tällä käyttäytymisellä he ilmensivät suhdettaan
toiseen ihmiseen sekä valmiuttaan toiminnan ja kielen jäljittelyyn. Esineiden antamisen
eri ilmenemismuodot näkyivät juuri äidin ja lapsen välisenä toimintana, harvemmin suh-
teessa vieraaseen aikuiseen. 
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7.3 Suhteiden uudelleenorganisoituminen

7.3.1 Siirtymä ensimmäisen elinvuoden lopulla

Kahdella lapsella, Idalla ja Atella, ilmeni esineiden antamisen alkuvaiheessa edelliseen
valmentava vaihe: lapsi ojentelee kättä, jossa esine on, mutta hän ei kuitenkaan anna esi-
nettä äitinsä käteen. Vaihe ilmeni Idalla 8 kuukauden ja Atella 10 kuukauden iässä. Oma-
ehtoinen esineiden antaminen alkoi Idalla 9 kuukauden, Atella 12 kuukauden iässä. Voi-
daan puhua kehityksellisestä siirtymästä. Esineen ojentelu äitiä kohti saattaa ilmentää läh-
tökohtaa suhteiden uudelleenorganisoitumiselle suhteessa ympäristöön, esineisiin, ihmi-
siin. Seuraavassa kuvaan näiden kahden lapsen suhteita mainittuihin elementteihin ennen
ja jälkeen siirtymän.

a) Ennen siirtymää

Suhde ympäristöön. Sekä Idan että Aten äidit kertovat lapsensa liikkumisen lisääntymi-
sestä ennen siirtymävaihetta — Ida juuri ennen 8 kk:n, Atte ennen 10 kk:n ikää. Ida on
ruvennut kuukauden kuluessa konttaamaan ja yrittää nousta seisomaan sekä nousee tuolil-
le. Kontatessaan Ida heittelee koirille leluja, joita koirat käyvät hakemassa. Ida pitää käve-
lyttämisestä ja työntelee itse taaperokärryä. Hän heräilee yöllä tunnin välein ja nousee
sänkynsä reunaa vasten seisomaan.

Atte liikkuu kotona konttaamalla eri huoneissa. Avonaiset ovet houkuttelevat. WC ja
pesuhuone ovat tällä hetkellä kiinnostavimmat paikat kotona. Atte nousee seisomaan ja
pysyy jo seisaallaan jonkin aikaa. Isoveljen kanssa leikitään peuhu- ja piiloleikkejä.

Laboratoriossa Idan liikkuminen ei ollut erityisen laaja-alaista. Isosisko oli mukana.
Sen sijaan Atte liikkui laboratoriossa suhteellisen laajalla alueella. Silti molemmat lapset
katselivat kattoa useaan otteeseen käynnin aikana.

Suhde esineisiin. Omat vaatteet kiinnostavat Idaa, vaipat ja hoitovälineet, siskon reppu. 
Attea vetävät puoleensa kukkapurkit, hankausvillat, roskakorit, kaukosäätimet ym. ko-

din tavarat. Äidin mukaan omat tavarat kiinnostavat nyt vähemmän. Kirjoja Atte kylläkin
katselee mielellään ja pysähtyy kuuntelemaan, kun äiti nimeää kuvia.

Suhde ihmisiin. Ida seuraa tarkkaan muiden perheenjäsenten touhuja ja jäljittelee nii-
tä. Erityisesti isosisko on tärkeä. Kiintymystä osoittaa se, että hän itkee kun sisko lähtee
kouluun ja riemastuu, kun tämä tulee kotiin. Ida kulkee äidin perässä huoneesta toiseen.
Imetys on lopetettu 3 viikkoa sitten. Vieroitus on sujunut helposti.

Atte on alkanut tuottaa ensimmäisiä sanoja. Hän ääntelee moni-ilmeisesti eri tarkoi-
tuksin. Kun äiti yrittää ottaa kädestä jotakin luvatonta, alkaa kauhea huuto.

Seuraavassa mikroanalyyttinen kuvaus kummankin lapsen toiminnasta vuorovaikutus-
tilanteessa:

Episodissa 13 (31 s.) Ida (7;29) leikkii isosiskon kanssa laboratoriossa ksylofonilla ja
marakassilla. Ida seuraa siskon touhuja ja yrittää tehdä perässä. Äiti ja tutkija keskustele-
vat vastapäätä.
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Taulukko 15. Toisen toiminnan seuraaminen katseella ja jäljittelevä toiminta.

Ida on suuntautunut siskonsa esineelliseen toimintaan. Hän seuraa tarkasti tämän käsien
liikkeitä esineillä (Amano & Kezuka 1996). Kun sisko lopettaa toiminnan, välineet, puik-
ko ja marakassi, jäävät Idan ulottuville. Vähän ajan kuluttua hän ottaa puikon käteensä ja
heiluttaa sitä. Samaten vähän myöhemmin Ida yrittää soittaa ksylofonia marakassilla, yh-
dellä kädellä, kuten oli siskon nähnyt tekevän. Hän seuraa tarkasti siskonsa toimintaa vä-
lineillä ja yrittää toistaa näkemäänsä vähän myöhemmin itse (Meltzoff & Gopnik 1989).

Episodissa 14 (13 s.) Atte (9;8) ja äiti leikkivät ankalla. Atte on seurannut äidin toi-
mintaa ja mennyt itse mukaan. Vähän myöhemmin Atte huomaa ankan.

Taulukko 16. Katseenvaihto kohteen ja henkilön välillä.

Hetkeä aikaisemmin äiti on leikkinyt ankalla, liikutellut sitä edestakaisin lattialla ja ään-
nellyt ”kvaak, kvaak”. Tässä episodissa Atte toistaa äidin tekemistä ja ääntelyä. Yleensä
äiti vahvistaa Aten sanojen tuottamista toistamalla itse sanoja useaan kertaan. Äidin ly-
hyt kysymys antaa suuntaa. Atte katsoo sinne minne äiti katsoo (Bakeman & Adamson
1984). Tämän episodin tärkein tapahtuma on Aten katseenvaihto esineen ja äidin välillä
(Tomasello 1995), mikä tulee laboratoriossa Atella esille ensimmäistä kertaa. Tälle äiti
luo edellytyksiä suuntaamalla pojan huomiota toistuvin kysymyksin ja katseen avulla. 

Nyt Ida ja Atte ovat vaiheessa, jolloin he molemmat antavat esineitä oma-aloitteisesti
äideilleen. Seuraavassa kuvaan lasten suhdetta ympäristöön, esineisiin ja toisiin ihmisiin
siirtymävaiheen jälkeen (Ida 9 kk; Atte 12 kk).

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely, 

elekommunikaatio, 
Sisko

Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio, 
Ida

06.39.31

06.39.55

06.39.57

06..41.54

S: istuu Idan vieressä
antaa toiminnallisia malleja

I: seuraa tarkasti siskon 
toimintaa

S: luo Idan toiminnalle 
edellytyksiä

S: ottaa marakassin ,soittaa 
sillä vähän [katsoo Idaa 
kasvoihin], laittaa 
marakassia Idan käteen (ei 
pysy, raskas)

S: soittaa puikolla 
ksylofonia ja kokeilee eri 
paikkoihin
 S: asettelee ksylofonin 
kieliä paikalleen

I: [seuraa katseella]

I: [seuraa katseella]

I: ottaa puikon käteensä ja 
heiluttaa sitä

I: (vähän myöhemmin) 
ottaa marakassin ja yrittää 
heiluttaa sitä yhdellä 
kädellä [katsoo aikuisiin]

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Atte

04.22.05
04.22.10

04.22.16

Ä: Onko ankka?

Ä: Onko ankka? Niin

Ä: kiinnittää Aten huomion 
ankkaan toisuvalla 
kysymyksellä,
katsoo ensin Attea, sitten 
ankkaa

A: toistelee ääntelyä, jota äiti 
tuotti hetki sitten 

Ä: [katsoo Attea]

Ä: katsoo ankkaa

A: ottaa ankan käteensä

A: [katsoo äitiin päin]

A: [katsoo äitiä, sitten 
ankkaa, sitten taas äitiä]
[ääntelee ”kvaak”, 
”kvaak”] (hyvin hiljaa)
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b) Siirtymän jälkeen
Suhde ympäristöön. Ida kiipeilee kotona paljon. Hän nousee portaita yläkertaan ja liik-

kuu vielä konttaamalla. Atte on oppinut kävelemään. Hän kävelee paljon ja on oppinut
nousemaan lattialta seisomaan omin avuin. Hän on viime aikoina leikkinyt paljon yksik-
seen ja antanut äidin olla enimmäkseen rauhassa. Äiti voi tehdä omia askareitaan. Raol-
laan olevat ovet kiinnostavat edelleen.

Suhde esineisiin. Molemmilla lapsilla on tullut kuvitteellisia aineksia leikkiin. Puhelin
kiinnostaa Idaa kotona. Hän voi käyttää hyppynarua puhelimen korvaavana välineenä.
Samoin tekniset välineet kiinnostavat. Nyt Ida hoitaa koiria: pitää niitä hyvänä ja nukkuu
päiväunia koirien vieressä. Atella on kuvitteellisia aineksia leikissä (ks. episodi 16). Hän
heittelee tavaroita sängystä lattialle ja odottaa äidin tulevan nostamaan niitä ylös. Kotona
Atella on aloitteisuutta tällaisiin leikkeihin. Kirjat ovat edelleen mieluisia.

Suhde ihmisiin. Ida on oppinut muutamia sanoja lisää. Hän tuo kirjoja luettavaksi.
Hänellä on osoittava ele käytössä. Hän jäljittelee toisia sekä toiminnallisesti että ääntele-
mällä. Ida tulee ruokapöytään, vaikka itse olisi juuri syönyt; hän huolehtii siitä, että kai-
killa on syömistä. Käyttäytymisessä korostuvat rituaalien merkitys ja aloitteisuus.

Atte osoittelee ja ääntelee paljon. Hän antaa äidille tavaroita ja nimeää niitä. Atelle on
tullut uusia eleitä; hän nostaa kättä ja sanoo �hei�, vilkuttaa, kun joku on lähdössä Labo-
ratoriossa oli äänekäs �kukka� yleisnimitys eri asioille. Kotona Atte nauraa sydämensä
pohjasta esimerkiksi silloin, kun riehuu isoveljen kanssa. Ritualistista käyttäytymistä on
havaittavissa esimerkiksi ulos lähdettäessä, hän tuo kenkiä.

Episodissa 15 (40 s.) Ida (10;22) ja äiti leikkivät puhelimella. Aloite on äidin. Hän
puhui puhelimessa ensin itse, sitten laittoi kuuloketta Idan korvalle useaan otteeseen. Ida
seurasi äidin toimintoja. Tilanne katkesi, kun tutkija tuli tilaan.

Taulukko 17. Vastavuoroinen elekommunikaatio.

Äiti ja Ida leikkivät puhelimella. Puhelin on ollut yksi Idan ja äidin lempileluista labora-
toriossa, samoin kotona. Leikki on äidin aloittamaa ja perustuu myös hänen aloitteisiinsa.
Ida oli toiminnan alussa paremminkin havainnoiva osapuoli. Tutkijan tulo tilaan muutti
kuitenkin tilanteen täysin. Tapahtui konfiguraatio (Goodwin 1998). Nyt Ida teki aloitteen

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Ida

00.14.42

00.15.08

00.15.12

00.15.14

00.15.21

Ä: Ai minulleko puhelu?

Ä: Ai äitillekö pittää 
välillä? Haloo, haloo onko 
…kotona? Mitä…kuuluu? 
Sun vuoro

Ä: kääntyy osittain tutkijan 
puoleen

Ä: toimii vastavuoroisesti

Ä: ottaa kuulokkeen 
käteensä

Ä: antaa kuulokkeen 
takaisin Idalle

I: ottaa puhelimen [ojentaa 
kuuloketta äitiä kohti]

I: laittaa kuulokkeen 
olkapäälleen [ääntelee] 
[ojentaa kuulokkeen äitiä 
kohti, katsoo äitiin päin]

I: ottaa kuulokkeen vastaan 
kiinnostuu muusta
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puhelinleikkiin ja toimi kuten äiti äskettäin. Hän ojentelee kuuloketta äitiä kohti, sitten
asettaa kuulokkeen olkapäälleen symbolisena eleenä (Kuvio 16a), ääntelee ja kääntyy jäl-
leen äidin puoleen. Episodissa on äidin toimintaa jäljittelevää käyttäytymistä. Ida osoittaa
ymmärtävänsä esineiden käytön muutamilla tunnistettavilla liikkeillä: kuuloke olkapäälle
on myös esimerkki tästä (Elkonin 1980). Idan toiminnassa on myös jaetun huomion ai-
neksia (Tomasello 1995): katse, äännähdys ja ojentava ele äitiin päin (kuvio 16b). 

a b

Kuvio 16. a) Symbolinen ele ikävaiheessa 10 kk b) Ojentava ele ikävaiheessa 10 kk.

Voi sanoa, että Ida ilmaisee intentioitaan katseen, liikkeiden ja ääntelyn avulla toiminnal-
lisessa vuorovaikutustilanteessa. Ilman äidin toiminnallista panosta ja aloitteisuutta kuvit-
teelliseen toimintaan se tuskin olisi ollut vielä näkyvissä Idan toiminnassa.

Episodissa 16 (21 s.) Atte (12;23) seisoo hyllyn luona. Tutkija ja äiti keskustelevat;
tutkija on juuri tullut tilaan.

Taulukko 18. Kuvitteellisuus toiminnassa.

Kuvitteellinen aines tulee Aten leikkiin ensimmäistä kertaa laboratoriossa leikisti kupista
juomisen muodossa (Kuvio 17a). Atte kuvittelee itseensä yhteydessä olevan toiminnan
(Elkonin 1980), kupista juomisen. Hymy on merkityksellinen mielikuvan ilmentäjä (Ku-
vio 17b). Se, että Atte tulee äidin luo tämän ehkä itselleenkin hämmentävän kokemuksen
saattelemana, on merkki siitä, miten sosiaalissidonnaista lapsen käyttäytyminen tässä vai-
heessa on (Kuvio 17c).

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio, 
Atte

05.46.36

05.46.52

05.46.57
Ä: No moi, äitillekö sinä 
annat?

A: hymy kertoo 
kuvitteellisesta 
kokemuksesta, johon 
liittyy sosiaalinen 
ulottuvuus

Ä: kurottaa etuvartaloaan 
Attea kohti, hymyilee 

A: ottaa hyllyltä purkin 
käsiinsä, juo purkista 
(leikisti)
[hymyilee]
lähtee äitiä kohti (juo 
vielä tullessaan)

A: juo purkista vielä 
kerran
(lähtee toiseen suuntaan)
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a b c

Kuvio 17. a)–c) Kupista leikisti juominen mielikuvan ilmentäjänä ikävaiheessa 12 kk.

Kuvitteellisuutta alkoi näkyä myös niiden lasten toiminnassa, jotka olivat alkaneet
antaa esineitä oma-aloitteisesti äidilleen: Janilla leikisti kupista (10;3), Riikalla possumie-
likuva (ks. Episodi 3)11;25; Marilla korvaavat välineet (16;10).

Seuraavissa yhteenvedoissa näkyy, mitä Idan ja Aten elämässä tapahtui siirtymävai-
heen aikana.

Taulukko 19. Siirtymävaiheen keskeiset kehitykselliset tapahtumat lähellä vuoden ikää.

Perheenjäsenten sairastaessa vuoronperään Ida joutui muodostamaan henkilökohtaisen
suhteen jokaiseen perheenjäseneen erikseen toisten sairastaessa. Aten äiti lähti töihin. Äi-
ti on tähän asti ollut Aten pääasiallinen hoitaja. Nyt Atte joutui uuteen tilanteeseen; muo-
dostamaan suhteen isäänsä uudelta pohjalta. Voisi olettaa, että näillä elämänmuutoksilla
on saattanut olla osuutta siirtymään ja kommunikaation kehitykseen. Tämäntapaisilla ta-
pahtumilla saattaa olla oma merkityksensä lapsen kehitystä eteenpäin vievinä voimina
(Ullstadius 1998, Valsiner & Cairns 1992).

7.3.2 Siirtymä lähellä puolentoista vuoden ikää

Jokainen lapsi ilmensi esineiden antamisessa käyttäytymistä, jonka voi olettaa kuvaavan
kehityksellisesti jotakin merkityksellistä. Tietyssä ikävaiheessa, 15–17 kk, lapsi alkoi tuo-
da äidilleen esineitä eri tavalla kuin aikaisemmin. Jos lapsi oli aikaisemmin suuntautunut
itse esineisiin, tutkinut niitä ja nimennyt ja sitten antanut äidille, nyt toimintatapa muut-
tui. Lapsi alkoi liikkua aktiivisesti tilassa ja kantaa esineitä äidilleen eri puolilta tilaa. Hän
toi esineitä enemmän kuin aikaisemmin. Myös esineiden koko muuttui; mukaan tuli hy-
vinkin isokokoisia esineitä. On oletettavissa, että lapsi ei ollut enää suuntautunutkaan itse

Ida: Atte:

perheessä sairautta (isä, sisko, äiti vuoron perään 
sairaalassa)
takertui aikuiseen
omat puuhat jokaisen perheenjäsenen kanssa
ilmaisee tunteitaan ja tahtoaan enemmän (pureminen)

äiti lähti töihin: 2 ensimmäistä viikkoa: ei suostunut syömään 
päivän aikana
(helpotti vaiheen lopussa)alkoi syödä ja nukkua hyvin
oppi kävelemään
työkalut ja remontti alkaneet kiinnostaa
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esineisiin, vaan johonkin muuhun, yleisempään. Mihin? Toiseen ihmiseen? Oletan, että
kyse on kehitysmuutoksesta, joka näkyy muutoksena lapsen käyttäytymisessä; suhde ym-
päristöön, esineisiin ja ihmisiin järjestäytyivät uudella tavalla.

a) Ennen siirtymää

Siirtymää edeltävä vaihe sijoittui tutkimuksessa mukana olleilla kuudella lapsella ikävälil-
le 14–16 kuukautta. Tarkastelen seuraavassa lasten suhteiden organisoitumista ennen ke-
hitysmuutosta. Millainen suhde lapsilla oli ympäristöön, esineisiin ja toisiin ihmisiin?

Suhde ympäristöön. Kaikkia lapsia yhdistävä tekijä siirtymää edeltävässä vaiheessa
suhteessa ympäristöön oli, että lapset liikkuivat enemmän kuin aikaisemmin. Tämä näkyi
sekä laboratoriossa että kotona. Laboratoriossa lapset kulkivat laajalla alueella paitsi esi-
neellisessä ympäristössä, myös liikunnallisessa ympäristössä ja laboratorion yleisessä ti-
lassa oma-aloitteisesti. Poikkeuksena oli pari lasta äidin rajoittavan käyttäytymisen vuok-
si. Myös suhde kameroihin alkoi muuttua; lapsen olemukseen tuli varovaisuutta ja hän al-
koi osoitella kameroita enemmän. Lähikuukausien aikana varovaisuus muuttui muutamal-
la lapsella jopa kamerapeloksi. Myös laboratoriotila alkoi kiinnostaa enemmän. Lapset
silmäilivät tilaa, katto alkoi kiinnostaa enemmän ja sitä osoiteltiin.

Episodissa 17 (25 s.) Riikka (16;8) ei käytä vielä sanoja, vaan kommunikoi yleensä
osoittelemalla ja siihen liittyvällä ääntelyllä. Riikka, äiti ja tutkija istuvat liikuntapuolella
ja juttelevat. Riikka liikuskelee liikuntarakennelmilla äidin läheisyydessä.

Taulukko 20. Tilan ja ihmiskehon rinnastus

Riikka osoittelee kameroita ja kattoa vuoronperään ja ääntelee (Kuvio 18a). Hän tekee
episodissa aloitteet, mikä on tyypillistä tämän äidin ja lapsen välisessä kanssakäymises-
sä. Ääntely ja vilkaisu välillä tutkijaan kertovat toiminnan sosiaalisesta luonteesta. Riik-
ka osoittaa kiinnostuksensa laboratoriotilan yleistä varustusta kohtaan.

Tutkijan sana �korkea� sai aikaan toiminnan. Riikka rinnastaa ihmiskehon � äidin,
itsensä � ja tilan; äidin hiukset �korkea paikka� oli lapsesta lähtevä rinnastus (Kuvio
18b), mikä osoittaa sen, että ehkä tällaiset asiat ovat lapsella ajankohtaisia kiinnostuksen
kohteita, koska myös kamerat kiinnostavat paljon. Äiti tulkitsee ja osoittaa ymmärtä-
vänsä Riikan kommunikaatiota pukemalla sen kielelliseen asuun. Tämän jälkeen Riikka

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Riikka

01..24.30

01.24.46

Ä: (katsoo kattoa) Katossa 
on vaikka mitä
Niin on.
T: Katossa on esineitä. 
korkea

Ä: Siellä on äidin korkea 
paikka, niin

Ä: Sinunki tukka
T: Sinunki korkea paikka. 
Katto.

Äiti istuu ylärakenteella, 
Riikka seisoo vieressä, päät 
ovat samalla tasolla

Ä: vastaa Riikan 
osoitteluun katsomalla 
kattoa ja ääntelyyn
sanallisesti

R: tekee aloitteet äidin ja 
omien hiusten kosketteluun

Ä: sanoo vakuuttavalla 
äänellä, hitaasti

R: seisoo äitiä vasten, 
[osoittelee kameroita 
vuoron perään, ääntelee, 
osoittaa myös kattoa, 
vilkaisee välillä tutkijaa]

R: tarttuu kaksin käsin äidin 
hiuksiin kiinni ja pörröttää 
niitä ylöspäin

R: koettaa toisella kädellä 
omia hiuksiaan päälaelta
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jatkaa tarinaa koskettamalla omia hiuksiaan, minkä myös äiti tulkitsee verbaalisesti, ja
tutkija vahvistaa.

a b

Kuvio 18. a)–b)Korkea paikka. Tilan ja ihmiskehon rinnastus ikävaiheessa 16 kk.

Suhteessa ympäristöön lapset viihtyivät liikunnallisessa ympäristössä nyt enemmän ja it-
se liikkumiseen tuli lisää eloa. He nauttivat silminnähden liikkumisesta portaissa ja liuku-
mäessä. Heistä tuli äänekkäitä ja kirkuvia. Lapset nousivat portaita ylös ja alas esineitä
kantaen.

Kotonakin näkyi lasten innostus liikkumiseen. Äitien mukaan lapset liikkuivat kotona
paljon ja menivät joka paikkaan. Nyt kiinnosti kaikenlainen kiipeily; sohvalle ja pöydälle
nouseminen, juokseminen ja pomppiminen sohvalla olivat tyypillistä käyttäytymistä.
Tällä käynnillä lapsi saattoi käydä hakkaamassa peiliä jollakin esineellä, kun hän kuu-
kausi sitten oli ihaillut siitä omaa kuvaansa. Lapsen raju liikkuminen kotona on monelle
vanhemmalle tullut jo ongelmaksi (�vauvan kans oli paljon helpompaa�). Kotona oli lii-
kuntaleikkejä ja riehumista isompien sisarusten kanssa. Toisaalta lapsi myös saattoi leko-
tella sohvalla, köllötellä ja levähdellä. Toisaalta erään lapsen olemukseen oli nyt ensim-
mäisen kerran tullut vauvauinnissa varovaisuutta: nyt hän oli hiljaisempi katselija ja tark-
kailija ja poreallas vierastutti.

Suhde esineisiin. Laboratoriossa lapset liikkuivat nyt paljon esineiden kanssa ympäri
tilaa ja tekivät esineillä eri asioita kuin aikaisemmin. He heittivät esineitä, takoivat ja
tuottivat ääniä. Jonkin verran he potkivat esineitä ja työnsivät niitä suuhun. Edellä kuvatut
käyttäytymismallit saattoivat yhdistyä esineen tarkoituksenmukaiseen käyttöön, mikä ker-
too lapsen ristiriitaisesta käyttäytymisestä.

Lapsen suhdetta esineisiin laboratorioympäriöstössä kuvaa episodi 18 (27 s.), jossa
Atte (15;28) liikuskelee leluhyllyn edustalla. Äiti istuu hyllyn lähellä nojatuolissa.
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Taulukko 21. Ei-vastavuoroinen esineellinen toiminta.

Atte soittaa puhelimella, välillä antaa ison marakassin äidille. Marakassi on lelu, jolla At-
te oli yrittänyt hakata lattiaa. Äiti oli kieltänyt ja näyttänyt mallia, miten tulee tehdä. Voi-
kin kysyä, miksi Atte ei ojentanut puhelimen kuuloketta äidille, vaan antoi hänelle täysin
erilaisen esineen. Atte ja äiti eivät olleet jaetussa yhteisessä toiminnassa. Yhteiselle toi-
minnalle ei syntynyt edellytyksiä. Vaikka äiti esitti puhelimeen liittyvän kysymyksen, At-
te ei katsonut äitiin. Aten toiminnalle tulee jatkoa parin minuutin kuluttua.

Episodi 19. Atte 15;28. Kesto 14 s.
Atte palaa takaisin hyllyn luo, ottaa puhelinkoneesta kiinni, laskee sen lattialle ja yrit-

tää vetää kuulokkeesta. Hän käyttää puhelinta vetoleluna, mutta puhelimen johto on liian
lyhyt. Atte roikottaa puhelinta kuulokkeesta, katsoo äitiä ja pudottaa puhelinkoneen
äänekkäästi lattialle. Samalla hän ääntelee �prrrr� ja lähtee itse äänekkäästi ja vauhdik-
kaasti yleiseen tilaan.

Toiminnan jatko osoittaa, että puhelin ei ole Atelle kulttuurinen artefakti, intentionaali-
sen toiminnan väline (Tomasello 1999), vaan jotakin aivan muuta. Ääntely ja vauhti
osoittavat, että hän saa tyydytystä liikkumisesta. Puhelinkoneen äänekäs pudottaminen
lattialle on tyypillistä ja johdonmukaista esineellistä toimintaa siirtymää edeltävälle vai-
heelle.

Äitien kertoman mukaan kotona lapsia kiinnostivat nyt liikkumiseen innostavat lelut
kuten autot ja mopot. Nukkeleikit ovat jääneet vähemmälle. Lapsi saattoi levitellä tava-
roita ympäriinsä, mutta ei sitten kuitenkaan leikkinyt niillä. Tavaroiden kuljettamista
sisään ja ulos tapahtui monessa kodissa, samoin juoksemista tavaroiden kanssa huoneesta
toiseen. Lapsi saattoi nauttia leikistä koirien kanssa; heittää koiralle risun ja odottaa, että
koira hakee.

Suhde ihmisiin. Edellä kuvattuun lapsen liikkuvaan toimintaan tilassa ja tapaan käsi-
tellä esineitä liittyy tyypillinen kommunikaatiotapa tässä kehitysvaiheessa, sosiaalisen
referenssin ilmiö. Ilmiö tuli esille juuri esineiden käsittelyn yhteydessä: harjalla tökkimi-
nen, esineiden heittely ja lattian takominen esineillä. Kotona toisten puremista oli tullut
jonkin verran. Esim. Idalla pureminen on ollut poissa jonkin aikaa, mutta nyt tullut uudel-
leen esille. Äidin tulkinnan mukaan Ida puree siskon kavereita, jos hän itse ei saa huo-
miota.

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Atte

00.10.31

00.10.43 A: Kakko

Ä: Kiitti!

Ä: Onko …kotona?

A: kun ojentaa marakassia 
katsoo äitiin

Ä: tulee mukaan 
puhelinleikkiin 
A: ei katso äitiin, kun tämä 
puhuu

Ä: ottaa marakassin 
käteensä

A: huomaa hyllyllä puhelimen. 
Nostaa kuulokkeen 
olkapäälleen. Samalla huomaa 
marakassin hyllyn päällä 
[katsoo äitiin]
antaa marakassin äidille

A: laittaa puhelimen 
kuulokkeen jälleen 
olkapäälleen

A: [ääntelee] laittaa 
kuulokkeen paikalleen
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Episodissa 20 (1 min 22 s.) Atte (15;28) ilmentää toiminnassaan referenssin ilmiötä.
Hän liikuskelee tilassa laajalla alueella harjan kanssa. Äiti seuraa Aten toimintaa nojatuo-
lissa istuen.

Taulukko 22. Sosiaalisen referenssin ilmiö esinetoiminnoissa.

Atte liikkui tilassa laajalla alueella ja tässä vaiheessa harja oli yksi mieluisimpia välinei-
tä. Episodi osoittaa, ettei harja ollut kovinkaan paljon tarkoituksenmukaisessa toiminnas-
sa. Atte kokeili harjalla erilaisia toimintoja ja katse oli suunnattu äitiin. Katse äitiin ja har-
jalla hakkaaminen kertovat sosiaalisen referenssin ilmiöstä (Tomasello 1995), jossa lapsi
tarkistaa äidiltä, miten tilanteeseen tulisi suhtautua. 

Pitkävartinen harja oli tässä liikunnallisessa vaiheessa monen muunkin lapsen lempi-
väline ja sen käyttöön liittyi samantapainen kokeileva käyttäytyminen. Esimerkiksi
Riikka löi äitiä harjalla. Lyöminen tuli tässä yhteydessä ensimmäisen kerran esille labora-
toriossa Riikalla; Janilla oli samanlaista peilin takomista kuin Atella. Laboratoriotilaan
tullessaan lapset osoittelivat paljon kameroita ja ääntelivät. Osoittelua ilmeni kommuni-
katiivisessa tarkoituksessa. Jotkut lapset antoivat esineitä äidille ja vieraille aikuisille. 

Äitien kertoman mukaan lapset, joilla on kotona isompia sisaruksia, olivat suuntautu-
neet näiden toiminnan seuraamiseen ja jäljittelyyn. Tyypillistä on sisarusten toimintatavan
jäljittely. Esimerkiksi Atte oli noin kuukausi sitten jäljitellyt äitiä; vienyt sormin roskia
roskakoriin. Nyt hän on suuntautunut 11-vuotiaaseen isoveljeen. Hän seuraa, miten tämä
lyö mailalla palloa. Samalla tavalla Atte asettelee pallon jalkojen eteen ja kokeilee lyödä
mailalla tai makailee sohvalla samalla tavalla televisiota katsellen.

Edelleen äitien kertoman mukaan uusia sanoja ei ole viime aikoina niinkään tullut �
tosin jotkut lapsista jäljittelevät perheenjäsenten puhetta. Esimerkiksi äiti sanoo Idalle:
�Käske isi saunaan�, johon Ida: �aunaan.�
b) Siirtymän jälkeen

Siirtymä päättyi tutkimuksessa mukana olleilla lapsilla ikävälillä 18�20 kuukautta.
Tosin yhdellä lapsella, Marilla, siirtymä jatkui aina viimeiseen käyntikertaan asti. Tällöin
hän oli iältään 2 v 10 kk. Siirtymän päättymisessä oli suuria yksilöllisiä eroja. Toisten las-

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Atte

00.19.18

00.19.28

00.20.33

Ä: Varovasti, ettei 
kaadu!

Ä: Oho, mitäs nyt? Sillä 
on vähän huono 
paukuttaa!

Ä: istuu rennosti tuolin nojaa 
vasten, jalat suorana, seuraa 
Aten liikkumista tilassa

Ä:ystävällisellä äänensävyllä

Ä: suoristaa selkäänsä 
tuolissa

A: seuraa äidin suhtautumista

Ä:[seuraa Aten toimintaa 
katseella]

A:liikkuu tilassa harjan 
kanssa, välillä harjaa lattiaa, 
tulee äidin lähelle, tökkii 
harjalla äidin jalkoja, nostaa 
harjaa ylös, kiertää 
puoliympyrän harja kädessä 
ilmassa, menee peilin luo, 
koskee kädellä peiliä 
[katsoo äitiin]

A: lähtee taas liikkeelle 
harjan kanssa, tökkii kaappia, 
peiliä harjalla, lattiaa kaksin 
käsin harjan varresta pitäen
[katsoo äitiin]

A: hakkaa vielä lattiaa 
harjalla [katsoo äitiin]
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ten siirtymä oli selkeämpi kuin toisten. Siirtymä saattoi näkyä esimerkiksi elekommuni-
kaation selvänä vähenemisenä ja vastaavasti lapsen puhekommunikaation yleistymisenä.
Siirtymäajan pituus vaihteli yksilöittäin 2 kuukaudesta 5 kuukauteen, edellä mainitussa
erityistapauksessa yli 15 kuukauteen. Kuviossa 19 on esitetty siirtymien ajoittuminen lap-
siyksilöittäin.

Kuvio 19. Siirtymien alkaminen ja päättyminen yksilöittäin lähellä puolentoista vuoden ikää.

Suhde ympäristöön. Siirtymävaiheen päättyminen näkyi laboratoriossa lasten liikku-
van käyttäytymisen vähenemisenä. Lapset olivat silminnähden suuntautuneet esineelli-
seen ympäristöön ja toimintaan siinä. Tämä toi heidän olemuksiinsa tiettyä rauhallisuutta
ja keskittyneisyyttä. 

Paikallaan pysyvää leikkiä oli nyt enemmän. Lapset leikkivät pienemmällä alueella.
Liikunnalliseen ympäristöön vietiin tavaroita, mutta edellisestä vaiheesta poiketen lapsi
toimi esineillä tarkoituksenmukaisella tavalla; esimerkiksi asetti pikkuautot vuorotellen
liukumäkeen. Esineet, joita liikunnallisessa ympäristössä käytettiin, tuotiin tavallisesti
myös takaisin niille kuuluvaan ympäristöön toiminnan lopussa. Päiväkodeissa henkilö-
kunta pohtii usein, minkä ikäisinä lapset tulisi ohjata viemään tavarat paikoilleen. Tulos
on päiväkotien pienten osastoille tärkeä viesti esineiden oma-aloitteisesta paikalleen
panemisesta.

Laboratorion kameroihin lapset eivät tässä vaiheessa enää kiinnittäneet niin paljon
huomiota kuin aikaisemmin. Myös äidit olivat kotona huomanneet lapsen toimintatavan
muuttumisen. Lapsi saattoi leikkiä pitkiä aikoja itsekseen, jopa omassa huoneessaan eikä
�enää kiertänyt huonekaluja kuten ennen�. Pienet �näperrykset� olivat alkaneet kiinnostaa
monia lapsia.

Suhde esineisiin. Siirtymän jälkeisessä vaiheessa lapset viihtyivät esineellisessä ympä-
ristössä ja olivat keskittyneet esineillä toimimiseen. Toiminta oli tavoitteista ja tarkoituk-
senmukaista esineellistä toimintaa: esimerkiksi nallen työntämistä rattailla, nuken syöttä-
mistä, aidan pystytystä, eläinten ruokkimista. Intentionaalinen esineellinen toiminta näkyi
äitien kertomuksissa: miten Ida haluaa tehdä aamulla samat asiat kuin hän itse, esimer-

Lapsi/ikä kk          12      13      14      15      16      17      18      19      20       21      22

                                                                                                              -----------------------
Atte                                --------------------------------/////////////////////////

                                                                                                     - -----------------------------
Riikka                            -------------------------------/////////////////

                                                                                             ------------------------------------
Jani                                ------------------------///////////////////

                                                                                                   -------------------------------
Laura                             -----------------//////////////////////////////////

Mari                              -------------------------------- ////////////////////////////////////////////////////

                                                                                                               ----------------------
Ida                                 -----------------////////////////////////////////////////////
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kiksi juo kahvia, föönaa hiuksia, saattaa äidin töihin ja haluaa jäädä sinne itse, tai miten
Lauran nukelle tehdään samat asiat kuin Lauralle itselleen. Nukke on mukana joka pai-
kassa, myös WC:ssä, se laitetaan sänkyyn nukkumaan, kulkee mukana kaupassa, puetaan
päiväunille ja laitetaan Lauran omien vaunujen ritilälle päiväunille.

Jotkut lapset olivat alkaneet kerätä esineitä äidin lähelle lattialle tai tuolille. Esineiden
antaminen oli selkeästi vähentynyt tai esineiden näyttäminen ja siihen liittyvä sana oli tul-
lut lapsen kommunikaatioon. Lapset ilmensivät leikissään mielikuvia. Esimerkiksi Riik-
ka halusi kotona olla koira ja pyysi sitomaan narun vyötäisilleen.

Episodissa 21 (13 s.) Riikka (19;6) käyttää mielikuvia esineellisessä toiminnassa. Äiti
ja Riikka istuvat sylikkäin lattialla. Riikka on tuonut hyllystä palapelin ja tullut äidin
syliin. Riikka osoittelee paloja ja äiti nimeää värejä.

Taulukko 23. Mielikuvat esinetoiminnoissa.

Riikka on leikkinyt palapelillä aikaisemmin kooten sitä yhä uudelleen.. Nyt kiinnostus on
muualla: paloissa sinänsä, niiden väreissä ja niiden synnyttämissä mielikuvissa marjoista,
maukkaasta syötävästä. Puheellaan, kommenteillaan ja kysymyksillään äiti konkretisoi
Riikan mielikuvaa ja saa hyväksyviä vastauksia: pään nyökkäämistä, hyväksyvää äänte-
lyä. Riikan ääntely on vivahteikasta ja moni-ilmeistä. Äidin siirrot ovat pelkästään ver-
baalisia. Toimintamalli oli tyypillistä tälle dyadille niin kauan kuin Riikka alkoi kommu-
nikoida lausein. 

Lasten toimintaepisodit ovat laboratoriossa tulleet selväpiirteisemmiksi siirtymävai-
heen jälkeen: toimintajaksoilla on nyt selvempi alku ja loppu. Tässä on tosin dyadikohtai-
sia eroja. 

Kotona pukemisleikit kiinnostavat. Lapsi piirtää ja piirrättää aikuisilla ja isoilla sisa-
ruksilla. Iso veli on Atelle edelleen jäljittelyn kohde, nyt eri tavalla: ”no nyt on nuo väri-
kynät, paperille piirtäminen..kun veli tekkee läksyjä, niin sitte on hirvee paperin ehtimi-
nen..ja sitte viereen mennee että hän täsä kans tekkee läksyjä..” Atte on kiinnostunut nyt
myös työvälineistä, joista seuraava episodi:

Episodissa 22 (20 s.) Atte (19;27) huomaa lattialla vasaran ja alkaa tehdä remonttia.
Äiti seuraa sivusta lattialla istuen.

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio, 
Riikka

00.06.36

00.06.39

00.06.45

00.06.48

Ä: Mikä? Onko se mustikan 
värinen, vai? Ihan totta!

Ä: Ihan totta? Aha.

Ä: Siinä on keltainen. Oisko se 
aurinko?

Ä: Meinaat sä syödä sitä?

Ä: on kietonut käsivartensa 
Riikan ympärille, pitelee 
palapeliä kaksin käsin
Ä: kommentoi ihastuneena, 
vahvistaa Riikan 
mielikuvaa puheella

R: äännähtelee 
hyväksyvästi

R: ilmentää mielikuvaa 
suullaan

R: [osoittaa sinistä palaa] 
maiskuttelee suullaan, 
ääntelee (”ämm, ämm”)

R: maiskuttelee (”ymm>)”

R: [äännähtää ] 
(hyväksyvästi) [osoittaa 
keltaista palaa]

R: maiskuttelee kielellä 
[ääntelee:”ämm, ämm]

R: [äännähtää] 
(hyväksyvästi)
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Taulukko 24. Tarkoituksenmukainen esineellinen toiminta.

Tässä episodissa Atte tekee remonttia. Hän on intentionaalisessa esineellisessä toiminnas-
sa; vasara on kulttuurinen artefakti. Hän lyö vasaralla rytmikkäästi ja määrätietoisesti
muutaman kerran. (Vrt. 16 kuukauden ikäisen harjalla kopistelut).

Mielenkiintoista on, että ruuvimeisseli ei ole mikään vaihtoehto; ikään kuin Atella oli-
si ollut mielikuva siitä miten korjataan. Myös se, että hän pani vasaran pakkiin takaisin,
kertoo mielikuvasta. Isä tekee kotona paljon korjaustöitä ja viime aikoina on olohuonees-
sa tehty remonttia. Äiti kertoo: ”..niin kyllä heti, heti on mukana ja kun otettiin levyt olo-
huoneen seinistä pois ja laitettiin tapetit sitte, niin kyllä se Atte oli niien hohtimien kans
ku näki naulan niin siinä mukana kiskomassa..”

Episodissa 23 (43 s.) Jani (18;10) ja äiti ovat hetki sitten käyneet yhdessä katsomassa
Ransu-nukkea. Äiti nimesi nuken kehonosia ja kyseli. Hän siirtyi takaisin tuolilleen kau-
emmaksi. Nyt Jani menee uudelleen Ransun luo, ottaa sen käsiinsä ja kantaa keittiöön.
Äiti kommentoi kauempaa.

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen, 
esinekäsittely, 

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen, 
esinekäsittely, 

elekommunikaatio,
Atte

00.18.52

00.18.57

00.19.04

00.19.09

A: Kokku

Ä: Missä sinä tekisit vähän 
remppaa,missä?

Ä: No, siihen vähän. 
Kylläpäs kopisee!

A: istuu lattialla, seuraa Aten 
toimintaa ja samalla 
kommentoi puheella

A: toimii selkä äitiin päin, ei 
katso äitiä koko episodin 
aikana

Ä: äänensävyssä mielihyvää

A: määrätietoista toimintaa

A: ottaa lattialta vasaran ja 
kävelee autoa kohti

A: menee ison kuorma-
auton luo, hakkaa vasaralla 
auton kattoa (rytmikkäästi, 
kuuluvasti)

A: tutkii kädellä vasaran 
päätä. Lyö kattoa vielä 
kerran.
Laittaa vasaran pakkiin, 
ottaa pakista ruuvimeisselin 
(heittää meisselin lattialle 
vilkaisematta siihen).
Ottaa vasaran uudelleen 
käteensä ja lyö auton kattoa.
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Taulukko 25. Esittävä toiminta kotileikissä.

Episodissa Jani osoittaa valmiutensa esittävään toimintaan kotileikissä (Elkonin 1980).
Koska koira on kovin iso ja tila pieni, Janin liikkeet kömpelöt, astiat lentelevät ja koiraa
on vaikea käsitellä, Jani olisi tarvinnut äidin apua. Hän hakikin sitä ensin näyttämällä
kaulinta äidille ja ääntelemällä. Voi kysyä, mihin Jani etsi vastausta, kun hän näytti kau-
linta äidille sekä käytti puhetta. Äidin vastaus ei kuitenkaan tue Janin toimintaa eikä vie
sitä eteenpäin. Jani syötti Ransua kaulimella, korvaavalla välineellä. Äidin vastaus osoit-
taa jälleen hänen huomionsa fokuksen olevan esineiden ulkoisissa ominaisuuksissa. Jani
tekee uuden yrityksen äidin suuntaan; hän tulee koiran kanssa äidin luo. Se on kutsu yh-
teiseen leikkiin, mutta äiti ei mennyt lapsen mielikuvaan, vaan hänen huomionsa on nu-
ken fyysisissä ominaisuuksissa. Äiti nimesi Ransun kasvoista nenän ja suun. Leikki ei
päässyt tästä etenemään, vaan Janin huomio siirtyi muualle.

Suhde ihmisiin. Selvin ja tärkein muutos, mikä siirtymävaiheen aikana oli tapahtunut
oli, että lapset olivat alkaneet kommunikoida puheen avulla äitinsä kanssa. Jälleen oli
suuria yksilöllisiä eroja siinä, miten lapsi ilmaisi asiansa puheen avulla. Joku nimesi esi-
neitä mielellään, toinen jäljitteli kotona toisten puhetta. Yksi lapsista oli intensiivisen
osoittelun jälkeen tuottanut ensimmäiset sanansa ja äänteli nyt tavuin. Joku lapsista käytti
jo 2�3 sanan ilmaisuja. Kuitenkin lapset kommunikoivat vielä yleisesti osoittelemalla ja
tuomalla esineitä, mutta nyt tähän kommunikaatioon liittyivät sanat ja tavut yhä useam-
min.

Myös kotona lapsen puheen kehitys on ajankohtainen. Äidit kertovat, miten lapsi jäljit-
telee puhetta. Lapset halusivat olla äitinsä kanssa yhteisessä toiminnassa ja viestivät sen
nyt sanojen ja eleiden avulla. 

Esimerkkeinä kielen yleistymisestä äiti kertoi, miten Atte kotona kuuli lentokoneen ää-
nen ulkoa, juoksi hakemaan lentokonelelunsa ja sitten vielä kirjasta näytti lentokoneen
kuvaa. Myös Janin äiti kertoi, miten Jania kiinnostavat kotona kuu, aurinko ja tähti: ”se

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Jani

01.28.12

01.28.36

01.28.44

01.28.53

Ä: Ransuko tuli laittaan ruokaa 
sun kanssas?

Ä: Annatko sä Ransulle vähän 
kahvia? Juotahan kahvia?

Ä: Nuin syöttää keittoo, nuin. 
Annahan keittoo

J: ”tydi”

Ä: Se on kaulin. Sillä voi tehä 
niitä pikkuleipiä, piparkakkuja.

Ä: Ai sinä nennään sille annat

Ä: kommentoi iloisella 
äänellä, häntä naurattaa

Ä: vahvistaa mielikuvaa 
puheella

J: näyttäminen ja sana 
ilmentävät kokemuksen 
sosiaalista luonnetta

Ä: ei ole Janin kanssa 
samassa mielikuvassa

J: laittaa Ransun lattialle, 
kolistelee astioita, pudottaa 
kupin

J: nostaa Ransun lattialta, 
menee pienen pöydän luo, 
pudottaa kupin (kuppi 
kolisee)

J: antaa lusikalla Ransulle 
ruokaa

J: nousee seisomaan kaulin 
kädessä [näyttää äidille]

J: [katsoo äitiin päin] 
(kuuntelee puhetta)

J:kääntyy Ransuun päin ja 
antaa Ransulle ruokaa 
kaulimella
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hakkee niitä koko ajan ja sillä on semmonen lastenmatto, missä on sillä reunalla tähtiä,
niin se tänäki aamuna näytti mulle ”tähti” ja sit se näytti ikkunaan että ”tähti”, kun jou-
luna oli semmonen valotähti siinä”...

Lapset käyvät kotona myös vuoropuhelua puhelimitse mummonsa kanssa. Ida kertoo
puhelimeen kokemuksiaan rekiajelulta. Sosiaalisen referenssin ilmiötä oli äitien mukaan
vielä jonkin verran kahdella lapsella; ilmiö liittyi molemmilla lapsilla mustasukkaisuu-
teen äidistä, johon voi liittyä myös puhetta sanomalla ”minun äiti”.

Myös laboratoriossa sanat alkoivat yhä enemmän tulla mukaan lapsen kommunikaa-
tioon. Episodissa 24 (31 s.) Ida (19;28) tuo munakorin liikuntapuolelle, missä äiti istuu
patjalla. Ida alkaa asetella munia patjalle, yksitellen ja säestää toimintaansa puheella. Hän
antaa munia äidille sitten, kun tämä puuttuu puheella toiminnan kulkuun.

Taulukko 26. Sanat esineellisen toiminnan ja kommunikaation vahvistajina.

Episodi kuvaa, miten sanat ovat tulleet Idan ja äidin väliseen vastavuoroiseen kommuni-
kaatioon. Myös toiminnan elementti, esineiden antaminen äidille, on vahvasti mukana sa-
noissa, joita Ida tuottaa. Äiti jäljittelee Idan sanoja ja äänenpainoja. Hän myös vahvistaa
sanojen merkitystä kädenliikkein. Samaa tekee Idakin, mutta oma-aloitteisesti ja luovas-
ti: oman nimensä nimeämisen yhteydessä pitää munaa sivummalla toisessa kädessä. Sa-
noilla on esineellistä toimintaa ja kommunikaatiota vahvistava vaikutus. Äidin ja Idan
kommunikaatio on vuorottelevaa, päällekkäisiä siirtoja ei esiinny. Tätä vahvistavat esinei-
den antamisen liittyminen sanoihin. Vastavuoroisuutta vahvistavat katse sekä lyhyet, pu-
hetta jäljittelevät sanat sekä liikkeet. ”Minun, (oma nimi)” tulee episodissa esille Idan it-
sensä tuottamana, ei jäljittelynä. 

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen, 
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen, 
esinekäsittely, 

elekommunikaatio,
Ida

03.39.52

03.39.59

Ä: Onko muna>?
I: Muna>
Ä: Muna>

Ä: Muna>

I: Minun>. (sanoo myös 
oman nimen 
perusmuodossa)

I: Minun>

Ä: Minun>

I: (sanoo nimensä 
perusmuodossa)

Ä: (sanoo Idan nimen 
genetiivimuodossa)

Ä: jäljittelee Idan puhetta 
äänenpainotuksin

Ä: ilmentää käsien liikkeillä 
sanan merkitystä
I: ilmentää käden liikkeellä 
sanan merkitystä

Ä: ottaa munan käteen 
[katsoo Idaa kasvoihin]

Ä: ottaa munan käteen 
(pitelee munaa rintaansa 
vasten kaksin käsin)

I: ottaa munan korista

I: [äännähtää, kääntyy 
hieman äitiin päin] antaa 
munan äidille

I: [katsoo äitiä kasvoihin]

I: ottaa korista uuden 
munan ja antaa äidin 
käteen

I: ottaa munan nopeasti 
toiseen käteen (pitää 
sivummalla kädessä)
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Taulukko 27. Siirtymävaiheen keskeiset kehitykselliset tapahtumat lähellä puolentoista
vuoden ikää. 

Äidin keskeinen merkitys tulee esille jokaisen lapsen siirtymävaiheen aikana. Kyse on äi-
ti-suhteen erityislaatuisesta periodista, jota esimerkiksi Mahler (Mahler & Pine & Berg-
man 1975) kutsuu lähestymisvaiheeksi lapsen psyykkissosiaalisessa kehityksessä. Kol-
mella lapsella oli kameroiden vierastamista. Siirtymävaiheeseen liittyi yleisesti myös jäl-
jittelevää käyttäytymistä. Yöunet katkeilivat parilla lapsella. Lapsi saattoi tuijotella kau-
kaisuuteen tai katsella huojuvia puita tai lapsen olemus saattoi olla muuten vaan ihmette-
levä. Kahdella lapsella perheen muutto toiseen asuntoon tuli siirtymävaiheen aikana ajan-
kohtaiseksi.

Yhteenvetoa suhteiden uudelleenorganisoitumisesta. Lapsi ojentelee esinettä äitiä
kohti, mutta ei kuitenkaan halua luopua esineestä. Tämä ilmentää suhteiden uudelleen
organisoitumista suhteessa ympäristöön, esineisiin ja ihmisiin 8�10 kuukauden iässä.
Lapsi alkaa liikkua enemmän ja laajemmalla alueella kuin aikaisemmin. Kodin välineet
alkavat kiinnostaa. Lapsi tarkkailee perheenjäsenten toimintoja ja jäljittelee niitä. Hän
tuottaa ensimmäiset sanansa. Hän on oppinut vaihtamaan katsetta kohteen ja äidin välillä.
Siirtymän jälkeen ikävaiheessa 9�12 kuukautta lapsen leikkiin tulee kuvitteellisia ainek-
sia. Sanoja on tullut lisää ja lapsi kommunikoi osoittelemalla. Lapsen käyttäytymisessä
korostuvat ritualistisuus ja aloitteisuus.

Ennen toista siirtymää 14–16 kuukauden iässä lapsista tulee liikkuvia ja äänekkäitä se-
kä kotona että laboratoriossa. Esineellisessä toiminnassa on havaittavissa ei-tarkoituksen-
mukaisia piirteitä. Liikkumaan innostavat lelut ja tavaroiden heitteleminen yhdistyvät so-
siaalisen referenssin ilmiöön. Lapsi jäljittelee ja seurailee perheenjäsenten toimintoja.
Siirtymän päätyttyä ikävaiheessa 18–20 kuukautta lapset leikkivät esineillä mielikuvaleik-
kiä. Toiminta on keskittynyttä ja tapahtuu pienellä alueella. Esineiden antaminen on vä-
hentynyt. Nyt sanat liittyvät eleisiin yhä useammin. Lapsi on alkanut kommunikoida
enemmän monisanaisin ilmauksin. 

Atte: Riikka: Jani: Laura: Ida:

äiti tärkeä, 
kamerapelkoa, 
jäljittelee ison veljen 
toimintaa

äiti tärkeä, tuijottaa 
kaukaisuuteen, 
jäljittelee siskojen 
toimintaa, omatoiminen, 
episodit selviksi

äiti tärkeä, nukkuu yöt 
huonosti, jäljittelee 
puhetta,

äiti tärkeä, 
kamerapelkoa, 
ihmettelevä 
olemus,jäljittelee 
aikuisen toimia, yöllä 
aikuisen viereen,perhe 
muuttanut, rituaalit 
tärkeitä

äiti tärkeä, esittämistä, puiden 
katselua, 
kamerapelkoa,jäljittelee 
puhetta, koti- ja kauppaleikit, 
muutto menossa
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7.4 Esineiden antamisen, osoittelun sekä alkavan puheen 
välisiä yhteyksiä

7.4.1 Esineiden antaminen ja osoittaminen eri ikävaiheissa

Esineiden antaminen ja osoittaminen kehittyivät hyvin samansuuntaisesti. Osoittava ele
ilmaantui tähän tutkimukseen osallistuneilla lapsilla ikävälillä 10–13 kuukautta, esinei-
den oma-aloitteinen antaminen äidin käteen ikävälillä 9–15 kuukautta. Esineiden antamis-
ta ennen osoittamista ilmeni kahdella lapsella, Riikalla ja Idalla. Janilla nämä eleet olivat
käytössä samanaikaisesti 10 kuukauden iässä. Esineiden antamista oli tosin enemmän
kuin osoittelua. Atella ja Lauralla osoittava ele ilmeni ennen esineiden antamista. Samoin
Marilla osoittava ele tuli käyttöön ennen esineiden antamista. Kuitenkin on mielenkiin-
toista, että tilanteessa, jossa 9 kuukauden ikäinen Mari seurasi tutkijan toimintaa helisti-
mellä, kun tämä pyöritteli helistintä alustaa vasten, Mari yllättäen ”pyysi” tutkijaa toista-
maan toiminnan ojentamalla esinettä tutkijaa kohti. Marin toiminnan voisi tulkita esineen
antamiseksi, vaikka tutkijan läheisyydellä, vastaantulolla ja aktiivisuudella olikin tärkeä
merkitys.

Kommunikatiivisena osoitteleva ele ilmeni näillä lapsilla ikävälillä 11–18 kuukautta.
Ilmiö tarkoittaa tässä, että lapsi yhdistää osoittavaan eleeseen katseen äitiin kehityksen al-
kuvaiheessa ja myöhemmin katseen ja/tai ääntelyn (Desrochers & al. 1995). Kommunika-
tiivinen osoittaminen on tärkeä kielen omaksumisen edellytys esikielellisellä kaudella ja
sillä on todettu olevan yhteyksiä lapsen myöhempään kielen hallinnan tasoon (esim. But-
terworth 1998, Desrochers & al 1995). On huomattava, että jokaisella lapsella omaehtoi-
nen aktiivinen esineiden antaminen edelsi kommunikatiivista osoittamista. 

Sekä esineiden antamisessa että osoittamisessa oli vaiheita, jolloin lapsi kommunikoi
juuri kyseistä elettä käyttäen. Mielenkiintoista on, että useimmiten nämä kehitykselliset
hyppäykset lomittuivat; jos lapsi toi aikuisille paljon esineitä, hän vastaavasti osoitteli vä-
hemmän. Lapsista oli erotettavissa niitä, joille osoittaminen oli keskeinen kommunikoin-
nin muoto, esimerkiksi Riikka ja Jani. Janille osoittelu oli 15 kuukauden iässä yleisempi
kommunikoinnin muoto kuin esineiden tuominen. Tämän jälkeen osoittelun määrä vähe-
ni ratkaisevasti ja esineiden antaminen tuli tilalle aina 19 kuukauden ikään asti.

Liitteessä 2 on esitelty osoittamisen eri muodot ja niiden määrät eri ikävaiheissa. Lap-
set osoittelivat sekä koko kädellä että etusormella. Molemmissa tavoissa ilmeni sekä kom-
munikatiivinen että ei-kommunikatiivinen muoto. On tutkijoita, jotka pitävät juuri etusor-
mella tapahtuvaa kommunikatiivista osoittamista merkityksellisenä (esim. Butterworth
1998). Etusormella osoittaminen lisääntyi esikielellisen vaiheen lopulla. Janilla ja Idalla
etusormella osoittaminen oli kaiken aikaa lapsen pääasiallinen osoittelun muoto. Marilla
koko kädellä osoittaminen oli yleisintä aina 22 kuukauteen asti. Siitä eteenpäin yleistyi
etusormella osoittelu. 

Esineiden antamista ja osoittamista ei juuri enää esiintynyt 27–31 kuukauden jälkeen.
Marilla osoittelua esiintyi, kuten esineiden antamistakin, vielä 34 kuukauden iässä. On
oletettavissa, että esineiden antaminen ja osoittaminen ovat samaa alkuperää.
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Kuviossa 20 on yksilöittäin esitetty esineiden antamisen ja osoittamisen yleisyys labo-
ratoriokäyntien aikana. Kuviosta näkyvät eleiden samansuuntainen kehitys ja yksilölliset
erot. Tummilla ympyröillä merkitty viiva kuvaa esineiden antamista, neliöillä merkitty
viiva osoittamista. Laura oli 20 kuukauden iässä laboratoriossa isänsä kanssa ja se näkyy
seuraavasta kuviosta. Laura kommunikoi isälleen esineitä antamalla. Osoittelua oli kovin
vähän.

Kuvio 20. Esineiden antamista äidille ja osoittamista kuvaavat diagrammit yksilöittäin
ikävaiheessa 9–34 kuukautta.
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7.4.2 Esineiden antaminen, osoittaminen ja sanat 
kommunikaatiossa: yksilölliset kehityskulut

Ensimmäiset sanat ilmaantuivat lasten kommunikaatioon äitien havaintojen mukaan ikä-
välillä 9–14 kuukautta. Tulos on yhdensuuntainen monien tutkimusten kanssa (Fenson &
al. 1994, Kunnari 2000). Kriteerinä on käytetty Vihman & McCunen (1994) määrittelyä
siitä, milloin lapsen ilmaus on sana; konteksti, jossa sana esiintyy on tiedossa, äiti tunnis-
taa lapsen ilmauksen sanaksi ja se esiintyy toistuvasti. Kymmenen ensimmäistä sanaa lap-
set tuottivat äidin havaintojen mukaan ikävälillä 14–24 kuukautta. Kunnarin (1998) mu-
kaan lapset tuottavat 14 kuukauden iässä keskimäärin 10 sanaa ja 15–20 kuukauden iässä
on nopea sanaston kasvun vaihe. Kahden sanan ilmaisuja tässä seurannassa mukana ol-
leet lapset tuottivat äitien havaintojen mukaan 17–24 kuukauden iässä. Kolmen–neljän sa-
nan ilmaisuja lapset alkoivat tuottaa 20–22 kuukauden iässä, Mari 32 kuukauden iässä.
Laboratorioympäristö häivytti lasten spontaania puhetta toimintatilanteissa, joten edellä
kuvatut tiedot ovat peräisin äitien kotihavainnoista seurantalomakkeen ja kuukausittais-
ten haastattelujen mukaan. Laboratoriossa lasten pääasiallisia kommunikaatiomuotoja
esikielellisessä vaiheessa olivat esineiden tuominen ja osoittelu. Kolmannella elinvuodel-
la lapset alkoivat kommunikoida puheen avulla. Neljän–kuuden sanan ilmaisut olivat ta-
vallisia 27–29 kuukauden iässä.

Kuviossa 21 on esitetty yksilöllisinä kehityskulkuina esineiden tuomisen, osoittelun ja
ensimmäisten sanojen ilmaantuminen. Kuviosta ilmenee myös, milloin sanat alkoivat liit-
tyä eleisiin lapsen kommunikaatiossa.
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Kuvio 21. Esineiden antaminen, osoittaminen ja sanat lapsen kommunikaatiossa. Yksilölliset
kehityskulut.

Kuvaan ensin yksittäisen lapsen, Riikan, kehitystä. Osoittava ele ja esineiden antaminen
tulivat Riikalla esiin samoihin aikoihin, 10 kuukauden iässä. Äidin mukaan Riikka tuotti
ensimmäisen sanansa 14 kuukauden iässä. Riikan pääasiallinen kommunikaation muoto
oli osoittelu, joka tuli varhain kommunikatiiviseksi, 13 kuukauden iässä. Osoittelu ja sii-
hen liittyvä ääntely olivat Riikalle tyypillistä kommunikaatiota, jota äiti tulkitsi ja puki sa-
nalliseen muotoon. Riikka antoi äidilleen samanlaisia esineitä 20 kuukauden iässä, jol-
loin hän vielä kommunikoi pääasiallisesti osoittelemalla sekä yksisanaisin ilmauksin. He-
ti kuukausi tämän jälkeen, kun Riikka tuli uudelleen laboratorioon, hän alkoi liittää sanan
sekä osoittavaan eleeseen että esineiden antamiseen. Nyt oli samalla meneillään vaihe,
jolloin suhteiden uudelleen organisoituminen ympäristöön, esineisiin ja toisiin ihmisiin
oli päättymässä. Riikka liitti yhden sanan esineiden antamiseen ja osoittamiseen. Tämä
tapahtui aika harvoin, sillä hän kommunikoi paljon elein ilman sanoja. Äiti oli Riikan ele-
kommunikaation herkkä tulkitsija ja yleensä hän pukikin osoittelun sanalliseen muotoon.
Kuukausittaiset laboratoriokäynnit päättyivät, kun lapset olivat kahden vuoden iässä. Tyy-
pillistä kommunikaatiota Riikalle siinä vaiheessa oli, että hän kommunikoi elein ja jos-
kus liitti eleeseen sanan. Kun hän tuli kesätauon jälkeen uudelleen kuvauksiin 29 kuukau-
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den iässä, hän oli alkanut kommunikoida kokonaisin lausein. Esineiden antamista ei enää
esiintynyt ja osoitteluakin oli ihan satunnaisesti, jolloin siihen liittyi kaksi sanaa. Osoitte-
lu jäi vähitellen pois. Riikka kommunikoi selvästi puheen avulla (ks. episodi 25).

Kun lapsiyksilöitä katsotaan kokonaisuutena, siirtymävaiheen jälkeen 18–20 kk lähti-
en lasten tuottaman puheen määrä alkoi kasvaa. On huomattava, että jokainen lapsi toi sa-
manlaiset esineet äidilleen ennen kommunikaation kehittyneempää muotoa, puhekieltä.
Aluksi osa lapsen tuottamista sanoista ja tavuista liittyi osoitteluun ja esineiden antami-
seen. Liitteissä 3 ja 4 on kuvattu esineiden antamisen, osoittelun sekä sanojen suhdetta
yksilöittäin ikävälillä 12–34 kuukautta. Esineiden antamiseen liittyi sana ensimmäisen
kerran ikävälillä 12–32 kuukautta, tavallisimmin ikävaiheessa 17–21 kuukautta. Yksilölli-
set erot ovat siis huomattavat. Varhaiseen esineiden antamiseen liittyi esimerkiksi Atella
(12;23) esineen nimeäminen: ”kukka”. Vastaavasti myöhemmin, lähellä 17 kuukauden
ikää esineen antamiseen liittyi sana ”äiti”. Tämäkin vahvistaa havaintoa siitä, että aluksi
esineiden antamisessa huomio on esineissä, myöhemmin sosiaalisissa suhteissa. Kahden
sanan liittymistä esineiden antamiseen oli vain kahdella lapsella, Idalla ja Janilla, ikävai-
heessa 21–22 kuukautta. Ainoastaan Jani (22;9) liitti esineiden antamiseen tätäkin useam-
man sanan: ”äiti kattoo tätä”.

Osoitteluun liittyivät sanat lähes yhtä laajalla ikäskaalalla kuin esineiden antamiseen,
ikävälillä 16–34 kuukautta. Samat lapset olivat ääripäissä: Atte ja Mari. Kaksi sanaa liittyi
osoitteluun useammin kuin esineiden antamiseen ikävaiheessa 21–23 kuukautta. Riikalla
ja Marilla ei osoittelun yhteydessä ilmennyt lainkaan kahden sanan ilmauksia. Kahdella
lapsella, Idalla ja Janilla, ilmeni osoittelun yhteydessä muutaman kerran usean sanan il-
maus, Idalla 23 kuukauden iässä ja Janilla ikävälillä 24–28 kuukautta.

Kuten on jo tullut esille, esineiden antaminen ja osoittelu vähenivät ratkaisevasti 24
elinkuukauden jälkeen. Näillä ei ollut enää samaa merkitystä tai asemaa lapsen kommuni-
kaatiossa kuin aikaisemmin. Esineiden antaminen jäi pois ikävaiheessa 27–30 kuukautta;
osoittelu suunnilleen samoihin aikoihin ikävälillä 27–31 kuukautta. Näin muilla paitsi
Marilla, jolla molemmat kommunikaatiomuodot olivat käytössä vielä 34 kuukauden iässä.
Mari ei silloin vielä kommunikoinut puheella kuin vähäisessä määrin.

7.4.3 Puhe kommunikaation välineenä

Samaan aikaan, kun esineiden antaminen ja osoittaminen jäivät pois, lapset olivat alka-
neet kommunikoida laboratoriossa kokonaisin 4–6 sanan lausein. Näytti siltä, että vai-
heessa, jolloin lapsi kykenee viestimään asiansa riittävän selvästi puhekielen avulla, ele-
kommunikaatiota ei enää esiinny. Tämän tutkimuksen aineistossa tämä ikävaihe yleensä
saavutettiin 27–31 kuukauden iässä. 

Seuraavissa episodeissa on kuvattuna lapsen kommunikaatiota kolmannella elinvuo-
della vaiheessa, jolloin esineiden antamista ja osoittamista ei juuri enää esiinny.

Episodissa 25 (33 s.) Riikka (29;22) tulee äidin luo kädessä puhelinkone ja kuuloke.
Äiti istuu lattialla ja seuraa Riikan toimintaa. Riikka istuu äitiä vastapäätä. Laittaa puhe-
linkoneen lattialle.
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Taulukko 28. Esineelliseen toimintaan liittyvä puhe kommunikaation välineenä.

Episodi on selväpiirteinen: sillä on selvä alku ja loppu, kuten Riikan episodeilla yleensä-
kin. Äiti seuraa Riikan toimintoja katsomalla tauotta Riikkaa kasvoihin niin, että omat
kasvot liikkuvat Riikan kasvojen liikkeiden mukaan. Riikka tekee aloitteen ja ojentaa pu-
helimen kuuloketta äitiin päin. Nyt kommunikoinnin välineenä äidin ja Riikan välillä on
puhe. Riikka viestii intentionsa selvästi; hän puhuu kokonaisin lausein eikä äidin tarvitse
tarkentaa. Riikka ojentaa kuuloketta ja sanoo: ”Äiti pidä tätä kädessä.” Hän jatkaa: ”Nyt
saat puhua.” Aikaisemmin Riikka kommunikoi pääasiallisesti osoittelemalla ja siihen liit-
tyvällä ääntelyllä, jota äiti tulkitsi ja puki sanalliseen muotoon. Tutkimuksen mukaan
(Goodwyn & Acredolo 1998) symbolisten eleiden hyvä hallinta edistää puheen oppimis-
ta, koska vuorovaikutustilanteissa lapsen kanssa aikuiset käyttävät kieltä monipuolisesti.
Nyt, kun Riikalla on puhe hallussaan, hän pystyy ilmaisemaan tarkoitteensa selvästi ja
tarkasti. Tämä vahvistaa Brunerin (1983) oletusta esineiden antamisesta kutsuna yhtei-
seen toimintaan. Äidille tulee selväksi, mitä hänen kuuluu tehdä ja niin myös tapahtuu;
äiti tulee toimintaan mukaan. Tärkeintä tässä episodissa oli ehkä Riikalle, että äiti tuli toi-
mintaan mukaan. Äidin puhelinkeskustelun kuuntelu kertoo mielihyvästä ja siitä, että
Riikka on äidin kanssa samassa mielikuvassa — ei katso äitiin, kuuntelee rauhassa, näp-
lää jalkojaan ja samalla hymyilee. Äidin ja lapsen kokemus on jaettu. Riikan oma toimin-
nallinen osuus jäi vähäiseksi. Äiti tuli vastaan. Tärkeää oli päättää toiminta konkreettises-
ti siihen, mistä se alkoikin: kuuloke paikalleen ja siirtämällä puhelinkone sivummalle. Tä-
mä toteutui vastavuoroisesti.

Aika-
koodi

Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Riikka

02.12.45

02.12.52

02.12.58

02.13.11

02.13.17

R: Äiti, pidä tätä 
kädessä

Ä: Aha, jaha
R: Saat puhua

Ä: No, kelle sä soitat?
R: Mummille

Ä: Mummille, ahha

Ä: Haloo mummi. Täällä 
filmauksessa ollaan. Joo 
minä kysyn.

Ä: Haluaisitko sinä puhua 
mummin kanssa?
R: Joo

R: Heippa

Ä: Ahaa, se oli lyhyt puhelu. 
Asia harkittu

Ä: katsoo Riikkaa kasvoihin 
(myös silloin, kun tämä ei 
puhu)
Ä: hymyilee

Ä: kallistaa päätään, katsoo 
Riikkaa kasvoihin

R: äidin kanssa samassa 
mielikuvassa

Ä: ottaa kuulokkeen käteensä

Ä: laittaa kuulokkeen 
korvalleen

Ä: kumartuu puhumaan 
puhelimeen (samalla
suoristaa selkänsä). Siirtää 
puhelinkoneen syliinsä 
[kääntyy Riikan puoleen]

Ä: ojentaa kuulokkeen
Riikalle

Ä: pitelee puhelin-
konetta paikallaan
nostaa puhelinkoneen 
sivummalle tuolin päälle

R: ojentaa puhelimen 
kuuloketta äitiin päin

R: kuuntelee äidin puhetta, 
koskettelee jalkapohjaansa, ei 
katso äitiä, hymyilee

R: ottaa kuulokkeen käteensä 
ja laittaa korvalle

R: laittaa kuulokkeen 
paikalleen 
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Episodissa 26 (19 s.) Laura (28;8) on laboratoriossa äitinsä ja 3 kuukauden ikäisen pik-
kuveljensä kanssa. Äiti ja pikkuveli ovat etäämmällä: veli makailee lattialla ja äiti on
häntä vastapäätä polvillaan lapsen ylle kumartuneena. Laura leikkii itsekseen etualalla.

Taulukko 29. Tilanteesta irtautunut puhe kommunikaation välineenä.

Tässä episodissa liikutaan konkreettisen tilanteen ulkopuolella. Laura muistelee. Kommu-
nikointi tapahtuu kielen varassa. Asia on Lauralle tärkeä. Hän kuuntelee tarkasti, mitä äi-
ti puhuu pikku veljelle; toiminta hidastuu ja liikkeet pysähtyvät. Laura tarttuu äidin pu-
heeseen ja täydentää sitä omalla mielikuvallaan. Isä on Lauralle tärkeä–hän on käynyt
monesti isän kanssa laboratoriossa ja juuri isän kanssa Laura on saanut tärkeimmät emoti-
onaalisen mielihyvän ja toiminnan kokemuksensa laboratoriossa. Sanojen painotukset
kertovat, että asia on Lauralle tärkeä. Tauko ”ylesti”- sanan jälkeen kertoo asian vaativuu-
desta. Ei ole helppoa ilmaista mielikuvaansa pelkän puheen varassa. Laura halusi kertoa
muistoistaan ja jatkaa keskustelua ja teki sen omalla tavallaan: ”kärryt tullu mukkaan”
tarkoittanee sitä, että nyt tilanne on toinen, kun pikku veli on syntynyt. Laboratorioon tul-
laan nyt kärryjen, vaunujen, kanssa. 

Äiti muuttaa kommunikaatiotaan puhuessaan vauvalle ja Lauralle kuiskauksesta taval-
liseen äänenkäyttöön. Puhuessaan Lauralle äiti siirtää katseensa vauvan suuntaan. Äidin
ja Lauran kommunikaatio viestii tasavertaisesta puhevuorovaikutuksesta.

Lopuksi esimerkki Marin kommunikaatiosta lähellä kolmen vuoden ikää, jolloin hän
vielä toi esineitä äidilleen ja osoitteli. Mari käytti sanoja kommunikaatiossa. Kuitenkaan
puhe ei riittänyt kommunikaation keinoksi, mikä ilmenee seuraavasta episodista:

Episodissa 28 (17 s) Mari (34;4) on kiivennyt majaan ja juttelee sieltä äidille. Hetkeä
aikaisemmin äiti on leikkinyt Marin kanssa lattialla, mutta nyt istuu kauempana tuolilla.

Aika-
koodi

Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio, 
Laura

00.24.00

00.24.07

00.24.17

Ä (juttelee pikkuveljelle) Tämä 
on semmonen paikka, missä 
…(sanoo lapsen nimen) on 
käyny monesti, niin

L: Ylesti (tauko)isin kanssa 
käyny!

Ä: Niin, oot käyny isinki kanssa
L: Äiti kärryt tullu 
mukkaan

Ä: Hmm

Ä: puhuu kuiskaamalla

L: liikkeet hidastuvat

Ä: katsoo Lauraa koko sen 
ajan, kun Laura puhuu
puhuessaan itse kääntää 
katseen vauvaan
äänensävy muuttuu kun puhuu 
Lauralle

Ä: [katsoo Lauraan päin]

Ä: [katsoo Lauraan päin]

L: [kuuntelee, katsoo 
äitiin päin]]

L: [katsoo äitiin päin]

L: [katsoo äitiin päin]
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Taulukko 30. Eleet ja käsien liikkeet puheilmaisun tukena.

Marille oli mieluisa kokemus, että äiti leikki yhdessä hänen kanssaan lattialla. Äidissä on
tapahtunut toimintatavan muutos intervention vuoksi. Tulkintani mukaan tässä episodissa
Mari haluaisi saada äidin jälleen mukaan toimintaan. Hän huomaa kuorma-auton ja halu-
aisi, että äiti antaisi sen hänelle. Siksi episodi on hyvä esimerkki, miten Mari ilmaisee in-
tentioitaan ja mitä keinoja hän käyttää tullakseen ymmärretyksi. Hän kommunikoi niin
hyvin kuin osaa. Hän haluaa äidin pois nojatuolista mukaan yhteiseen leikkiin. Sanojen
painotus, kehon liikkeet ja eleet ja tuleminen äidin luo kertovat tästä. Lopuksi selvä sana
”auto” ja pysähtyvä liike viestivät samaa. 

Mari ei pysty vielä kommunikoimaan kielen varassa. Tästä kertoo se, miten monenlai-
set kehon liikkeet ovat mukana ilmaisussa: ”anna knuu” ja siihen liittyvä jalan polkaisu
lattiaan. Mutta tätä viestiä ei äiti ymmärrä. Äiti kysyykin: ”Mitä sinä haluat?” Mari tois-
taa ”knuu”, saman tien ”auto”, mitä vahvistaa kädellä osoittaminen ja katse äitiin päin
(Kuvio 22a).

Äidin huomio on Marin puheessa ja sen muotoseikoissa. Hän varmistaa ymmärsikö oi-
kein: ”auton”? Mari vastaa sanalla ”niin” johon liittyy pään nyökytys ja katse äitiin päin.
Äiti kehottaa Maria itseään ottamaan auton, mutta asia ei etene, kuten Mari toivoisi; hän
haluaa äidin nousevan tuolista ja tulevan mukaan leikkiin. Äiti on koko ajan istunut sa-
massa asennossa nojatuolissa, käsi poskella. Mari siirtyy lähemmäksi äitiä. Nyt hän yrit-
tää sanallisesti ilmaista tarkoitettaan, ensin epäselvästi, sitten selvemmin. Äiti toistaa lau-
seen oikeassa muodossa. Hän ei vastaa Marin viestiin, vaan toistaa Marin puhetta, korjaa
sitä, mutta ei laajenna tai jatka puhetta omalla puheellaan. Myös Mari toistaa sanottavan-
sa ja tehostaa sanoja ravistelemalla molempia käsiään samalla kun kävelee äitiä kohti
(Kuvio 22b). 

Aikakoodi Puhevuorovaikutus Metakommunikaatio Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Äiti

Tekeminen,
esinekäsittely,

elekommunikaatio,
Mari

00.13.30

00.13.33

00.13.38

00.13.44

M: Äiti anna knuu
Ä: Mitä sinä haluat?
M: knuu

Ä: Auton>
M: Auto niin

Ä: Ota auto
M. Ei ann (epäselvää 
puhetta).. äiti anna aato

Ä: Anna äiti auto? 
(muotoilee Marin lauseen 
niin kuin sen ymmärsi)
 M: Äiti anna aato

M: Auto. 

Ä. istuu nojatuolissa, pitää 
kättä poskella

Ä: ääntää selvästi
M: samalla nyökkää päätään 
ja katsoo sitten autoa

Ä: (ei vastaa Marin 
puheeseen) muotoilee Marin 
lauseen niin kuin sen 
ymmärsi

M: kävelee äitiä kohti ja 
ravistelee molempia käsiään

M: samalla pysähtyy

Ä: [katsoo Mariin päin]

M: huomaa auton majan 
vieressä lattialla [kääntyy 
äitiin päin]
M: [polkaisee jalkaa 
lattiaan]

M: [osoittaa kädellä 
sivulle]
 [katsoo äitiin päin]

M: [ katsoo äitiin päin]
M: laskeutuu portaita alas

M: kävelee äidin luo
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a b

Kuvio 22. a)-b)Ele ja käsien liikkeet puheilmaisun tukena ikävaiheessa 34 kk.

Vaikka Mari ilmaisi itseään puhumalla, äiti ei reagoinut puheen viestiin: auto jäi antamat-
ta. Mari tulee äidin luo. Keskustelu aiheesta jatkuu edellisen tyyppisenä vielä jonkin ai-
kaa.

Osoittava ele ja kehon liikkeet ovat mukana Marin kommunikaatiossa. Puhe ei ole ke-
hittynyt vielä sille asteelle, että hän pystyisi kommunikoimaan pelkästään sen varassa.
Puhekielen hallintaan on vielä matkaa. Tässä vaiheessa esineiden antaminen äidille ja
osoittelu kuuluivat vielä Marin kommunikaatioon.

Yhteenvetoa esineiden antamisen, osoittamisen ja sanailmaisujen välisistä yksilöllisis-
tä suhteista. Esineiden antaminen ja osoittaminen kehittyvät hyvin samansuuntaisesti.
Niiden ilmaantumisajankohdissa oli suurempaa vaihtelua kuin päättymisessä. Esineiden
antaminen ilmaantui ikävälillä 9–15 kuukautta, osoittaminen lyhyemmällä aikavälillä
10–13 kuukautta. Eleitä ei juuri enää näkynyt ikävaiheessa 27–31 kuukautta. Osoittelu on
toiselle lapselle luontaisempi kommunikaation muoto, toiselle taas esineiden antaminen.

Ensimmäisten sanojen ilmaantuminen lapsen kommunikaatioon äitien havaintojen
mukaan (ikävälillä 9–14 kuukautta) on yhdenmukainen aikaisempien tutkimustulosten
kanssa.

Sanat liittyivät esineiden antamiseen ja osoittamiseen hyvin yksilöllisesti ikävälillä
13–32 kuukautta. Harvinaisempia olivat kaksi- ja monisanaisten ilmausten liittyminen
näihin eleisiin. Useampi kuin yksi sana liittyi osoitteluun useammin kuin esineiden anta-
miseen. Vähitellen eleet jäivät pois ja lapset alkoivat kommunikoida monisanaisin lausein
27–31 elinkuukaudesta lähtien yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.



8 Diskussio

8.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus

Tutkimuksessa selvitettiin lapsen kielen kehittymisen alkujuuria esineiden antamisen
kontekstissa. Seurantatutkimus antoi paljon yksityiskohtaista tietoa kehityksen varhais-
vaiheesta. Muutaman lapsen pitkäkestoinen kehityksen seuranta, missä äidit ovat intensii-
visesti mukana, ei ole ongelmaton tutkimustulosten raportoinnin näkökulmasta katsottu-
na. Paljon jää tutkijan omaan tietoon, koska kaikkea ei voi tulkita kirjoittamalla. Tässä
lienee yksi laadullisen tutkimuksen ongelmista.

Esineiden antamisen suhdetta lapsen kehitykseen tutkittiin selvittämällä seuraavia ky-
symyksiä: Miten paljon esineiden antamista esiintyy? Miten esineiden antaminen etenee?
Millaisia ilmenemismuotoja se saa? Miten tunnistaa kehitysmuutos? Esineiden antami-
sen suhdetta alkavaan kielen kehitykseen tutkittiin selvittämällä sen suhdetta osoittavaan
eleeseen ja lapsen sanallisiin ilmaisuihin. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muo-
dosti Vygotskyn (1997c) kulttuurihistoriallinen näkemys kehityksen sosiaalisesta alkupe-
rästä sekä sen vaiheittaisuudesta. Kehityksen sosiaalinen tilanne syntyy kunkin ikäkau-
den alkuun ja on lähtökohta kaikille niille kehitysmuutoksille, mitä tapahtuu tietyssä ikä-
vaiheessa. 

Kehitystä määrittää myös kommunikatiivisen toiminnan kehitys. Tarpeiden ja motiivi-
en pohjalle perustuvat aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksen kehitysvaiheet (Lisina 1985)
sekä näkemys (Elkonin 1998) lapsen henkisen kehityksen vaiheista tarve-motivaationaa-
listen ja teknisten taitojen vuorotteluna. Kehityksen varhaisvaiheessa aikuisen ja lapsen
emotionaalinen yhdessäolo luo perustan lapsen taitojen kehitykselle.

Kulttuurinen kehitys perustuu esineellisten toimintojen ja merkkien käyttöön ja välitty-
neisiin suhteisiin. Merkkijärjestelmä ei ole staattinen, vaan se muuttuu ja kehittyy. Merkki
hallitsee korkeampia henkisiä toimintoja. Se on primaaristi olemassa ihmisten välisessä
toiminnassa alusta alkaen, ja sisältää symbolisen ulottuvuuden. Kommunikatiivisen ja
koko kehityksen ydin ovat esinekäsittelyn sosiaaliset toimintamallit. Myös kielen alkujuu-
ret ovat tässä toiminnan rakenteessa. Aikuiset ovat välittäjinä lapsen johtamisessa merki-
tysten maailmaan. Mielekkyys on yksilön inhimillisen tietoisuuden peruskomponentti
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(Hakkarainen 1990). Se on yksilön tunnekokemus, henkilökohtainen suhde maailmaan.
Lapsen mielekkään toiminnan osoittimia ovat lapsen omat tarpeet ja motiivit, mielenkiin-
to ja aloitteisuus, jotka nekin syntyvät alussa kosketuksissa läheisiin ihmisiin.

Esineiden antaminen liittyy korkeampien henkisten toimintojen, erityisesti kielen
omaksumiseen. Se on tulkittava sosiaaliseksi merkiksi. Esineiden antaminen on välitty-
nyttä, lapsen aloitteista lähtevää mielekästä toimintaa. Niissä ani harvoissa tutkimuksissa,
joissa esineiden antaminen on ollut selvityksen kohteena, se on nähty yhtenä esimerkkinä
elekommunikaatiosta, osoittelun ja esineiden näyttämisen rinnalla, ja yleensä ymmärretty
kielen omaksumisen edellytyksenä, ennakkoehtona. En tunne tutkimuksia, joissa sitä oli-
si tutkittu kieltä ennakoivana sosiaalisena merkkinä pitemmällä aikavälillä esikielellises-
sä vaiheessa. 

Toimipaikkani, Kajaanin opettajankoulutusyksikön, didaktinen laboratorio antoi mah-
dollisuuden tutkia äidin ja lapsen keskinäistä kommunikaatiota. Toteutin tutkimukseni
empiirisen vaiheen kuuden äiti-lapsiparin pitkäaikaisseurantana. Tutkimuksen alussa lap-
set olivat noin puolivuotiaita ja sen päättyessä kolmivuotiaita, minkä jälkeen tutkimusta
jatkettiin edelleen videoimalla lasten toimintoja kotona heidän täytettyään neljä vuotta
(Lapila & al. 2000). Viimeksi mainittu vaihe ei kuitenkaan kuulu tämän tutkimuksen ana-
lyysiin. Tämän tutkimuksen kohteena oli erityisesti äidin ja lapsen keskinäinen toiminta
ja vuorovaikutus tilanteissa, joissa lapsi tuo esineitä äidilleen noin yhdeksännestä elinkuu-
kaudesta eteenpäin.

8.2 Tulosten tarkastelu

Lasten yksilölliset erot esineiden antamisessa olivat suuria. Huomattavia eroja oli sekä
esineiden antamisen aloittamisiässä että ikävaiheissa, jolloin antaminen päättyi. Esinei-
den antaminen aloitettiin ikävälillä 9–15 kuukautta eikä sitä juuri enää ilmennyt 27–30
elinkuukaudesta eteenpäin. Yhdellä lapsella esineiden antamista oli vielä seurantatutki-
muksen päättyessä, lähellä kolmen vuoden ikää, mutta ei enää nelivuotiaana, kun hän oli
oppinut puhumaan.

Seuraavassa pohdin esineiden antamista ensin lapsen kehityksen peilinä ja sitten kieltä
ennakoivana sosiaalisena merkkinä. Erityistä huomiota kiinnitän äiti-lapsiparien välisiin
eroihin.

Esineiden antaminen lapsen kehityksen peilinä. Esineiden antaminen saa alkunsa äidin
aktiivisuudesta, äidistä lapsen toiminnan tulkitsijana. Jos äiti ei ole aktiivinen osapuoli
siinä vaiheessa, jolloin lapsi yhteisessä esineellisessä toimintatilanteessa ojentelee esi-
nettä, esineiden antamisen ajankohta siirtyy ja saattaa viivästyä. Äideissä oli suuria eroja
siinä, miten he tulkitsivat lastensa toimintaa. Tämä toimintatapojen ero näkyi jo hyvin
varhain, ensimmäisillä käyntikerroilla. Esimerkiksi, kun puolivuotiaan helistin suuntautuu
äitiin päin, äiti kiittelee ja tarjoaa helistintä takaisin sanomalla �ole hyvä� siitä huolimatta,
että lapsella ei ole minkäänlaista intentiota ojentaa esinettä toiselle, vielä vähemmän kuin
pari kuukautta myöhemmin vaiheessa, jolloin lapsi toistuvasti ojentelee esinettä äitiä
kohti. Vastaavasti, kun toinen lapsi, puolivuotiaana, kokeili puutappia suuhun, äiti otti
tapin pois ja vetäytyi tapin kanssa kauemmaksi eikä antanut sitä enää takaisin. Kyse on
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äitien tulkinnan erilaisuudesta siitä, miten he kokevat lapsen ja tämän tarpeet ja miten he
näkevät tilanteen. Edellinen äiti näki sen esinetoimintatilanteena, sosiaalisena: jälkimmäi-
sellä äidillä hygieeniset ja terveydelliset näkökulmat nousivat etusijalle eikä tilanne pääs-
syt kehittymään sosiaaliseksi äidin ja lapsen yhteiseksi esineelliseksi vuorovaikutukseksi.

Äiti voi toiminnassaan keskittyä lapseen henkilönä, ei niinkään hänen tekemisiinsä.
Tästä kertoo esimerkiksi se, että äidin katse on pääasiassa kiinnittyneenä lapsen kasvojen
alueelle. Kyse on tietoisesta toiminnasta, jossa on nähtävissä kokemuksen ja mahdollisesti
koulutuksen vaikutus. Kuitenkin lapselle läheisten aikuisten sinänsä positiivinen perus-
asenne voi olla puutteellinen tai yksipuolinen lapsen esinekäsittelyn sosiaalisten toiminta-
mallien kehittymisen kannalta. Äiti ei näe tai huomaa, mitä lapsen käsi tekee eli että lapsi
ojentaa esinettä. Äiti on hymyssä suin suuntautunut lapsensa kasvoihin. Lapsi muuttaa
toimintastrategiaansa, hän itse tulee äidin lähelle, äitiä vasten. Äiti ottaa hänet äärimmäi-
sen hellästi ja huomaavaisesti vastaan. Myös muut esimerkit osoittavat äidin ammatillis-
ten taustatekijöiden vaikutuksen itse vuorovaikutustapahtumaan. Omakohtaiset lapsuu-
denkokemukset ja ammatillinen koulutus vaikuttavat siihen, mitä äiti näkee tai mitä hän
pitää ensiarvoisena. Näitä tekijöitä pitäisi tutkimuksin selvitellä, koska ne tulevat merki-
tyksellisinä esiin suomalaisissa neuvoloissa, jotka kattavat ikäluokat ennen koulua.

Äidin tulkinta tilanteesta on tärkeä ja edellytys vastavuoroisen kommunikaation kehi-
tykselle (Vygotsky 1998b). Tärkeää on, mitä tapahtuu äidin mielessä, kun hän on yhtei-
sessä esineellisessä toiminnassa lapsensa kanssa.

Lapsi alkoi antaa esineitä aktiivisesti äidilleen 9 kuukauden iästä ja sitä jatkui yleensä
vähän yli kahden vuoden iän. Tulos tuki Clarkin (1978) ja Trevarthen ja Hubleyn (1978)
tulosta lapsen aluksi passiivisen roolin muuttumisesta aktiiviseksi, lapsesta lähteväksi.
Lapset alkoivat tuoda äidilleen oma-aloitteisesti esineitä yhä enemmän. Näki, että kyse on
lapselle mielekkäästä toiminnasta (Lisina 1985). Lapset ilmensivät esineiden antamisessa
yksilöllisyyttään ja samalla suhdetta äitiinsä; yksi lapsista tuli esineiden kanssa useimmi-
ten itse syliin; toinen antoi ajoittain hyvin paljon esineitä vieraalle aikuiselle mieluum-
min kuin äidilleen. Lasten huomio oli tässä vaiheessa selvästi kiinnittynyt esineiden mer-
kityksiin. He pyörittelivät esinettä kädessään, saattoivat nimetä sen ja tuoda sitten äidil-
leen. Voi kysyä, mikä oli lapsen intentio tässä vaiheessa. Miksi hän toi esineen äidilleen?
Halusiko hän tietää esineestä enemmän, halusiko hän äidin tekevän sillä jotakin? Kehityk-
sellisesti tärkein asia tässä oli, että lapsen huomio esineiden antamisessa kohdistui itse
esineeseen ja samalla toiseen ihmiseen. Kyse on laadullisesta muutoksesta lapsen kom-
munikaation kehityksessä. Ensimmäisen elinvuoden viimeiseen neljännekseen kohdistu-
nut tutkimustyö erityisesti jaetun huomion eri ilmenemismuotojen kehityksestä tukee tätä
tulosta. Systemaattinen katseenvaihto äidin ja kohteen välillä, sosiaalinen viittaus sekä
esineellisten toimintojen jäljittely (Moore & Corkum 1994, Meltzoff & Gopnik 1989, To-
masello 1995, Tomasello & al. 1993) on nähtävissä lapsen käyttäytymisessä. 

Vähitellen esineiden antaminen alkoi ritualisoitua. Aluksi tämä näkyi toistuvana ranne-
liikkeenä. Ritualisoituminen näkyi myös siten, että lapsi alkoi tuoda esineitä paljon sa-
masta paikasta. Hän toi esimerkiksi helistinkorin äidin lähelle ja antoi helistimiä yksitel-
len äidille. Eroja oli jälleen äitien tulkinnassa siitä, mitä pitäisi tehdä. Yleensä äidit otti-
vat esineet vastaan ystävällisesti, kämmen ulospäin ja kiittelivät. Kuitenkin, jos lähtee lap-
sen intentiosta tulkitsemaan tilannetta, esineen antaminen on kutsu kommunikaatioon. Se
on pyyntö näyttää, miten esineellä voi toimia. Äidit menettelivät noissa tilanteissa eri ta-
voin. Harvinaista oli äitien toiminnallinen panos. Idan äiti oli tässä johdonmukainen poik-
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keus: Ida (15 kk) tuo puhelimen äidille. Äiti: ”Ai minulleko puhelu…” Vastaavassa tilan-
teessa voi toinen äiti kysyä lapsen ojentaessa kuuloketta: ”Kenelle sinä soitat?” Äidillä ei
ole näkemystä tilanteesta vastavuoroisena toimintana, vaan hän kokee tilanteen lapsen
omana. Äiti näkee itsensä läsnä olevaksi emotionaalista tukea antavaksi osapuoleksi. 

Yhteinen esineellinen toiminta ei ollut kaikille äideille luonteenomaista. Kotona koti-
askareisiin ja käytännön töihin suuntautuneet ja hoitoammateissa toimivat äidit kokivat ti-
lanteet ajoittain kiusallisina. Kirjan luku sujui helposti, mutta jos lapsi toi esineitä, jotkut
äidit saattoivat kokea asian ainakin kuvaustilanteissa kiusallisena kameraefektinä. Lapsen
tuomien esineiden määrään vaikutti äidin sijoittuminen tilassa. Äidille, joka istui kauem-
pana, tuotiin enemmän esineitä kuin äidille, joka kaiken aikaa oli lapsen lähettyvillä sa-
malla tasolla lattialla. Sinänsä paradoksaalista, koska juuri kauempana istuva äiti ehkä ha-
lusi pysytellä ulompana rauhassa ja vain kommentoida sanallisesti lapsensa tekemisiä.

Useiden esineiden kantamista eri paikoista alkoi ilmetä jokaisella lapsella ikävaihees-
sa 15–17 kuukautta. Lapsen käyttäytyminen muuttui. Hän liikkui laajalla alueella, kantoi
paljon ja isoja esineitä äidilleen ja tutkijoille. Näki, että esineiden antamisen funktio oli
muuttunut aikaisemmasta; lapsen huomio ei ollut ensisijaisesti esineissä ja niiden merki-
tyksissä. Esineiden antaminen näytti olevan lapselle itsetarkoitus. Jos aikuinen aikoi teh-
dä esineellä jotakin, lapsi ei keskittynyt, vaan lähti hakemaan tavaroita lisää. Ilmiötä kesti
eri lapsilla noin 18–19 kuukauteen asti. Eniten sitä näkyi 17 kuukauden iässä. Tässä yhte-
ydessä näkyi hyvin selvästi esineiden antamisen kommunikatiivinen luonne.

Yksi esineiden antamisen ilmenemismuoto oli samanlaisten esineiden antaminen itsel-
le ja äidille tai tutkijalle. Ilmiö tuli esille ensimmäisiä kertoja ikävaiheessa 15–18 kuu-
kautta. Kehittyneemmässä muodossa sitä ilmeni jälkimmäisen siirtymävaiheen päättyes-
sä, 18–20 kuukauden iässä. Lapsen kehityksellisestä tilanteesta katsoen mikroanalyytti-
sessä tulkinnassa tuli esille, että samanlaiset esineet voivat ilmentää suhdetta toiseen ih-
miseen, toisaalta se on suuntautumista toisen ihmisen toiminnan ja kielen jäljittelyyn.
Lapsi käsittelee toista ihmistä intentionaalisena toimijana. Ilmiö ajoittuu kehitysmuutok-
sen vaiheeseen, jolloin lapsi alkaa muodostaa symbolista suhdetta ympäröivään maail-
maan ja ihmisiin. On luonnollista, että lapsi hankkii itselleen välineitä, taitoja, joita hän
tarvitsee myöhemmin ja toiminta suuntautuu toisen ihmisen intentioihin sekä toiminnan
että kielen alueella (Meltzoff 1995, Tomasello 1999). Lapsi on avaamassa puhekielen
portteja.

Samanlaisten esineiden antamista ilmeni jokaisella lapsella ennen puhetta. Esimerkik-
si Mari, jonka puhe viivästyi, toi äidilleen samanlaisia esineitä paljon myöhemmin kuin
toiset, kahden vuoden iässä, vaiheessa jolloin ei vielä tuottanut puhetta.

Suhteiden uudelleenorganisoituminen. Seurantatutkimuksen aikana lapsissa erottui
kaksi siirtymävaihetta, jolloin heidän suhteensa ympäristöön ja ihmisiin organisoituivat
uudella tavalla. Ensimmäinen vaihe, joka erottui selvästi vain kahdella lapsella, alkoi 8–9
ja päättyi 11–12 kuukauden iässä. Ennen siirtymää aktivoitui lasten omaehtoinen liikku-
minen. Lapset olivat suuntautuneet toisen ihmisen toimintojen seuraamiseen ja jäljittelivät
sitä. Kotona kodin erilaiset tavarat kiinnostivat enemmän kuin omat. Siirtymän jälkeen
molemmilla lapsilla tuli kuvitteellisia aineksia leikkiin vaiheessa, jolloin hän oli alkanut
antaa esineitä äidilleen oma-aloitteisesti. Sama ilmiö näkyi myös muiden tutkimuksessa
mukana olevien lasten leikeissä.
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Toinen siirtymävaihe alkoi vaiheessa, jolloin lapset alkoivat kantaa aikuisille esineitä
eri paikoista, erilaisia, jopa isoja ja suuria määriä. Siirtymä alkoi ikävaiheessa 16–19 kuu-
kautta ja päättyi ikävälillä 18–20 kuukautta. Äidit hämmentyivät: ”Minunko näillä pitäisi
leikkiä?” Mielenkiintoista on, että lasten liikkuminen tilassa oli ritualistista. Se toi myös
mieleen mielikuvan muistelusta. Kun ilmiötä tarkastelee lapsen kehityksen perspektiivis-
tä, lapsen käyttäytymisen muuttuminen on alku kehitykselliselle muutokselle. Jälkimmäi-
nen siirtymävaihe (ikävälillä 15/17–18/19 kk) vaihteli lapsiyksilöittäin kahdesta viiteen
kuukauteen. Myös ilmiön alkamisen ja päättymisen selkeydessä oli eroja. Siirtymävai-
heen alku näkyi parhaiten aktiivisesti liikkuvilla lapsilla, joiden äidit antoivat mahdolli-
suuden vapaaseen liikkumiseen. Siirtymävaiheen päättyminen oli epämääräisempi. Se on
ehkä symbolisen aspektin liittymistä ympäristön hahmottamiseen, esineillä toimimiseen
ja toisen ihmisen kohtaamiseen eikä ole kovin selvästi näkyvissä heti. Tässä kohdin mi-
nulla oli tulkintavaikeuksia erityisesti lapsen suhteessa ympäristöön.

 Marilla siirtymävaihe ei päättynyt selkeästi koko tutkimusprosessin aikana, koska hän
ilmensi käyttäytymisessään vielä kolmannella elinvuodella sellaista, mikä kuului siirty-
mävaiheen aikaiseen käyttäytymiseen. Hän esimerkiksi toi isoja esineitä äidilleen.

Myös jälkimmäisen siirtymävaiheen alussa, puolentoista ikävuoden paikkeilla, ilmeni
lapsen liikkuvan käyttäytymisen lisääntymistä. Esineiden kanssa liikkuminen oli yleistä
laboratoriossa. Esineitä käytettiin ei-tarkoituksenmukaisella tavalla. Lapset saattoivat hei-
tellä esineitä ja tuottaa niillä ääniä, joihin saattoi liittyä sosiaalisen referenssin ilmiö.
Myös lapsen jäljittelevä asenne oli saanut kotona huomiota kuten myös laboratoriossa.
Vaiheen päättyessä lapset suuntautuivat enemmän esineelliseen toimintaan ja leikkiin; ak-
tiivinen liikuskelu tilassa oli vähäisempää. Esineellinen toiminta kiinnosti ja toimintaan
tuli uusia laadullisia piirteitä; esineiden käyttötarkoituksen mukaan toimimista, kuvitteel-
lista leikkiä. Kommunikointiin toisten kanssa tuli enemmän puhetta ja dialogia. Eleet, esi-
neiden antaminen ja osoittelu, olivat vielä olennainen osa lapsen kommunikaatiota. Nyt
niihin liittyi sanoja.

Esineiden antaminen kieltä ennakoivana sosiaalisena merkkinä. Tutkimukseni tehtä-
vänä oli selvittää esineiden antamisen, osoittavan eleen ja alkavan puheen välistä suhdet-
ta. Vygotskyn näkemyksen mukaan kieli ilmenee esikielellisessä vaiheessa elekommuni-
kaation muodossa: esineiden antamisena tai osoittamisena, josta se vähitellen korvautuu
puhekielellä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan esineiden antaminen ja osoittaminen
noudattivat hyvin samanlaista kehityskaarta: osoittava ele ilmaantui ikävaiheessa 10–13
kuukautta; esineiden antaminen vähän pitemmällä aikavälillä 9–15 kuukautta. Kahta las-
ta lukuun ottamatta esineiden antamista ilmeni ennen osoittamista. 

Kommunikatiivista osoittamista edelsi jokaisella lapsella omaehtoinen esineiden anta-
minen äidille. Vastaavasti kommunikatiivinen osoittaminen ilmeni ennen esineiden anta-
misen tiettyjä ilmenemismuotoja; esimerkiksi lapsi tuo paljon, isoja, eri paikoista tai sa-
manlaisia esineitä. Siis ennen siirtymävaihetta lapsi kommunikoi esineitä tuomalla. Myös
kommunikatiivinen osoittaminen oli tärkeä kommunikaation muoto. 

Siirtymävaiheen jälkeen tärkein muutos oli, että lapset alkoivat kommunikoida yhä
enemmän puheen avulla. Myös esineiden antamiseen ja osoitteluun alkoi liittyä aluksi yk-
sittäisiä sanoja — myöhemmin useampia (myös Zinober & Martlew 1985). Siirtymävai-
heen jälkeen lasten tuottamien sanojen määrä alkoi kasvaa. He kommunikoivat myös la-
boratoriossa yhä enemmän puheen avulla. Esineiden tuominen ja osoittelu vähenivät .
Ikävaiheessa 27–31 kuukautta esineiden antamista ja osoittelua ei juuri enää esiintynyt.
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Samanaikaisesti lapsi oli alkanut kommunikoida kokonaisin lausein. Puhekielestä oli tul-
lut riittävä kommunikoinnin väline. Marilla esineiden antamista oli vielä 3-vuotiaana. Hä-
nen puheensa oli epäselvää ja hän toi äidilleen esineitä ja osoitteli. Vähitellen sanat alkoi-
vat seurannan loppuvaiheessa liittyä esineiden antamiseen ja osoitteluun.

8.3 Tutkimuksen metodisten ratkaisujen arviointi

Kun empiirinen vaihe tutkimuksessa alkoi, minulla oli hyvin kokonaisvaltainen käsitys
kielen omaksumiseen vaikuttavista tekijöistä (Tolonen 1996). Näin ollen empiirisen vai-
heen alussa ei ollut tietoa siitä, mikä olisi analyysieni varsinainen kohde. Tutkimuskohde
selveni syvennyttyäni aineistoon yksityiskohtaisesti. Tämä on tyypillistä laadulliselle tut-
kimukselle.

Laboratorioympäristö sai todellakin aikaan ”sisäsyntyisiä toimintoja” (Goodwin
1998), joita ei tapaa normaaliolosuhteissa. Äidit ihmettelivätkin: ”Miksi lapsi kantaa la-
boratoriossa niin paljon esineitä, mutta ei kotona?” Ilmiön voidaan osoittaa korostuvan la-
boratoriossa, vaikka kyse onkin ei-kokeellisesta laadullisesta tutkittavan ilmiön tutkimi-
sesta. Mitä nämä sisäsyntyiset toiminnot olivat? Laboratoriossa äiti ja lapsi toimivat yh-
dessä lapsen senhetkisistä kehitystarpeista lähtevässä esineellisessä ympäristössä. Nor-
maalin kotielämän vaihtoehdot oli suljettu pois ja lapsen aktiivisuuden mahdollisuus oli
ympäristössä optimoitu. Sen sijaan äiti ei voinut tehdä kotiaskareita eikä liikkua huonees-
ta toiseen. Tilanne pakotti äidin ja lapsen keskinäiseen esineelliseen vuorovaikutukseen.
Laboratoriotilassa esineitä oli enemmän kuin kotiympäristössä keskimäärin. On oletetta-
vissa, että ympäristö ohjasi lapsia osaltaan esineiden luo ja esineiden antamisen eri ilme-
nemismuotojen esilletuloa voi ehkä pitää yhtenä laboratoriotilan synnyttämänä toiminta-
na. 

Jos verrataan laboratorion ja kotiympäristössä tapahtuvan havainnoinnin eroja lasten
kommunikaation kehityksessä, äidit kiinnittivät toistuvasti huomiota siihen, että heidän
lapsensa ääntelivät laboratoriossa vähemmän kuin kotona. Jo varhaisissa videoanalyyseis-
sa kiinnitti huomiota lasten katsekontaktin vähäisyys. Esineellinen ympäristö vei selvästi-
kin lasten huomion. Sama ilmiö on todettu aikuistutkimuksissa. Kun ympäristön visuaa-
listen kohteiden määrä kasvaa, toisten henkilöiden katsominen keskustelussa vähenee
(Whittaker & O`Conaill 1997).

Esikielellisessä vaiheessa olevaa lasta esineet vetävät erityisesti puoleensa ja lapsen
tarpeet ja motiivit ovat suuntautuneet esineelliseen yhteistoimintaan aikuisen kanssa. Esi-
neet olivat ikäkaudelle tyypillisiä toimintavälineitä ja lapset saivat toimia niillä oman mie-
lensä mukaan. Koska kodit ovat erilaisia, myös välineistön tuli mahdollistaa erilainen toi-
minta, ettei lapsi jää toimettomaksi. Kokonaisuutena voi sanoa, että laboratorioympäristö
loi lapsille mielekkään toimintaympäristön ja edellytykset äidin ja lapsen vastavuoroisel-
le toiminnalle ja siten mahdollisuuden Vygotskyn teorian testaamiseen. Ympäristö häi-
vytti lapsen ääntelyä ja katsetta, mikä on harmillista, koska kysymyksessä on kommuni-
kaation tutkimus. Ongelmaa vähensi se, että lapsen kielellisen kehityksen kannalta tär-
keäksi lähdemateriaaliksi tuli äitien seurantalomake ja kuukausittaiset haastattelut lapsen
kehityksen eri alueilta, joissa kielen ja leikin kysymykset olivat tärkeimpiä aiheita.
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Laboratorioympäristössä näkyi pelkistetysti, miten tärkeitä esineet ovat esikielellises-
sä vaiheessa olevalle ja vähän vanhemmallekin lapselle. Kun lapset olivat noin 2,5-vuoti-
aita, he tuottivat samassa esineellisessä ympäristössä oma-aloitteista puhetta. Kieli oli al-
kanut ohjata lapsen ajattelua ja leikkiä.

Tilaratkaisuissa esineellistä, liikunnallista ja muuta yleistä laboratorioympäristöä ei
tutkimuksen missään vaiheessa erotettu täysin toisistaan. Tämä osoittautui hyväksi ratkai-
suksi, koska vaiheessa, jolloin lapset alkoivat aktiivisesti liikkua laajemmassa ympäristös-
sä, ilmiö tuli hyvin konkreettisesti esille. Minulle tutkijana se toi uutta tietoa liikkumisen
merkityksestä esikielellisen vaiheen kommunikaatiossa. Juuri liikkuminen on todettu
merkittäväksi tekijäksi lapsen kehityksessä, mutta nyt pääsin havainnoimaan sen ajoittu-
mista ja asemaa suhteessa alkavan kielen ja toiminnan kehitykseen.

Laboratoriossa oli kolme kameraa tilan eri puolilla kuvaamassa äitien ja lasten keski-
näistä toimintaa. Mieltä askarrutti jo etukäteen kysymys, miten eri tavoin lapset ja äidit
reagoivat kameroihin ja miten he niihin tottuvat. Oli mielenkiintoista huomata, että suh-
teessa lapsen käyttäytymiseen kamerat olivat yksi ympäristön elementti, joihin hän muo-
dosti suhteen kehityskulkunsa aikana. Myös suhteessa kameroihin voi löytää omat kehi-
tysvaiheensa. Tämä liittyy laajemmin ympäristön kartoittamiseen. Suhtautumisessa kame-
roihin voi havaita myös äiti-lapsisuhteen eri vaiheita. On selvää, että kamerat vaikuttivat
sekä lasten että äitien toimintaan. Kuitenkin pitkä ja säännöllinen tutkimusperiodi auttoi
molempia tottumaan puitteiltaan samanlaisena pysyvään laboratorioympäristöön. 

Esineiden tuominen äidille oli tilanne, joka suuntasi kameroita myös äidin suuntaan.
Tämä saattoi osaltaan vaikuttaa äidin käyttäytymiseen.

Tutkimuksen alussa tutkija ja avustaja olivat mukana laboratoriossa äidin ja lapsen
seurassa. Uudelleenjärjestelyjen ansiosta tutkija oli paikalla käynnin puolesta välistä läh-
tien ja avustaja lopuksi. Tämä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. On muistettava, että la-
boratorion olosuhteet oli luotu tietynlaisiksi ja tutkija oli myös sidoksissa tekemiinsä rat-
kaisuihin. Tutkimus oli interventio monessakin mielessä. Laboratorioympäristö oli tutki-
joiden rakentama tila, joka antoi äideille pitkän tutkimuksen aikana tietyn kuvan tai mal-
lin lapsen toiminnallisesta ympäristöstä ja siitä, mitä siinä voi tehdä. Esimerkiksi kotona
lapsen leikkihuoneen hyllyille oli aseteltu tavaroita ryhmittäin samoin kuin laboratorios-
sa. Äitien haastattelussa saattoi tulla esille myös tietynlainen kunnioitus tutkijoiden asian-
tuntemusta kohtaan. Tämä mallina toimiminen näkyi esimerkiksi esineiden vastaanotta-
mistilanteessa. Kun lapsi tuo esineen tutkijalle, tämä ilahtuu kovasti, kiittelee, toimii esi-
neellä malliksi. Tätä kaikkea äiti havainnoi. Seuraavaksi, vaikka äiti oli juuri jättänyt huo-
mioimatta lapsen tuoman esineen, hän alkoikin ottaa esineitä vastaan positiivisella mielel-
lä. Tutkijoiden käyttäytyminen saattoi vaikuttaa joidenkin äitien käyttäytymiseen. Jos äiti
oli väsynyt eri syistä, lapsi suuntautui tutkijaan ja toi hänelle esineitä. Lapsi alkoi jopa en-
nakoida ja odottaa tutkijan tuloa tilaan.

Tutkimus toteutettiin säännöllisesti kuukausittaisilla käynneillä laboratoriossa. Poikke-
uksena oli vaihe, jolloin lapsi oli juuri oppinut kävelemään sekä puolentoista vuoden ikä.
Erityisesti näissä kehityksen vaiheissa halusin seurata lasta omassa kotiympäristössään.
Halusin nähdä, miten liikkuminen vaikuttaa kotona ja miten, vähän myöhemmin, lapsen
esineellinen toiminta ja toimintaympäristö ovat muuttuneet. Kesäisin heinäkuussa ei kui-
tenkaan ollut kuvauksia laboratoriossa. Tutkimuksen aikana huomasi selvästi, miten äidit
ja lapset tottuivat vähitellen laboratorioympäristöön. Kuukausittaiset käynnit osoittautui-
vat toimivaksi ratkaisuksi. Jos käynnin väli jostakin syystä oli pidempi, aikaväli näkyi heti
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lapsen käyttäytymisessä; totuttautuminen ja toiminnan käyntiin saaminen veivät enem-
män aikaa. Toisaalta esineiden antamisen ja osoittelun varhaiskehitys vaiheessa , jolloin
aktiivinen rooli siirtyy aikuiselta lapselle, olisi tarvinnut useamman kuin kerran kuukau-
dessa toteutetun laboratoriokäynnin. Juuri tässä vaiheessa olisi myös voinut olla kotona
tapahtuvaa havainnointia.

Vuoden ja puolentoista vuoden iässä olisi pitänyt järjestää laboratoriokäynti, koska
kyse on hyvin merkittävistä vaiheista lapsen kehityksessä. Kuukausittainen seuranta päät-
tyi silloin, kun lapsi täytti kaksi vuotta. Sen jälkeen tuli kuvauksissa kesätauko ja kuvauk-
siin tultiin syyskuun lopulta lähtien joka toinen kuukausi aina kevääseen asti, jolloin lap-
set olivat jo kolmivuotiaita. Tutkimuksen kohteena olevan ilmiön kannalta oli harmillista,
että monen lapsen esineiden antaminen loppui juuri tämän tauon aikana ja hän alkoi kom-
munikoida puheen varassa yhä varmemmin. Kun lapset tulivat syyskuussa kuvauksiin,
tuntui, että kyse on täysin eri lapsista juuri puhekommunikaation kehittymisen ansiosta.

Lauran äiti ei raskauden vuoksi pystynyt tulemaan joka kuukausi kuvauksiin. Laura
tuli milloin isän milloin tädin tai mummon seurassa. Lauran isä olikin mukana monilla
käynneillä alusta alkaen. Koska analyysi loppujen lopuksi kohdistui äidin ja lapsen keski-
näiseen toimintaan, Lauran aineistoa ei voi kokonaisuudessaan käyttää. Kuitenkin lähisu-
kulaisten osallistuminen silloin tällöin toi mielenkiintoista lisää tutkittavaan ilmiöön; esi-
merkiksi Laura, joka oli olennaisesti vähentänyt esineiden tuomista, toi isälleen 19 kuu-
kauden iässä runsaasti esineitä. Oliko siinä kysymyksessä aivan muu intentio? Muistelu
kenties?

Videoaineistoa luokiteltiin pitkällä aikavälillä (Liite 2). Sen kuluessa edettiin vähitel-
len kohti varsinaista tutkimuksen kohdetta. Näin tulin vähitellen tutuksi tutkimusaineisto-
ni kanssa. Edeltävät vaiheet ovat tärkeitä tutkimuksen luotettavuuden varmistamisen kan-
nalta. Tässä auttoi tutkimusryhmän vahva tuki. Tutkimusryhmässä oli mukana kolme toh-
torikoulun ohjaajaa, joilla kaikilla oli varhaisimman lapsuuden pedagogis-psykologinen
asiantuntemus. Tutkimusryhmässä katsottiin videoaineistoa yhdessä, pysäytettiin video-
kuva tarvittaessa ja keskusteltiin, mitä kuvassa nähtiin ja miten sitä tulkittiin. Ryhmä vai-
kutti myös tässä tutkimuksessa käytettyyn aineiston luokitusjärjestelmän valintaan. Tutki-
musryhmässä käytiin läpi episodiesimerkkejä ja erilaisia luokitusvaihtoehtoja. Videoai-
neistosta valittujen episodien luokituksen luotettavuuden arvioimiseksi olen jälkikäteen
pyytänyt tutkimusprosessissa mukana ollutta leikin tutkijaa luokittelemaan kaksi satun-
naisesti valittua toimintaepisodia. Kahden arvioitsijan suorittamien toimintaepisodien luo-
kituksen reliabiliteettikertoimeksi saatiin .76, mitä voidaan pitää tyydyttävänä. Metakom-
munikaation sarakkeeseen tulivat suurimmat erot arvioitsijoiden välillä. Kyse on siitä, mi-
ten arvioitsijat tulkitsevat äidin ja lapsen käyttäytymistä ja kommunikaatiota. 

Äitien kuukausittaiset haastattelut ja muu materiaali antoivat arvokasta lisää episodien
tulkintaan, samoin äitien arvioinnit eräistä katsomistaan videoepisodeista. Äidit arvioivat
lapsensa puheen tuottamisen kehitystä seurantalomakkeella, ja siitä keskusteltiin myös
kuukausittaisissa haastatteluissa. Vaikka eri tutkimusten mukaan äitien on todettu olevan
luotettavia oman lapsensa kielen kehityksen arvioitsijoita (esim. Lyytinen 1999), äidit ar-
vioivat hyvin erilaisin perustein lastensa ensimmäisiä puheilmauksia. Eroja oli juuri sii-
nä, milloin lapsen ilmaukset tulkittiin sanoiksi. Eroja oli myös siinä, miten äidit tulkitsivat
lastensa elekommunikaatiota, esimerkiksi osoittelua. Yksi äiti tulkitsi lapsensa erilaiset
äännähdykset ja eleet kommunikatiivisiksi ja kirjoitti niitä sivukaupalla. Hän kuvasi
myös, miten lapsi kertoi ensimmäisen tarinansa puolitoistavuotiaana, jolloin hän ei vielä
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käyttänyt sanoja, vaan kommunikoi osoittelemalla. Sen sijaan muilla äideillä oli yleisem-
pää merkitä yksittäisiä sanoja. Jotkut äidit merkitsivät kokonaisia sanoja vasta siinä vai-
heessa, jolloin kuka tahansa ymmärtää lapsen ilmaisuja. Eräs äiti oli varovainen tulkin-
noissaan. Hän kertoi usein, miten lapsi käyttää paljon sanoja, mutta hän ei ymmärrä, mitä
tämä yrittää sanoa. Kolmas äiti sen sijaan tulkitsi lapsensa viestejä rohkeasti ja tulkites-
saan lapsensa käyttäytymistä hän oli aina vähän edellä myös tässä asiassa. Mielestäni erot
selittyvät toisaalta koulutustekijöillä (Laakso 1999) ja toisaalta sillä, mitä äidit ymmärtä-
vät puheella ja kommunikaatiolla. 

Lasten kielen hallinnan taso testattiin noin kolmen vuoden iässä Reynellin (Reynell &
Huntley 1985) testillä lapsen kotona. Testissä käytetään leikkivälineitä ja kuvia, mikä oli
luonteva valinta ajatellen tämän tutkimuksen luonnetta. Testaustilanne oli strukturoitu:
nyt lasta pyydettiin tekemään jotakin. Koko monivuotisen prosessin ajan lapsi oli itse saa-
nut valita tekemisensä. Koin testaajana tilanteen edellä kuvatusta syystä epäluotettavuutta
aiheuttavaksi. Testaustilanteen ja kuukausittaisten käyntien toiminnan luonteen suuri
eroavuus saattoi vaikuttaa ainakin jollakin lapsella testin lopputulokseen.

Kokonaisuutena laboratorio pienen lapsen tutkimusympäristönä toi esille äiti-lapsisuh-
teen hienojakoisia elementtejä, joita ei varmaankaan pystyttäisi tavoittamaan muulla me-
netelmällä. Kyse on hyvin lyhyistä, lapsen aloitteesta spontaanisti syntyneistä tuokioista.
Mikroanalyysiin valittujen episodien pituus oli keskimäärin alle minuutin. Kuitenkin ly-
hyessä ajassa tapahtuu uskomattoman paljon. Pienen lapsen toiminta ei ole vielä esikielel-
lisessä vaiheessa vuorottelevaa, joten siirtojen epämääräisyys ja päällekkäisyys oli episo-
deille tunnusomaista. Kuitenkin mikroanalyyttisesti pääsi havainnoimaan äiti-lapsiparin
keskinäistä toimintaa; näki niitä tekijöitä, jotka saavat aikaan toiminnan jatkuvuuden, voi
havainnoida mikä aiheuttaa muutokset, keskeytykset; missä on lapsen huomion keskipis-
te, missä aikuisen, ovatko ne yhteneväisiä ja miten se näkyy ja mitä siitä seuraa. 

Kyseinen menetelmä on korvaamaton ikävaiheessa, jolloin lapsi ei vielä tuota puhetta,
vaan kommunikoi elein, ilmein ja toimien.

8.4 Johtopäätökset

Käsillä oleva tutkimus on kasvatustieteellinen näkökulma varhaiseen kommunikaatioon ja
alkavaan kielen kehitykseen. Kiinnostuksen kohteena ei ole lasten ilmaisujen kehittymi-
nen ja analyysi, vaan toiminnallisesta vuorovaikutuksesta lähtevä, vähän tutkittu ilmiö
esineiden antaminen, jonka vaiheita ja kehitystä tutkittiin pitkäaikaisseurantana äidin ja
lapsen välisessä kommunikaatiossa. Esineiden antaminen on lajityypillistä käyttäytymis-
tä (Tomasello 1999). Lisina (1985) mainitsee sen esimerkkinä esittävästä kommunikaatio-
muodosta. Hän ymmärsi sen kehityksellisen merkityksen ja ohjasi tutkimustilanteissaan
lapsia tietoisesti esineiden antamiseen. Omassa tutkimuksessani huomion kohteena oli äi-
din ja lapsen välinen omaehtoinen toiminta. Tilanteet syntyivät äidin ja lapsen yhteisen
toiminnan kontekstissa. Näin ollen esineiden antaminen oli tämän tutkimuksen mukaan
lapsesta lähtevää ja hänen itsensä hallitsemaa toimintaa. Tutkimus oli pitkäkestoinen ke-
hityksen seuranta puolen vuoden iästä aina kolmen vuoden ikään asti. Tutkimukseen ei si-
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sältynyt strukturoituja tehtäviä. Huomion kohteena oli äidin ja lapsen vapaa toiminta. Sen
vuoksi oli tärkeää saada syntymään luottamuksellinen suhde tutkijoiden ja perheiden vä-
lille, mikä vei oman aikansa.

On selvää, että empiiristä tutkimusaineistoa voi lähestyä monesta eri teoreettisesta nä-
kökulmasta. Aineistoon perehtymisen aikana on tunnistanut Piaget`n kuvaamia lapsen
esineellisen toiminnan kehitysvaiheita. Myös kiintymysteoreettisesti katsottuna aineistos-
ta löytyy vaiheita, jolloin tapahtuu merkittävää äiti-lapsi-suhteessa. Esimerkiksi 8 kuu-
kauden ja 15–16 kuukauden ikäisenä lapsi tulee yhä riippuvaisemmaksi äidistään. Nämä
ilmiöt ajoittuvat kehityksellisiin taitekohtiin tämän tutkimuksen analyysien mukaan. Tut-
kija tulkitsee tutkimuksensa tuloksia valitsemansa teoreettisen näkemyksen mukaisesti.
Eri näkökulmat eivät sulje toisiaan pois. Pikemminkin voisi ajatella, että ne täydentävät
toisiaan. Voisiko esimerkiksi kiintymysteoreettisen ja yhteisestä esineellisestä toiminnas-
ta lähtevän tarkastelun yhdistäminen tuoda uutta tietoa varhaiseen kehitykseen? 

Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaista kielen omaksumista pe-
dagogisesta näkökulmasta, oli luonnollista, että tutkimuksen taustateoriaksi valittiin Vy-
gotskyn näkemys kielen kehityksen alkujuurista lapsen ja aikuisen yhteisen esineellisen
toiminnan kontekstista lähtevänä. Tulokset tukevat Vygotskyn näkemystä kehityksen so-
siaalisesta alkuperästä. Lapsi on emotionaalisesti suuntautunut äitiinsä. Äiti on paitsi mu-
kana leikkijä, myös jäljittelyn kohde. Tässä kontekstissa tapahtuu lapsen kommunikatiivi-
sen toiminnan kehitys: suhde äitiin luo edellytykset esineellisten toimintojen laadullisille
muutoksille.

Tutkimuksen empiirinen anti oli moninainen: Havaittiin, miten jo alle vuoden ikäinen
lapsi on aktiivinen ja aloitteinen kommunikatiivisissa vaihdoissa. Esineiden antaminen on
lapsen kommunikaatiota toiselle ihmiselle, kunnes hänellä on edellytykset ilmaista itse-
ään riittävän selvästi puheilmaisuin. Kyse ei ole yhtäkkisestä kehitysmuutoksesta. Yllättä-
vää onkin, miten pitkään lapset tuovat esineitä äidilleen. Sanat liittyvät eleeseen ennen
kuin siirtymä kielelliseen kommunikaatioon tapahtuu. Kysymyksessä on hidas korvautu-
minen, replacement: Aluksi kieli on ele, jonka saavat aikaan esinekäsittelyn sosiaalisen
vuorovaikutuksen mallit. Sitten ele korvautuu puheella ja se muuttuu vähitellen symbolik-
si, mutta kehitys symboliksi vie aikaa. Aikuinen on tärkeä. Jos hän ei ole avaamassa uu-
sia potentiaalisia toimintoja, lapsen kehitys ei etene toivotulla tavalla. Kyse on nopeasti
ohikiitävistä lapsuuden kuukausista, vuorovaikutuksen alkuvaiheista, jolloin toiminta or-
ganisoituu uudelleen. Äitien toimintatavat ovat johdonmukaisia ja ne poikkeavat suuresti
toisistaan. Äidin huomion keskipisteenä voi olla lapsi, yhteinen toiminta lapsen kanssa,
toiminta itse tai toiminnan tulos. Äidin huomion fokus voi olla hän itse. Nämä tulokset
mahdollisti pitkäkestoinen seuranta.

Toiminnan ja kielen kehitys eivät ole irrallisia alueita (Vygotsky 1978, 23–24), vaan ne
yhdessä saavat aikaan muutoksen merkin kehityksessä. Kielen omaksumisen alkuperä on
toiminnan rakenteessa. Puheen ja käden liikkeiden yhteensovittamisen merkitystä tuo
esille jo Fröbel (1929) laululeikkikirjassaan, jossa hän on kuvannut laulujen sisältöä muu-
tamin ikonisin käsimerkein. Neurokognitiivisesti tarkasteltuna käden liikkeet yhdistynee-
nä sanalliseen ilmaisuun vahvistavat sanallisen ilmaisun merkityksen välittymistä (Mali-
nen, 2001). Kielen kehitystä ei voi tukea vain rohkaisemalla ja vahvistamalla lapsen sa-
nallista ilmaisua. Tärkeää on liittää manuaalinen toiminta sanallisiin ilmaisuihin (myös
Humalajoki & Piippo 2000). 
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Klassisessa esimerkissään Vygotsky (1978, 56) kuvaa sosiaalisen merkin, osoittavan
eleen, syntyä tarttumisliikkeestä lähtevänä. Tässä tutkimuksessa on analysoitu toisen sosi-
aalisen merkin, esineiden antamisen, syntyä äidin ja lapsen yhteisessä kommunikatiivi-
sessa toiminnassa. Tässä tutkimuksessa erottuivat seuraavat sosiaalisen merkin kehitys-
vaiheet: 1. Aikuinen tulkitsee lapsen ojentelun sosiaaliseksi. 2. Esineiden tutkiminen, ehkä
nimeäminen. Omaehtoinen esineiden antaminen. 3. Laajalle alueelle suuntautuvat esinei-
den kantamisrituaalit. 4. Esineiden antamiseen liitetään sana tai useampi. Lopulta sosi-
aalinen merkki jää pois ja lapsi alkaa kommunikoida symbolein. Kehitykselliset siirtymä-
vaiheet ajoittuvat sosiaalisen merkin ensimmäiseen ja kolmanteen vaiheeseen. Näin sosi-
aalisen merkin kehitysvaiheet limittyvät yleisten kehityksellisten siirtymien kanssa. Ylei-
set kehitykselliset siirtymät vievät eteenpäin merkin kehitystä. Pohdittavaksi tulee, mikä
on kehitysvaiheen ja siirtymävaiheen välinen suhde. Edellä kuvattuja ilmiöitä ja niiden
suhteita voidaan pitää tämän tutkimuksen teoreettisena antina.

Ensimmäisen siirtymän jälkeen lapsen toimintaan ja eleisiin tulee kuvitteellisuutta.
Toisen siirtymän jälkeen lapsen leikki saa laadullisesti uusia piirteitä. Lapsen sanavarasto
alkaa kasvaa. Yhä useammin sosiaaliseen merkkiin liittyy sana tai useampi. Kehityksel-
listen siirtymien paikallistuminen ensimmäisen elinvuoden lopulle ja puolentoista vuo-
den paikkeille osoitti, miten tärkeä aikuisen rooli on kehityksen käännekohdissa. On syn-
tynyt kehityksen sosiaalinen tilanne (Vygotsky 1998 a), jolloin ympäristössä toimivien ih-
misten tulee arvioida tilanne uudelleen ja ehkä muuttaa toimintatapaansa. Ristiriidoissa
saattaa piillä jotakin kehityksellisesti merkittävää (esim. Ullstadius 1998, Valsiner &
Cairns 1992). Kun lapsi lähtee tutkimaan ympäristöään laajemmin, jotakin tärkeää alkaa
tapahtua lapsen symbolisen toiminnan kehittymisen kannalta. Lapsen liikkumista rajoitta-
va äidin käyttäytyminen ja entisissä toimintamalleissa pysyminen hidastavat siirtymää ja
pitkittävät sitä.

Leontiewin (1974) mukaan jokaisessa kehityksen vaiheessa osoittautuu keskeiseksi
yksi toiminnan tyyppi, jossa kehittyvät tärkeimmät psyykkiset prosessit. Kehityksen var-
haisvaiheen johtava toiminnan tyyppi on yhteinen esineellinen toiminta aikuisen kanssa.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan äidin ja lapsen yhteiset esineelliset toiminnat on hy-
vin keskeinen toiminnan tyyppi vaiheessa, jolloin lapsi on emotionaalisessa suhteessa
hoitajaansa ja esineet vetävät lasta puoleensa (Elkonin 1998). Ehdotus siitä, että lähikehi-
tys muodostuisi useasta eri toiminnosta, tuntuu mielekkäältä: Tuli esille, miten lapsen
omaehtoinen liikkuminen ja omaehtoisen suhteen muodostaminen ympäristöön on tärkeä
osa lapsen kehitystä, varsinkin kun liikkuminen korostuu kehityksen siirtymävaiheissa.
Edelleen, lasta hoitava aikuinen ei ole ainut tärkeä ihmissuhde lapselle, vaikka varmaan-
kin tärkein. Omiin sisaruksiin kehittyy vähitellen erityinen ja tärkeä suhde. Laboratorios-
sa lapsen käyttäytyminen muuttui ratkaisevasti, kun hän oli sisaruksensa seurassa; silloin
äiti ei ollut niin tärkeä. Aluksi huomio oli vanhemman sisaruksen toimintojen seuraami-
sessa ja myöhemmin yhteisissä leikeissä.

Ensimmäisen elinvuoden kriisistä, kuten Vygotsky (1998 c) on asiaa kuvannut, tunnis-
taa ensimmäisen elinvuoden siirtymävaiheen. Lapsi oppii kiinnittämään toisen ihmisen
huomion uusin kommunikatiivisin keinoin: osoittelemalla, esineitä antamalla tai sanoin,
mikä on yksi kulttuurisen kehityksen kulmakivi. Vaikka puolentoista vuoden paikkeilla
tapahtuu kehityksellinen siirtymä, tutkimus tukee Vygotskyn (1982, 102–103) väittämää,
että silloin ei tapahdu dramaattista kehityksellistä hyppäystä, vaan siirtymä on asteittais-
ta. Sen sijaan selvä kehityksen laadun muutos, joka ilmenee siten, että sosiaalinen merkki
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jää vähitellen pois, tulee myöhemmin, kahden ja puolen vuoden paikkeilla. Tulosta tukee
myös aivotutkimus (esim. Thatcher 1992), jonka mukaan lasten aivotoiminnassa tapah-
tuu aktivoitumista vasemman aivopuoliskon etulohkon alueella. Samoin laajempi seuran-
tatutkimus pienten lasten päivähoidosta (Weber-Weigl, julkaisematon aineisto) tukee tätä
tulosta. Kyse on vaiheesta, jolloin lapset alkavat kommunikoida selvästi puhekielen avulla
ja ohjata leikkitoimintojaan kielellisen ajattelun avulla. Kyseistä vaihetta tulisi analysoi-
da tarkemmin kehityksellisenä siirtymävaiheena ja selvittää miten lapsen suhteet ympäris-
töön ja toisiin ihmisiin organisoituvat ennen ja jälkeen oletetun siirtymän.

Lapsen ja äidin keskinäisen vuorovaikutuksen ja toiminnan pitkäaikaisseuranta panee
väistämättä miettimään ja pohtimaan äitien erilaisia toimintatapoja ja niiden seurauksia
lasten kehitykselle. Kyse on lähikehityksen vyöhykkeen laadusta. Ilmiöstä on puhuttu ja
kirjoitettu paljon ja yhtä usein todettu ilmiön abstraktisuus ja tarve konkretisoida tutki-
mustyön avulla lähikehityksen vyöhykkeen laatutekijöitä. Valsiner (1987) konkretisoi il-
miötä erottamalla siinä lapsen vapaan liikkumisen ja äidin tukevan toiminnan vyöhykkeen
sisällä. Tämän aineistoanalyysin perusteella on todettava, että ilmiöt olivat konkreettisesti
olemassa erottavina tekijöinä äitien käyttäytymisessä ja myös vaikutukset näkyvissä pit-
kähkön ajan kuluessa. Kuudesta äidistä erottuivat äidit, jotka sallivat ja jopa kannustivat
lapsensa vapaata liikkumista. Toisaalta oli äitejä, jotka ehkäisivät lapsensa liikkumista eri
tavoin johdonmukaisesti. Äitien käyttäytymismallien johdonmukaisuus olikin silmiinpis-
tävä piirre seurannassa ja toteutui jokaisen äidin menettelyssä; hän pysyi uskollisena toi-
mintatavoilleen. Äideille osoittautuikin vaikeaksi toimintatavan muuttaminen lapsen kehi-
tystason edellytysten mukaisesti. Kyse on juuri toimimisesta lähikehityksen vyöhykkeel-
lä. Toimintatavan muutoksen vaikeus näkyi erityisesti lapsen ja äidin esineellisessä toi-
minnassa vaiheessa, jolloin lapsella alkoi olla mielikuvia ja edellytyksiä symboliseen
leikkiin (Helenius & Tolonen 1999). On huomattava, että äidin tukeva toiminta voi olla
myös estävää. Samaten äiti voi omalla aktiivisuudellaan tahtomattaan estää lapsen luon-
taisen liikkumisen.

Tärkeää olisi sallia lapsen omaehtoinen liikkuminen ja järjestää sille edellytyksiä. Täl-
lä alueella syntyvät kuitenkin suurimmat konfliktit kotielämässä. Äitien kertoman mu-
kaan lapsen aktiivinen liikkuminen toisen elinvuoden puolenvälin paikkeilla on rasittava
elämänvaihe. Usein päämäärätön kuljeskelu, kiipeily, tavaroiden kanniskelu ja heittely ih-
metyttävät ja rasittavat vanhempia. Monet ristiriidat perheissä syntyvätkin juuri tilanteis-
sa, joissa lapsen innokas ja rohkea liikkuminen törmää aikuisten turvallisuus- ja järjestys-
näkökohtiin. Ilmiö on ongelmallinen myös päiväkotien pienten osastoilla, joissa harvat ai-
kuiset valvovat ylisuuria lapsiryhmiä. Miten tuollaisissa olosuhteissa luodaan puolitoista-
vuotiaiden lasten vapaan liikkumisen mahdollisuuksia ja huolehditaan samalla siitä, ettei
vahinkoja satu? Samalla pitäisi olla valmius henkilökohtaiseen kommunikointiin esinetoi-
mintatilanteessa.

Samaan aikaan aktiivisen liikkumisen kanssa lapsi on suuntautunut toiseen ihmiseen,
mikä ilmenee toiminnan jäljittelyn vahvistumisena. Äitien toiminnallisen panoksen mer-
kitystä lapsen kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa tulisi korostaa. Tärkeää olisi tie-
dostaa, että kasvattajan tulisi muuttaa toimintatapaansa lapsen kehitysedellytysten mukai-
sesti. Tietyssä kehityksen vaiheessa, jolloin lapsi on kiinnostunut esineiden ominaisuuk-
sista, on paikallaan tutkia kohteen ja toiminnan yksityiskohtia. Tämä toimintatapa ei ole
tarkoituksenmukaista enää silloin, kun lapsi on siirtymässä toiminnallisessa kehitykses-
sään laadullisesti uudelle askelmalle, mielikuvaleikkiin. Silloin on tärkeää, että aikuinen
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tarkkailee lapsen huomion kiinnittymistä, antaa tilaa lapsen aloitteille, luo toimintaedelly-
tyksiä ja tulee mukaan mielikuvaan. Tärkeää on, että aikuinen toimii lapsen kanssa sa-
massa mielikuvassa ja näin tukee lapsen kehittymässä olevia toimintoja.

Lasten kielellinen kehitystaso testattiin seurannan päättyessä, noin kolmen vuoden iäs-
sä. Vaikka tuloksiin tulee suhtautua varauksella eivätkä ne ole yleistettävissä, ne antavat
kuitenkin viitteitä siitä, että ympäristökontekstilla ja äidin toiminnalla on oma merkityk-
sensä. Huomattava on, että kaikki tutkimuksessa mukana olleet lapset sijoittuivat normaa-
lin kielenkehityksen piiriin sekä ymmärtämisen että kielen tuottamisen alueilla. Lasten
välillä oli kuitenkin huomattavan suuria kehityseroja (Liite 7).

Lasten elämänkontekstin osuus osoittautui merkitykselliseksi. Jos äiti ei ollut toimin-
nallisesti aktiivinen, kompensointi löytyi kotoa: vanhemmat sisarukset tai leikkivä isä.
Perheen sosiaalinen verkosto saattoi olla laaja: lapsi saattoi tavata päivittäin isovanhempi-
aan, joilla oli aikaa ja halua leikkiä ja lorutella. Jos äiti, joka ei ole toiminnallisesti orien-
toitunut, on paljon lapsensa kanssa kaksin ja perheen sosiaalinen verkosto on pieni, silloin
ilmiön puutteellisuudet kasautuvat lapsella, ja se saattaa näkyä kehityksessä. Toisaalta täl-
lainen tilanne saattaa kehittää lapsessa joitakin erityisiä kehityksen osa-alueita (esim.
Harjunpää & Kallio 2000). Edellä kuvatussa elämänkontekstissa päivähoidon vertaiskon-
taktit olivat lapselle erityisen merkityksellisiä. Kasautumisilmiö näkyi tässä tutkimusai-
neistossa ja sillä oli selvä yhteys lapsen kehityskulkuun.

Äitien toimintaan vaikuttivat myös ammattiin ja koulutukseen liittyvät tekijät sekä tie-
tyt sukupolvelta toiselle siirtyvät toimintamallit, ellei niistä ollut tietoisesti opeteltu luo-
pumaan. Kysymyksiä heräsi paljon. Mikä oikein selittää äitien toimintaa? Kyseessä näyt-
tää olevan kovin monen tekijän yhteisvaikutus.

Jo Fröbel (1982) kirjoittaessaan ensimmäisestä leikkilahjasta, pallosta leikkivälineenä,
on viitannut esineiden käsittelyleikkiin ja antamiseen. Nyt olemme 2000-luvulla ja tutki-
muksen kohteena on hyvin vähän tutkittu, lähes tuntematon ilmiö. Ympyrä sulkeutuu. On
aika palata Fröbelin lähtökohtiin ja jatkaa siitä. Viime aikoina onkin kiinnitetty huomiota
siihen, miten vähän lasten elekommunikaatiota tunnetaan. Eleiden merkitystä kehityk-
seen ja oppimiseen on alettu korostaa. Eleistä puhutaan yhtenä tämän vuosituhannen tut-
kimushaasteista (esim. Goldin-Meadow 2000). 

Esineiden antaminen on tuttu myös antropologiasta. Huizinga (1967) kuvaa primitiivi-
sissä kulttuureissa esiintyviä ryhmien välisiä antamisjuhlia, lahjajuhlia, joihin tosin usein
liittyy kilpailu ja oman ylemmyyden todistaminen. Antropologian piirissä selitystä näille
ilmiöille etsitään maagisista ja myyttisistä käsityksistä. Myös tässä tutkimuksessa on esi-
tetty myytteihin ja rituaaleihin perustuvia tulkintoja vaiheesta, jolloin lapsi alkoi kantaa
paljon esineitä aikuisille. Aihetta voikin lähestyä myyttien ja rituaalien näkökulmasta,
mutta se on aivan oma tutkimusalueensa. Viime aikoina onkin ilmestynyt runsaasti alaa
käsittelevää kirjallisuutta (esim. Goldman 1998, Lindgren & Knaak 1997, Smith & al.
1996). Myös Lobok (1997) tutkiessaan ihmisyksilön varhaista kulttuurista kehitystä on
kuvannut, miten jo alle vuoden ikäisen lapsen käyttäytymisessä näkyy ihmislajille tyypil-
lisiä ritualistisia piirteitä, esimerkiksi lelujen merkitsemistä. Tämän tutkimusprosessin ai-
kana minua on alkanutkin kiinnostaa kehityksen varhaisvaiheessa ilmenevä ihmislajille
tyypillinen käyttäytyminen (myös Tomasello 1999). 

Käsillä olevassa tutkimuksessa esineiden antamista katsottiin rinnan osoittavan eleen
ja alkavan puheen kanssa. Myös esineiden näyttäminen tuli esille lasten käyttäytymisessä
yhtä pitkäkestoisena kuin edellä mainitut eleet, vaikka se ei tullutkaan mukaan analyysei-
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hin. Esineiden antamisen muuttumista lapsen aktiiviseksi toiminnaksi pääsin havainnoi-
maan selkeästi vain kahdella lapsella. Osoittelun kehitys ja alku jäivät tässä vielä sen ver-
ran hämäriksi, että puuttuu edellytykset arvioida Vygotskyn näkemystä osoittavan eleen
synnystä tarttumisliikkeestä lähtevänä. Esineiden antamisen, näyttämisen ja osoittelun al-
kujuuria tulisi tutkia tarkemmin empiirisesti. Jotta pääsisi havainnoimaan ilmiön syntyä
perusteellisesti, havainnointikertoja tulisi olla riittävän tiheästi sekä laboratorio- että koti-
olosuhteissa.

Tutkimuksessa oli mukana kuusi erilaista äitiä lapsensa kanssa. Tutkimuksen alussa äi-
dit vaikuttivat samanlaisilta aktiivisilta normaaleilta keskivertoäideiltä. Kuitenkin tutki-
muksen aikana äitien suuret erot yllättivät. Äidit ovat todellakin hyvin erilaisia eri syistä.
Kyse saattaa olla hyvin hienojakoisista ja erityyppisistä eroista kuin on esitelty kirjalli-
suudessa (esim. Hess & McDevitt 1984, Korhonen 1994, Seifer & al. 1996). Kyseiset
yleiset luokitukset ovat tämän tutkimuksen tarpeisiin liian karkeita. Tutkimuksen äidit si-
joittuisivat monen luokituksen mukaan kaikki samaan laajaan kategoriaan. Kuitenkin, kun
ajatellaan äidin ja lapsen keskinäistä kommunikaatiota lapsen esikielellisessä vaiheessa,
äitien käyttäytyminen saattaa poiketa hyvinkin paljon toisistaan joissakin pedagogisesti
olennaisissa suhteissa. Yksi jatkotutkimuksen aihe on tutkia näiden ”normaalisti käyttäy-
tyvien”, mutta erilaisten äitien käyttäytymistä strukturoiduissa esineiden antamistilanteis-
sa. Voisi tarkastella, miten he vastaavat lapsensa aloitteisiin ja tukevat lastensa intentio-
naalista kehitystä. Samantapaista tutkimusta voi tehdä myös päiväkotiryhmissä toimivalla
ammattihenkilöstöllä ja suunnata sinne tarvittavaa täydennyskoulutusta. 

Toteutetun seurantatutkimuksen laajasta video- ja haastattelumateriaalista voi tehdä
jatkotutkimuksia; haastatteluaineistosta voi selvittää äitidiskurssien eroja kuten lapsikäsi-
tyksiä ja käsityksiä vanhemmuudesta. Äitien käsitys kielestä ja kommunikaatiosta ja sen
ilmeneminen toiminnallisissa vuorovaikutustilanteissa olisi sekin kiinnostava tutkimuksen
kohde. 

Myös lapsen normaalissa kasvuympäristössä tulisi tehdä intensiivistä laadulliseen ana-
lyysiin perustuvaa kommunikaatiotutkimusta: Miten äidit tukevat lastensa kommunikaati-
on ja toiminnan kehitystä kotiympäristössä? Voisi tutkia konflikteja perheissä pienen lap-
sen eri kehityksen vaiheissa. Konfliktit ovat saaneet negatiivisen leiman, mutta niissä pii-
lee myös kehityksen ja kasvun voima. 

Tärkeitä tutkimuksen aiheita ovat myös mielekkyyden ja merkityksen muodostamisen
kysymykset varhaiskehityksessä; miten eri tavoin ja millä alueilla lapsi ilmaisee intentioi-
taan ja aloitteitaan ja tuntee niistä mielihyvää. Muisti on tullut tutkimuksen aikana esille
henkiseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä. Tulisi tutkia muistin merkitystä kielen
omaksumisessa. Kielen ja eleiden suhteista on olemassa hyvin poikkeavia käsityksiä teo-
reettisten lähtökohtien eroavuuksien vuoksi. Tämä tutkimus vahvisti käsitystä eleistä kiel-
tä ennakoivina sosiaalisina merkkeinä. Palaan alkuun. Ehkä yksi vastaus alkaneen vuosi-
tuhannen tutkimushaasteisiin on saattaa eleet kieltä ennakoivina sosiaalisina merkkeinä
tutkijoiden tarkasteluun. Sitä kautta saataisiin myös niiden merkitys ja pedagogiset mah-
dollisuudet kasvattajien tietoon. 



Lähteet

Adamson LB (1996) Communication development during infancy. Westview Press, Colorado.
Adolph K (1997) Learning in the development of infant locomotion. Monographs of the Society for

Research in Child Development 62 (3): Serial No 251.
Adolph KE, Vereijken B & Denny MA (1998) Learning to crawl. Child Development 69: 1299–1312.
Aidarova L (1982/1991) Opetus ja lapsen kehitys. Progress, NL.
Alasuutari P (1994) Laadullinen tutkimus. Vastapaino, Tampere.
Amano S & Kezuka E (1996) Infant’s orientation to adult’s hand and the development of object per-

formance. International Conference of the Cultural Historical Approach: Progress in Human Sci-
ences and Education. Moscow, October 21. - 24, 1996. 

Amano S, Kezuka E & Yamamoto A (1998) Development of orienting in infants: Shifting attention
from adults’ face to adults’ hand. Fourth Congress of the International Society for Cultural Re-
search and Activity Theory. Aarhus Denmark, June 7.-11, 1998. 

Bakeman R & Adamson LB (1984) Coordinating attention to people and objects in mother-infant and
peer-infant interactions. Child Development 55: 1278-1289.

Bakeman R & Adamson LB (1986) Infant’s conventionalized acts: Gestures and words with mothers
and peers. Infant Behavior and Development 9: 215–230.

Baldwin DA (1995) Understanding the link between joint attention and language. In: Moore C &
Dunham PJ (eds) Joint attention. Lawrence Erlbaum Ass., New Jersey, p 131–158.

Bates E, Camaioni, L & Volterra, V (1975) The acquisition of performatives prior speech. Merrill-
Palmer Quarterly 21:  205–226.

Bates E, Benigni L, Bretherton I, Camaioni L & Volterra V (1977) From gesture to the first word: On
cognitive and social prerequisites. In: Lewis M & Rosenblum LA (eds) Interaction, conversation
and the development of language. John Wiley & Sons Inc., New York: p 247–307.

Bates E, Benigni L, Bretherton I, Camaioni L & Volterra V (eds) (1979) The Emergence of symbols:
Cognition and communication in infancy. Academic Press, New York.

Bateson MC (1975) Mother- infant exchanges: The epigenesis of conversational interaction. In: Aar-
onson D & Rieber RW (eds) Developmental psycholinguistics and communication Disorders.
Academy in Sciences, New York, 18, p 101–113.

Bell C (1992) Ritual theory, ritual practice. Oxford University Press, New York.
Belsky J, Goode MK & Most RK (1980) Maternal stimulation and infant exploratory competence:

Cross-sectional, correlational and experimental analyses. Child Development 51: 1163–1178.
Bornstein MH & Tamis-LeMonda CS (1990) Activities and interactions of mothers and their first-

born infants in the first six months of life: Covariation, stability, continuity, correspondence and
prediction. Child Development 61: 1206–1217.



120
Bretherton J (1991) Intentional communication and the development of understanding of mind. In:
Frye D & Moore C (eds) Childrens’ theories of mind. Lawrence Erlbaum Ass., New Jersey, p
49–75.

Bronfenbrenner U (1979) The ecology of human development. Harward University Press, Cambridge
MA.

Bruner J (1974) The ontogenesis of speech acts. Journal of Child Language 2: 1–19.
Bruner J (1975) From communication to language. A Psychological perspective. Cognition 3:

255–287.
Bruner J (1982) The organization of action and the nature of the adult-infant transaction. In: Tronic

EZ (ed) Social interchange in infancy. Affect, cognition and communication. University Park
Press, Baltimore, p 23–35.

Bruner J (1983) Child’s talk. Learning to use language. Oxford University Press, New York.
Bruner J (1990) Acts of meaning. Norton, New York.
Bruner J (1995) From joint attention to the meeting of minds: An introduction. In: Moore C & Dun-

ham PJ (eds) Joint attention. Lawrence Erlbaum Ass., New Jersey, p 1–14.
Bruner J (1996) The culture of education. Harward University Press, New York. 
Bruner J (1998) Infancy and culture: A story. In: Chaiklin S, Hedegaard M & Jensen UJ (eds) Activity

theory and social practice: Cultural-historical approaches. Aarhus University Press, Aarhus, p
225–234.

Bruner J, Cole M & Lloyd B (eds) (1977) The developing child. Fontana/Open Books, London.
Bullowa M (ed) (1979) Before speech – The beginning of interpersonal communication. Cambridge

University Press, Cambridge.
Burchinal MR, Roberts JE, Nabors LA & Bryant DM (1996) Quality of center child care and infant

cognitive and language development. Child Development 67: 606–620. 
Bushnell IWR, Sai F & Mullin JT (1989) Neonatal recognition of the mother’s face. British Journal

of Developmental Psychology 7:  3–15.
Butterworth G (1998) Origins of joint visual attention in infancy. Commentary in M. Carpenter,

K. Nagell & M. Tomasello. Social cognition, joint attention and communicative competence from
9 to 15 months of age. Monographs of the Society for Research in Child Development 63 (4):
144–166.

Camaioni L (1989) The role of social interaction in the transition from communication to language.
In: de Ribaupierre A (ed) Transition mechanisms in child development: The longitudinal perspec-
tive. Cambridge University Press, New York, p 109–125.

Camaioni L (1993a) The development of intentional communication. A re-analysis. In: Nadel J & Ca-
maioni L (eds) New perspectives in early communicative development. Routledge, London, p
82–96.

Camaioni L (1993b) The social construction of meaning in early infant-parent and infant-peer rela-
tions. In: Nadel J & Camaioni L (eds) New Perspectives in Early Communicative Development.
Routledge, London, p 159–170.

Camaioni L & Laicardi C (1985) Early social games and language acquisition. British Journal of De-
velopmental Psychology 3:  31–39.

Campos JJ, Kermoian R & Zumbahlen MR (1992) Socioemotional transformations in the family sys-
tem following infant crawling onset. In: Eisenberg N & Fabes RA (eds) Emotion and its regulation
in early development. New Directions for Child Development 55. Jossey-Bass, San Fransisco, p
25–40. 

Carpenter M, Nagell K & Tomasello M (1998) Social cognition, joint attention and communicative
competence from 9 to 15 months of age. Monographs of the Society for Research in Child Devel-
opment 63 (4).

Clark RA (1978) The transition from action to gesture. In: Lock A (ed) Action, gesture and symbol.
Academic Press, London, p 231–257.



121
Cole M & Cole SR (2001) The Development of children. 4. edition. Worth Publishers, New York.
Collis GM (1979) Describing the structure of social interaction in infancy. In: Bullowa M (ed) Before

speech: The beginning of interpersonal communication. Cambridge University Press, New York,
p 111–130.

Collis GM (1985) On the origins of turn-taking: alternation and meaning. In: Barrett M (ed) Chil-
dren’s single word speech. John Wiley & Sons Ltd, New York, p 217–230.

Comez JC, Sarria E & Tamarit J (1996) The comparative study of early communication and theories
of mind: Ontogeny, phylogeny and pathology. In: Baron-Cohen S, Tager-Flusberg D & Cohen DJ
(eds) Understanding other minds. Perspectives from autism. Oxford University Press, Oxford, p
397–426.

Connolly K & Dalgleish M (1989) The emergence of tool using skill in infancy. Developmental Psy-
chology 25:  539–549.

Corkum V & Moore C (1995) Development of joint visual attention in infants. In: Moore C & Dun-
ham PJ (eds) Joint attention. Lawrence Erlbaum Ass, New Jersey, p 61–83.

Davydov VD & Zintsenko VP (1987) L. S. Vygotskin panos psykologiatieteen kehittämisessä. Psyk-
ologia 22(6):  408–415.

Dawson G, Hill D, Spencer A, Galpert L & Watson L (1990) Affective exchanges between young
autistic children and their mothers. Journal of Abnormal Child Psychology 18:  335–345.

De Casper AJ & Fifer WP (1980) Of human bonding: newborn prefer their mother’s voices. Science
208:  1174–1176.

De Saussure F (1972) Course in general linguistics. Duckworth, London.
Desrochers S & Morisette P & Ricard M (1995) Two perspectives on pointing in infancy. In: Moore

C & Dunham PJ (eds) Joint attention. Lawrence Erlbaum Ass, New Jersey, p 85–101. 
Donaldson M (1978) Children’s minds. Fontana/Collins, Glasgow.
Duncan RM (1993) Gesture and joint action in human ontogeny and polygeny. Activity Theory 13/

14:  59–61.
Dunham PJ, Dunham F & Curvin A (1993) Joint-attentional states and lexical acquisition at 18

months. Developmental Psychology 29:  827–831.
Dunleavy AO & Miracle Jr AW (1981) Sport: An experimental setting for the development of a the-

ory of ritual. In: Cheska AT (ed) Play as context. Leisure Press, West Point New York, p 118–149.
Eckerman CO (1993) Imitation and toddlers’ achievement of co-ordinated action with others. In:

Nadel J & Camaioni L (eds) New perspectives in early communicative development. Routledge,
London, p 116–138.

Eimas PD (1985) The perception of speech in early infancy. Scientific American 252:  66–72.
Elkonin DB (1998) Toward the problem of stages in the mental development of children. Julkaistu

1972. Kääntänyt N. Veresov (1999) Saatavissa: http://www.maro.newmail.ruvestnik/biblioteka-
ro/elkonin-veresov.htm.

Elkonin DB (1980) Psychologie des Spiels. Beiträge zur Psychologie. Band 7. Volk und Wissen, Ber-
lin.

Elman JL, Bates EA, Johnson MH, Karmiloff-Smith A, Parisi D & Plunkett K (1999) Rethinking in-
nateness. A connectionist perspective on development. MIT Press, Cambridge, MA.

Fenson L, Dale PS, Reznick SJ, Bates E, Thal DJ & Pethick SJ (1994) Variability in early communi-
cative development. Monograph of the Society of Research in Child Development 59.

Fenson L & Ramsay D (1981) Effects of modeling action sequences on the play of twelve, fifteen and
nineteen month old of children. Child development 52:  1028–1036.

Fernald A & Kuhl PK (1987) Acoustic determinants of infant preference for mothers speech. Infant
Behavior and Development 10:  279–293.

Fogel A (1993) Two principles of communication: co-regulation and framing. In: Nadel J & Camaio-
ni L (eds) New perspectives in early communicative development. Routledge, London, p 9–22.



122
Fogel A, Nwokah E & Karns J (1993) Parent-infant games as dynamic social systems. In: MacDonald
K (ed) Parent-child play. Descriptions and implications. State University of New York Press, New
York, p 43–70.

Forman GE (Ed) (1982) Action and thought. From sensorimotor shemes to symbolic operations. Ac-
ademic Press, New York.

Fröbel FWA (1929) Mutter- und Koselieder. Leipzig: Ernst Wiegandt. Verlagsbuchhandlung.
Fröbel FWA (1982) Die erste Spielgabe – der Ball. Friedrich Fröbel, seine Erziehungsgrundsätze,

seine Erziehungsmittel und Weise, wie seine Erziehungszwecke und sein Erziehungsziel im Ver-
hältnis zu den Strebungen der Zeit und ihren Forderungen. Dargestellt von ihm selbst (1850) In:
R. Boldt, E. Nuchtel & H. König (hrsg.) ”Kommt, lasst uns unsern Kindern leben!” Volk und Wis-
sen, Berlin, s. 57–68.

Gibson EJ (1991) Odyssey in learning and perception. MIT Press, Cambridge MA.
Goldin-Meadow S (2000) Beyond words: The importance of gesture to researchers and learners.

Child Development 71:  231–239.
Goldman LR (1998) Child’s play. Myth, mimesis and make-believe. Berg, New York.
Goodwin C (1995) Seeing in depth. Social Studies of Science 25:  237–274.
Goodwin C (1998) Action and embodiment within situated human interaction. Conference for the

American Association for Applied Linguistics, Seattle, 14.–17. March 1998. 
Goodwyn SW & Acredolo LP (1998) Encouraging symbolic gestures: A new perspective on the re-

lationship between gesture and speech. In: Iverson JM & Goldin-Meadow S (eds) The nature and
functions of gesture in children’s communication. Jossey-Bass Publishers, San Fransisco, p
61–73.

Gopnik A & Meltzoff A (1993) Imitation, cultural learning and the origins of ”theory of mind”, Open
peer commentary on article: Tomasello M, Kruger AC & Ratner HH Cultural learning. Behavioral
and Brain Sciences 16:  521–523.

Haight WL & Miller PJ (1993) The development of everyday pretend play: A longitudinal study of
mother’s participation. University of New York Press, New York.

Hakkarainen P (1990) Motivaatio, leikki ja toiminnan kohteellisuus. Orienta-Konsultit Oy, Helsinki.
Hakkarainen P & Veresov N (1998) Leikki, mielekkyys ja lapsen kehitys. Kasvatus 29:  452–462.
Hamel J, Dufour S & Fortin D (1993) Case study methods. Qualitative Research Methods, Volume

32. Sage Publications, Newbury Park.
Hanks WF (1996) Language and communicative practices. Westview Press, Colorado.
Harjunpää M & Kallio T (2000) ”Luulit sä, että ne on muka korvikset?”. Tapaustutkimus alle kolmi-

vuotiaan lapsen semioottisesta toiminnasta ja matemaattisen ajattelun esivaiheesta. Oulun yliopis-
to. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Harre’ R & Lamb R (eds) The encyclopedic dictionary of psychology. Blackwell, Oxford.
Harris JC (1982) Sport and ritual: A macroscopic comparison of form. In: Loy JW (ed) The paradoxes

of play. Leisure Press, New York, p 205–214.
Hazen NL & Lockman JJ (1989) Skill and context. In: Lockman JJ & Hazen NL (eds) Action in social

context. Perspectives on early development. Plenum Press, New York, p 1–16.
Heath C (1986) Body movement and speech in medical interaction. Cambridge University Press,

New York.
Heath C & Hindmarsh J (1996) Objects in action: The occasioned sense of material environment. So-

ciology Meetings in Dresden, Germany.
Heath C & Luff P (1996) Convergent activities: Line control and passenger information on the Lon-

don underground. In: Engeström Y & Middleton D (eds) Cognition and communication at work.
Cambridge University Press, Cambridge, p 96–130.

Hedegaard M (1990) The zone of proximal development as basis for instruction. In: Moll LC (ed)
Vygotsky and education. Instructional implications and applications of sociohistorical psycholo-
gy. Cambridge University Press, New York, p 349–371.



123
Helenius A & Tolonen K (1999) The quality of proximal development. Individual differences be-
tween pre-language infants within the context of object manipulation in the company of adults.
Paper presented in Ecer 99, European Conference on Educational Research in Lahti
22.–25.9.1999.

Hess RD & McDevitt TM (1984) Some cognitive consequences of maternal intervention techniques:
A longitudinal study. Child Development 55:  2017–2030.

Hodapp RM, Goldfield EC & Boyaatzis CJ (1984) The use and effectiveness of maternal scaffolding
in mother-infant games. Child Development 55:  772–781.

Huizinga J (1967) Homo Ludens. Beacon Press, Boston.
Humalajoki K & Piippo P (2000) Äidin ja alle vuoden ikäisen lapsen välinen musiikillinen vuorov-

aikutus. Oulun Yliopisto. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö. Kasvatustieteen pro gradu-tutkiel-
ma.

Hyvärinen L & Torkinlampi M (2000) Lorut aikuisen ja alle puolivuotiaan lapsen välisessä vuorov-
aikutuksessa. Oulun yliopisto. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö. Pro gradu -tutkielma.

Ignjatovic N, Kovac-Cerovic T, Plut D & Pesikan A (1988) Social interaction in early childhood and
its developmental effects. In: Valsiner J (ed) Child development within culturally structured envi-
ronments. Ablex Publishing Corporation, New Jersey, p 89–153.

Isabella R & Belsky J (1991) Interactional syncrony and the origins of infant-mother attachment: a
replication study. Child Development 62:  373–384.

Jones CP & Adamson LB (1987) Language use in mother-child-sibling interactions. Child Develop-
ment 58:  356–366.

Jordan B & Henderson A (1994) Interaction analysis: Foundations and practice. Institute for Research
on Learning, Palo Alto, CA.

Karjalainen M (1991) ”Onko kisu, kisu?” Aikuisten käyttämän hoivakielen tarkastelua. Oulun yli-
opiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja 31.

Karmiloff-Smith A (1996) Beyond modularity: A developmental perspective on cognitive science.
The MIT Press, Cambridge MA.

Kaye K (1982) The mental and social life of babies. University of Chicago Press, Chicago.
Kilmer S (1977) Sport as ritual: A theoretical approach. In: Lancy DF & Tindall BA (eds) The study

of play: Problems and prospects. Leisure Press, New York, p 44–49.
Korhonen M (1994) Keski-ikäisten naisten lapsuuskokemukset ja oma vanhemmuus. Joensuun yli-

opisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Psykologian tutkimuksia 15.
Kunnari S (1998) Varhaisten sanojen määrällinen kehitys. In: Karjalainen M (toim) Kielen ituja:

ajankohtaista lapsenkielen tutkimuksesta. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedi-
an laitoksen julkaisuja 10, s. 85–98.

Kunnari S (2000) Characteristics of early lexical and phonological development in children acquiring
Finnish. Acta Universitatis Ouluensis B 34, Oulun yliopisto.

Laakso M-L (1999) Prelinguistic skills and early interactional context as predictors of children’s lan-
guage development. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 155. Uni-
versity of Jyväskylä, Jyväskylä.

Langer J (1980) The origins of logic: Six to twelwe months. Academic Press, New York.
Lapila T & Lapila T & Helenius A & Tolonen K (2000) Entäs nyt nelivuotias? Video lapsista perhe-

kontekstissaan matkalla kultturisiin merkityksiin. Oulun yliopisto. Kajaanin opettajankoulutusyk-
sikkö.

Lehtovaara M (1995) Tutkimus ja tutkimuksen tutkimus fenomenologisesta näkökulmasta. In: Niem-
inen J (toim.) Menetelmävalintojen viidakossa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Ju-
lkaisusarja B 13:  71–106.

Leiwo, M. (1977) Kielitieteellisiä näkökohtia viivästyneestä kielenkehityksestä. Studia Philologica
Jyväskyläensia 10. Jyväskylä.

Leontiew AN (1959/1974) Probleme der Entwicklung des Psychischen. Volk und Wissen, Berlin.



124
Leontjev AN (1977) Toiminta, tietoisuus, persoonallisuus. Kansankulttuuri, Helsinki.
Lieko A (1992) The development of complex sentences: A case study of Finnish. Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seura, Helsinki.
Lindgren JR & Knaak J (Eds) (1997) Ritual and semiotics. Peter Lang Publishing Inc, New York.
Lisina MI (1985) Child-adult-peers. Progress, Moscow.
Lobok AM (1997) Antropologiya mifa. BKI, Jakaterinburg.
Lock A (1978) The emergence of language. In: Lock A (ed) Action, gesture and symbol. The emer-

gence of language. Academic Press, New York, p 3–18.
Locke JL (1993) The child’s path to spoken language. Harward University Press, London.
Lockman JJ & McHale JP (1989) Object manipulation in infancy. Developmental and contextual de-

terminants. In: Lockman JJ & Hazen NL (eds) Action in social context. Perspectives on early de-
velopment. Plenum Press, New York, p 129–167.

Lotman J (1989) Merkkien maailma. Kirjoitelmia semiotiikasta. Painokaari Oy, Helsinki.
Lyytinen P (1978) The acquisition of Finnish morphology in early childhood. Jyväskylä Studies in

Education, Psychology and Social Research 37. Jyväskylä.
Lyytinen P (1999) Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä. Jyväskylän

yliopiston Lapsitutkimuskeskus ja Niilo Mäki Instituutti. Yliopistopaino, Jyväskylä.
Mahler MS, Pine F & Bergman A (1975) The psychological birth of the human infant. Basic Books,

New York.
Malinen K (2001) Nonverbaalisesta ilmaisusta kohti puheviestintää puhetta tukevien viittomien avul-

la. Oulun yliopisto. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma.
Marton F (1981) Phenomenology – describing conceptions of the world around us. Instructional Sci-

ence 10:  177–200.
Maykut P & Morehouse R (1994) Beginning qualitative research. A philosophical and practical

guide. The Falmer Press, London.
McCartney K (1984) Effect of quality of day care environment on children’s language development.

Developmental Psychology 20:  244–260.
Meltzoff AN (1995) Understanding the intentions of others: Re-enactment of intended acts by 18

month-old children. Developmental Psychology 31:  838–850.
Meltzoff AN & Gopnik A (1989) On linking imitation, representation and language learning in the

first two years of life. In: Speidel GE & Nelson KE (eds) The many faces of imitation in language
learning. Springer-Verlag, New York, p 23–47.

Moon C, Cooper RP & Fifer WP (1993) Two days olds prefer their native language. Infant Behavior
Development 16:  495–500.

Moore C (1998) Social cognition in infancy. Commentary in M. Carpenter, K. Nagell &
M. Tomasello. Social cognition, joint attention and communicative competence from 9 to 15
months of age. Monographs of the Society for Research in Child Development 63:  167–174.

Moore C & Corkum V (1994) Social understanding at the end of first year of life. Developmental Re-
view 14:  349–372.

Morton J & Johnson MH (1991) Conspec and conlearn: A two-process theory of infant face recogni-
tion. Psychological Review 98:  164–181.

Munch R & Smelser NJ (1987) Relating the micro and macro. In: Alexander JC, Giesen B, Munch R
& Smelser NJ (eds) The micro-macro link. University of California Press, London, p 356–387.

Mundy P, Sigman M & Kasari C (1990) A longitudinal study of joint attention and language devel-
opment in autistic children. Journal of Autism and Development Disorders 20:  115–128.

Mäkelä K (1992) Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa Mäkelä K (toim) Kvalitati-
ivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Gaudeamus, Helsinki, s. 42–61.

Nadel J & Camaioni L (eds) (1993) New perspectives in early communicative development.
Routledge, New York.



125
Nelson K (1996) Language in cognitive development. The emergence of the mediate mind. Cam-
bridge University Press, New York.

Nicolich LM (1977) Beyond sensorimotor intelligence: Assesment of symbolic maturity through
analysis of pretend play. Merrill-Palmer Quarterly 23:  88–99.

Nieminen P (1991) Äidin ja lapsen kommunikaatio ja lapsen kielen omaksuminen. Vammalan kir-
japaino Oy, Vammala.

Ochs E (1988) Culture and language development. Language acquisition and language socialization
in a Samoan village. Cambridge University Press, Cambridge.

Ochs E, Schegloff EA & Thompson A (eds) (1996) Interaction and grammar. Cambridge University
Press, Cambridge.

Parrinello RM & Ruff HA (1988) The influence of adult intervention on infants’ level of attention,
Child Development 59:  1125–1135.

Perinat A & Sadurni M (1999) The ontogenesis of meaning: An interactional approach. Mind, Culture
and Activity 6: 53–76.

Piaget J (1952) The origins of intelligence in children. International Universities Press, New York.
Piaget J (1954) The construction of reality in the child. Basic Books, New York.
Piaget J (1962) Play, dreams and imitation. WW Norton, New York.
Piantanida M & Garman NB (1999) The qualitative dissertation. A guide for students and faculty.

Corwin Press, Thousand Oaks.
Portes PR, Smith TL, Zady MF & Del Castillo K (1997) Extending the double stimulation method in

cultural-historical research: Parent-child interaction and cognitive change. Mind, Culture, and Ac-
tivity 4:  108–123.

Poulin-Dubois D & Shultz TR (1988) The Development of the understanding of human behavior:
From agency to intentionality. In: Astington JW, Harris PL & Olson DR (eds) Developing theories
of mind. Cambridge University Press, Cambridge, p 109–125.

Premack D & Premack AJ (1983) The mind of an ape. Norton.
Reddy V (1991) Playing with other’s expectations: Teasing and mucking about in the first year. In:

Whitten A (ed) Natural theories of mind: Evolution, development and simulation of everyday
mindreading. Blackwell, Cambridge MA, p 143–158.

Reynell J & Huntley M (1985) Reynell Developmental Language Scales. Manual. Second Revision.
Nfer-Nelson, Windsor.

Riihelä M (1996) Mitä teemme lasten kysymyksille? Lasten ja ammattilaisten kohtaamisten merkit-
ysulottuvuuksia lapsi-instituutioissa. Stakesin tutkimuksia 66. Gummerrus, Jyväskylä.

Rochat P & Senders SJ (1995) Active touch in infancy: Action, systems in development. In: Rochat
P (ed) The self in infancy: Theory and research. Advances in Psychology 112. North-Holland, p
412–439.

Rogoff B, Malkin C & Gilbride K (1984) Interaction with babies as guidance in development. In:
Rogoff B & Wertsch JV (eds) Children’s learning in the ”zone of proximal development”. Jossey-
Bass, San Fransisco, p 31–44.

Ross HS & Lollis SP (1987) Communication within infant social games. Developmental Psychology
23:  241–248.

Ruff H (1984) Infants’ manipulative exploration of objects: Effects of age and object characteristics.
Developmental Psychology 20:  9–20.

Schaffer HR (ed) (1977) Studies in mother- infant interaction. Academic Press, London.
Schaffer HR (1989) Language development in context. In: Tetzchner SV, Siegel LS & Smith L (eds)

The social and cognitive aspects of normal and atypical language development. Springer-Verlag,
New York, p 1–22.

Seifer R, Schiller M, Sameroff AJ, Resnick S & Riordan K (1996) Attachment, maternal sensitivity
and infant temperament during the first year of life. Developmental Psychology 32: 12–25.



126
Sellen A (1997) Assessing video-mediated conduct: A discussion of different analytic approaches.
In: Finn KE, Sellen AJ, & Wilbur SB (eds) Video-mediated communication. Lawrence Erlbaum
Ass, New Jersey, p 95–106.

Shirley MM (1973) The first two years. A study of twenty-five babies. Greenwood Press, Conneticut.
Silverman D (1993) Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and interaction.

SAGE Publications, London.
Smith AB (1999) Quality childcare and joint attention. International Journal of Early Years Education

7:  85–98.
Smith R, Frazer JG, Hooke SH & Harrison JE. (eds) (1996) Theories of myth. Vol. 5. Garland Pub-

lishing Inc, New York.
Subbotsky E (1997) Vygotsky’s distinction between lower and higher mental functions and recent

studies on infant cognitive development. Saatavissa: http://www.geocities.com/ nschmolze/sub-
bot.html

Sugarman S (1984) The development of preverbal communication: Its contribution and limits in pro-
moting the development of language. In: Schiefelbush RL & Pickar MA (eds) The acquisition of
communicative competence. University Park Press, Baltimore MD, p 23–67.

Suoranta J & Eskola J (1992) Kvalitatiivisten aineistojen analyysitapoja luokittelemassa – eli noin 8
tapaa aineiston erittelyyn. Kasvatus 3:  276–280.

Tesch R (1990) Qualitative research. Analysis types & software tools. The Falmer Press, London. 
Thatcher RW (1992) Cyclic cortical reorganization during early childhood. Brain and Cognition 20:

24–50.
Toivainen J (1980) Inflexional affixes used by Finnish-speaking children aged 1-years. Suomen

Kielitieteellisen Seuran julkaisuja 359, Helsinki.
Tolonen K (1996) Esikielellisen kauden verbaalisen kehityksen taustaa. Oulun yliopiston Kajaanin

opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Tutkimuksia C 1/96.
Tolonen K (1997) Jaetun huomion käsite ja ilmiön kehittyminen esikielellisellä kaudella. In: Helenius

A & Razinow P (eds) Lapsi kieltä oppimassa. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitok-
sen julkaisuja, Sarja C Varhaiskasvatus 3/1997:  16–30.

Tomasello M (1988) The role of joint attentional processes in early language development. Language
Sciences 10:  69–88.

Tomasello M (1995) Joint attention as social cognition. In: Moore C & Dunham PJ (eds) Joint Atten-
tion. Lawrence Erlbaum Ass, New Jersey, p 103–130.

Tomasello M (1999) The cultural origins of human cognition. Harward University Press, Cambridge
MA. 

Tomasello M, Kruger AC & Ratner HH (1993) Cultural Learning, Behavioral and Brain Sciences 16:
495–552.

Trevarthen C (1988) Universal co-operative motives: How infants begin to know the language and
culture of their parents. In: Jahoda G & Lewis IM (eds) Acquiring culture: Cross cultural studies
in child development. Routledge, New York, p 37–90.

Trevarthen C (1993) The self born in intersubjectivity: The Psychology of an infant communicating.
In: Neisser U (ed) The perceived self. Ecological and interpersonal sources of self-knowledge.
Cambridge University Press, p 121–173.

Trevarthen C & Hubley P (1978) Secondary intersubjectivity: Confidence, confiding and acts of
meaning in the first year. In: Lock A (ed) Action, gesture and symbol: The emergence of language.
Academic Press, New York, p 183–227.

Tronick E, Als H & Brazelton TB (1980) Monadic phases: A structural descriptive analysis of infant-
mother face-to-face interaction. Merrill-Palmer Quarterly 26:  3–24.

Ullstadius E (1997) The development of mother-infant conflict in the first 15 months. In: Hedegaard
M & Chaiklin S (eds) Abstracts. Fourth Congress of the International Society for Cultural Re-
search and Activity Theory. June 7.-11. 1998. Århus: ReproLine. p 221–223.



127
Ussowa AP (1974) Unterricht im Kindergarten. Volk und Wissen, Berlin.
Uzgiris IC (1983) Organization of sensomotor intelligence. In: Lewis M (ed) Origins of intelligence.

Plenum Press, New York, p 135–189.
Valsiner J (1984) Construction of the zone of proximal development in adult-child joint action: The

socialization of meals. In: Rogoff B & Wertsch JV (eds) Children’s learning in the ”Zone of Prox-
imal Development”. New Directions for Child Development 23. Jossey-Bass, San Fransisco, p
65–76.

Valsiner J (1987) Culture and development of children’s action. John Wiley, Chichester.
Valsiner J (1990) Culture and human development. Lexington Books, Lexington MA.
Valsiner J (1998) The guided mind. A sociogenetic approach to personality. Harward University

Press. 
Valsiner J (2000) Culture and human development. SAGE Publications, London.
Valsiner J & Cairns RB (1992) Theoretical perspectives on conflict and development. In: Shantz CU

& Hartup WW (eds) Conflict in child and adolescent development. Cambridge University Press,
Cambridge, p 15–35.

Vandell DL & Wilson KS (1987) Infants’ interactions with mother, sibling and peer: Contrasts and
relations between interaction systems. Child Development 58:  176–186.

Van der Veer R & Valsiner J (1991) Understanding Vygotsky: A Quest for synthesis. Blackwell, Ox-
ford.

Van der Veer R & Valsiner J (1994) The Vygotsky reader. Blackwell, Oxford.
Vihman MM & McCune L (1994) When is a word a word? Journal of Child Language 21: 517–542.
Von Hofsten C (1997) On the early development of predictive abilities. In: Dent-Read C & Zukow-

Goldring P (eds) Evolving explanations of development: Ecological approaches to organism-en-
vironmental systems. American Psycological Association, Washington DC, p 163–194.

Von Hofsten C & Rönnqvist L (1988) Preparations for grasping an object: A developmental study.
Journal of Experimental Psychology 14:  610–621.

Von Hofsten C & Siddiqui A (1993) Using the mother’s actions as a reference for object exploration
in 6- and 12-month-old infants. British Journal of Developmental Psychology 11: 61–74.

Von Zansen K & Tolonen K (1997) Ituja. Opetusvideo kielenomaksumisen ennakkoehdoista. Oulun
yliopisto. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö.

Venger LA (1977) The emergence of perceptual actions. In: Cole M (ed) Soviet developmental psy-
chology. M.E. Sharpe Inc, New York, p 393–456.

Veresov N (1998) Vygotsky before Vygotsky. The path to the cultural-historical theory of human
consciousness (1917–1927) Historical and methodological analysis. Acta Universitatis Ouluensis
E 30.

Veresov N (1999) Undiscovered Vygotsky. Peter Lang, Frankfurt am Main.
Veresov N & Hakkarainen P (1998) Inconsistencies of cultural historical psychology. Julkaisematon

artikkeli.
Vondra J & Belsky J (1989) Infant play at one year. Characteristics and early antecedents. In: Lock-

man JJ & Hazen NL (eds) Action in social context. Perspectives on early development. Plenum
Press, New York, p 173–206.

Vygotsky LS (1977) The development of higher psychological functions. Soviet Psychology 3:
60–73.

Vygotsky LS (1978) Mind in society: The development of higher psychological processes. Harward
University Press, Cambridge.

Vygotsky LS (1981) The genesis of higher mental functions. In: Wertsch JV (ed) The concept of ac-
tivity in soviet psychology. Sharpe, New York, p 144–88.

Vygotski LS (1982) Kieli ja ajattelu. Weilin + Göös, Espoo.
Vygotsky LS (1987) Thought and word. In: Rieber RW & Carton AS (eds) The collected works of L.

S. Vygotsky. Volume 1. Problems of general psychology. Plenum Press, New York, p 243–285.



128
Vygotsky LS (1997a) The problem of the development of higher mental functions. In: Rieber RW
(ed) The collected works of L. S. Vygotsky. Volume 4. The history of the development of higher
mental functions. Plenum Press, New York, p 1–26. 

Vygotsky LS (1997b) The structure of higher mental functions. In: Rieber RW (ed) The collected
works of L.S. Vygotsky. Volume 4. The history of the development of higher mental functions.
Plenum Press, New York, p 83–96.

Vygotsky LS (1997c) Genesis of higher mental functions. In: Rieber RW (ed) The collected works
of L. S. Vygotsky. Volume 4. The history of the development of higher mental functions. Plenum
Press, New York, p 97–119.

Vygotsky LS (1997d) Conclusion; Further research; development of personality and world view in
the child. In: R. W. Rieber (ed) The collected works of L. S. Vygotsky. Volume 4. The history of
the development of higher mental functions. Plenum Press, New York, p 241–251.

Vygotsky LS (1998a) The problem of age. In: Rieber RW (ed) The collected works of L. S. Vygotsky.
Volume 5. Child psychology. Plenum Press, New York, p 187–205.

Vygotsky LS (1998b) Infancy. In: Rieber RW (ed) The collected works of L. S. Vygotsky. Volume
5. Child psychology. Plenum Press, New York, p 207–241.

Vygotsky LS (1998c) The crisis of the first year. In: Rieber RW (ed) The collected works of L. S.
Vygotsky. Volume 5. Child psychology. Plenum Press, New York, p 243–259.

Vygotsky LS (1998d) Early childhood. In: Rieber RW (ed) The collected works of L. S. Vygotsky.
Volume 5. Child psychology. Plenum Press, New York, p 261–281.

Weigl I (1981) Sprache - Handlung - Kommunikation. Untersuchungen zum Spracherwerb bei Krip-
penkindern im 2. Lebensjahr. Dissertation B (Habilitationschrift), Humboldt-Universität zu Ber-
lin.

Weigl I (1986) Sprache - Handlung - Kommunikation. Praxisrelevante Ergebnisse experimenteller
Untersuchungen zum Spracherwerb im Kleinkindalter. In: Springer L & Kattenbeck G (hrsg.) Ak-
tuelle Beiträge zu kindlichen Sprach- und Sprechstörungen. Munchen: Verlag Tuduv., s.21–72.

Weigl I (1990) Sprache - Handlung – Kommunikation. Third Congress of the International Society
for Cultural Research and Activity Theory. Tampere Finland, June 1990. 

Weigl I (1998) Cognitive processes in the acquisition of language. In: Hakkarainen P , Helenius A &
Razinov P (eds) Language and communication. Saatavissa: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514251563/ 

Wertsch JV (1984) The zone of proximal development: Some conceptual issues. In: Rogoff B &
Wertsch JV (eds) Children’s learning in the ”Zone of proximal development”. New Directions for
Child Development 23. Jossey-Bass, San Fransisco, p 7–18.

Wertsch JV (1985) Vygotsky and the social formation of mind. Harvard University Press, Cam-
bridge, Mass.

Wertsch JV & Sammarco JG (1985) Social precursors to individual cognitive functioning: The prob-
lem of units of analysis. In: Hinde RA, Perret-Clermont A-N & Stevenson-Hinde J (eds) Social
Relationships and Cognitive Development. Oxford University Press, Oxford, p 276–293.

Whittaker S & O’Conaill B (1997) The role of vision in face-to-face and mediated communication.
In: Finn KE, Sellen AJ & Wilbur SB (eds) Video-mediated communication. Lawrence Erlbaum
Ass, Mahwah, p 23–49.

Wiley N (1988) The micro-macro problem in social theory. Sociological Theory 6:  254–261.
Wood D (1988) How children think and learn. The social contexts of cognitive development. Basil

Blackwell Ltd, Oxford.
Wundt W (1912) Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache,

Mythus und Sitte. Zweiter Band. Die Sprache. Wilhelm Engelmann, Leipzig.
Wundt W (1973) The language of gestures. Mouton, The Hague.
Yendovitskaya TV (1974) Development of attention. In: Zaporozhets AV & Elkonin DB (eds) The

psychology of preschool children. The MIT Press, Massachusetts, p 65–88.



129
Yin RK (1994) Case study research. Design and methods. Applied social research methods series.
Volume 5. Sage Publications, Thousand Oaks.

Yonas A & Hartman B (1993) Perceiving the affordance of contact in four-and five-month-old in-
fants. Child Development 64:  298–308.

Zinober B & Martlew M (1985) The development of communicative gestures. In: Barrett M (ed)
Children’s single word speech. John Wiley & Sons, London, p 183–214.



Liitteet



131
Liite 1. Esimerkkejä laboratoriossa lasten käytössä olleista 
esineistä ryhmittäin.

c   d

Kuva 1. a).  Ensileluja b) Havaintomotorisia taitoja harjoittavaa didaktista välineistöä c)–d)
Esittävää välineistöä 

a b
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Liite 2. Esimerkkejä aineiston luokituksista.

1.Tapahtumaloki

2.Tiettyyn teemaan perustuvaa luokitusta (jaettu huomio), mukana kotihavaintoja äidin 
kertomana

Aikakoodi Kuvaus

06.01.10
 02.23
 03.25
 04.09

 06.10
 09.45
 11.00
 13.10
 15.50

ankka
hymyilee äidille
katsoo välillä äitiä
äiti näyttää miten laatikon kansi avataan
R. kokeilee, katsoo kun Kaisa tulee
ottaa palikoita laatikosta, katsoo Kaisaa
ankka
tarkastelee vauvaleluja, näyttääkö äidille?
näplää kulkushelistintä, katsoo aikuisiin päin
näyttää äidille helistintä

Aikakoodi Kuvaus Kotihavaintoja

05.13.50 –
 14.59
 16.00

 22.30

 24.00
 37.00-39.00
 41.41-43.00

 46.20-47.20

 54.20-42 

puumunan vieritys (vuorottelu), äidin 
aloite, I. tulee mukaan
pääpallo, toimii ohjeiden mukaan, kat-
selee kattoa
soittaa ksylofonia, taputukset, katse, 
hymy
ojentaa, ei anna
palikkalaatikko, ojentelua
avaimet, I:lla aloite (antoi äidin käteen)
katseenvaihto, tutkija rakentaa tornia, 
katse äitiin
äiti taputtaa, I. jäljittelee

äänten tuottaminen, paukuttelu
oma tahto, tunteet
antanut leluja pienelle vieraalle
jakaa ruokia
puremista
kiipeily (portaat)
päästää kädet irti, kun nousee tukea vasten
valikoi isän ja äidin tekemiset
isä sairaslomalla
sanoja ”äiti”, ”äitä”
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3.Aineiston luokitusta keskeisten teemojen pohjalta

Teema Luokat Ajankohta, valitun episodin aika-
koodit

Yhteinen leikki

Esinekäsittely–ei merkitykselli-
nen vaihe

Ensimmäiset merkitykselliset toi-
minnot

Esittävä leikki

Jaettu huomio

Laajemman tilan haltuunotto

Pelkovaihe

Ketjuttuneet esinetoiminnot

Dialogi

hyppyytys
korin kanssa

suuhun laitto

2 esinettä
työkalu

kupista leikisti
sänkyyn leikisti

katseenvaihto
esineiden ojentaminen
esineiden antaminen
osoittaminen
yhteinen kokemus

liikkuminen konttaamalla
kävely tilassa
tilan tutkiminen yhdistyneenä esi-
nekäsittelyyn

orastava kamerapelko
vierastaa kameroita

nimeäminen
kokonaiset lauseet

121295: 06.18.20-20.36
100196: 05.48.14-49.45

201195: 00.08.19-09.51

270296: 04.21.33-23.50
270296: 04.34.40-49

110696: 05.46.36-57
16661096: 01.02.40-03.09

270296: 04..20.17-25.27
010496: 03.47..59-51.00
280596: 01.55.30-56.50
010496: 04.20.19-33
121196: 00.51.01-52.00

010496: 04.01.20-03.39
161096: 01.25.39-26.31
180996: 00.16.03-22.35

161096: 01.09.22-40
121196: 00.53.18-54.16

130297: 00.02.27-57
250397: 02.03.26-05.30

270597: 01.19.20-23.00
200997: 00.24.55-26.30
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Liite 3. Esineiden antaminen äidille ja tutkijoille. Antamis-
kertojen määrät yksilöittäin ikävälillä 9–34 kuukautta.
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Liite 4. Osoittelun eri muodot frekvensseinä yksilöittäin 
ikävälillä 9–34 kuukautta.
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Liite 5. Esineiden antamiseen liittyvien sanojen määrät 
yksilöittäin ikävälillä 12–34 kuukautta.
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Liite 6. Osoitteluun liittyvien sanojen määrät yksilöittäin 
ikävälillä 12–34 kuukautta.
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Liite 7. Lasten kielellisen ymmärtämisen ja tuottamisen taso 
kolmivuotiaana. (Reynell & Huntley 1985). Kronologinen 

ikä, pistemäärät sekä mentaalinen ikä yksilöittäin.

Lapsen nimi  Ikä  Kielen ymmärtäminen   Kielen tuottaminen

 pistemäärä (mentaalinen ikä) pistemäärä (mentaalinen 
ikä) 

Atte   3 v   44  (3 v 5 kk)   44  (3 v 7 kk)

Riikka  3 v 1 kk  53  (4 v 3 kk)   51  (4 v 6-7 kk)

Ida   2 v 11 kk  52  (4 v 1-2 kk)   55  (5 v 3-5 kk)

Mari   2 v 10 kk  35  (2 v 10 kk)  23  (2 v)

Laura   3 v   49   (3 v 10 kk)  50  (4 v 4-5 kk)

Jani   2 v 10 kk  41   (3 v 2 kk)   51  (4 v 6-7 kk) 


	Abstract
	Tiivistelmä
	Alkusanat
	Sisällys
	1 Johdanto
	1.1 Tutkimuksen taustaa
	1.2 Esikielellisen vaiheen kommunikaatio tutkimuksen kohteena
	1.3 Esineiden antaminen tutkimuksen kohteena
	1.4 Tutkimuksen lähtökohta ja tavoitteet

	2 Korkeampien henkisten toimintojen kehityksen perusteet
	2.1 Kehityksen sosiaalinen alkuperä
	2.2 Merkki–välittynyt suhde
	2.3 Laadulliset muutokset ja kehityksen vaiheittaisuus
	2.3.1 Kehityksen sosiaalinen tilanne
	2.3.2 Kriisiperiodit
	2.3.3 Kommunikatiivisen toiminnan kehitys
	2.3.4 Lapsen psyykkisen kehityksen vaiheet


	3 Merkitys ja mielekkyys
	3.1 Merkitysten omaksumisen sosiaalinen perusta
	3.2 Merkin ja merkityksen välinen suhde
	3.3 Merkityksen ja mielekkyyden välinen suhde

	4 Esineen käsittelyn kehitys kommunikatiivisen toiminnan kontekstissa esikielellisessä vaiheessa
	4.1 Esineen tavoittelu ja tarttuminen
	4.2 Aikuisen ja lapsen yhteinen toiminta
	4.3 Esineestä yhteisen huomion kohde
	4.4 Toiminnasta eleeksi
	4.4.1 Osoittava ele
	4.4.2 Esineiden antaminen

	4.5 Esineiden käyttötarkoituksen mukaan toimiminen
	4.6 Yhteenvetoa

	5 Tutkimusongelmat
	6 Metodi
	6.1 Prosessi käynnistyy
	6.2 Tutkimukseen osallistuneiden perheiden kuvaus
	6.3 Laboratorio laadullisen tutkimuksen ympäristönä
	6.4 Tutkimuksen käytännön toteutus laboratoriossa
	6.5 Laboratoriojärjestelyjen uudelleenarviointi
	6.6 Muu tutkimusaineisto
	6.7 Videoanalyysi
	6.8 Havaintoyksikkö —- analyysiyksikkö
	6.9 Videoaineiston alustavat analyysivaiheet, episodien valinta ja transkriptio

	7 Tulokset
	7.1 Esineiden antaminen eri ikävaiheissa
	7.2 Esineiden antamisen ilmenemismuodot
	7.2.1 Yksilölliset kehityskaaret
	7.2.2 Äiti tulkitsijana
	7.2.3 Oma-aloitteinen esineiden antaminen
	7.2.4 Esineiden määrä ja koko etusijalle
	7.2.5 Samanlaiset esineet

	7.3 Suhteiden uudelleenorganisoituminen
	7.3.1 Siirtymä ensimmäisen elinvuoden lopulla
	7.3.2 Siirtymä lähellä puolentoista vuoden ikää

	7.4 Esineiden antamisen, osoittelun sekä alkavan puheen välisiä yhteyksiä
	7.4.1 Esineiden antaminen ja osoittaminen eri ikävaiheissa
	7.4.2 Esineiden antaminen, osoittaminen ja sanat kommunikaatiossa: yksilölliset kehityskulut
	7.4.3 Puhe kommunikaation välineenä


	8 Diskussio
	8.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus
	8.2 Tulosten tarkastelu
	8.3 Tutkimuksen metodisten ratkaisujen arviointi
	8.4 Johtopäätökset

	Lähteet
	Liitteet

