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MOTORISET JÄLJITTELYTAIDOT JA NIIDEN YHTEYS KIELELLISIIN TAITOI-

HIN KIELELLISESTI TYYPILLISESTI KEHITTYNEILLÄ JA KIELENKEHI-

TYKSESSÄÄN VIIVÄSTYNEILLÄ 4–6-VUOTIAILLA LAPSILLA 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää 4–6-vuotiaiden lasten motorisia 

jäljittelytaitoja ja niiden yhteyttä kielellisiin taitoihin. Tässä yhteydessä tutkittiin, kuinka 

lapset suoriutuivat yksinkertaista motorista jäljittelyä edellyttävässä käden liikkeiden 

jäljittelytehtävässä, oliko jäljittelytaidoissa eroja kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 

ja kielenkehityksessään viivästyneiden lasten välillä ja olivatko jäljittelytaidot 

yhteydessä lasten kielellisiin taitoihin.  

 

Tutkimuksen koehenkilöiden kielelliset taidot arvioitiin Reynellin kielellisen kehityksen 

testillä (RDLSIII).  Kielenkehityksessään viivästyneiden lasten ryhmä koottiin lapsista, 

jotka tutkimushetkellä kävivät puheterapiassa kielenkehityksen viiveen vuoksi ja joiden 

kielellinen suoriutumisikä Reynell-testissä oli vähintään vuoden jäljessä kronologisesta 

iästä. Kriteerit täyttäviä lapsia ryhmään saatiin yhteensä 13, joista 7 poikaa ja 6 tyttöä. 

Lapset olivat iältään 4;3–6;3-vuotiaita. Verrokkiryhmä koottiin päivähoidossa olevista 

lapsista, joiden suoriutuminen Reynellin-testissä oli ikäodotuksen mukainen  

 

Lasten motorisia jäljittelytaitoja tutkittiin käyttäen jäljittelytehtävinä kompleksi-

suudeltaan vaihtelevia, yksinkertaisia korviin kohdistuvia käden liikkeitä. Aiemman 

käyttäytymis- ja neurotieteellisen tutkimuksen perusteella tähän tutkimukseen pyrittiin 

löytämään jäljittelytehtävä, jonka toteuttamisen aikana aktivoituvat aivoalueet ovat 

todennäköisesti ainakin osittain samoja kuin kielellisen prosessointiin osallistuvat 

aivoalueet ja jossa jäljittelyn neurologisena välittäjänä toimii peilineuronijärjestelmä. 

 

Tutkimus osoitti, että laadullisesti koe- ja verrokkiryhmän lasten tekemät jäljittely-

virheet eivät poikenneet toisistaan eivätkä aiemmissa tutkimuksissa tyypillisiksi 

osoittautuneista virheistä. Kokonaisuudessaan lapset tekivät vähemmän virheitä 

jäljittelytehtävissä kuin saman ikäiset lapset aiemmissa tutkimuksissa. Koe- ja 

verrokkiryhmän lapset eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi jäljittelytaidoiltaan. 

Kielenkehityksessään viivästyneiden lasten ryhmässä sekä jäljittelytaitojen ja puheen 

tuoton että jäljittelytaitojen ja kielellisen kokonaissuoriutumisen välillä vaikutti olevan 

keskinkertainen positiivinen yhteys. Verrokkiryhmässä vastaavien taitojen välillä oli sen 

sijaan havaittavissa heikko negatiivinen yhteys. Tilastollista merkitsevyyttä näille 

yhteyksille ei kuitenkaan löytynyt. Yhteyttä jäljittelytaitojen ja puheen ymmärtämisen 

välillä ei havaittu kummassakaan ryhmässä. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että kielellisten taitojen ja yksinkertaisten 

motoristen jäljittelytaitojen välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kielellisesti 

tyypillisesti kehittyneillä tai kielenkehityksessään viivästyneillä 4–6-vuotiailla lapsilla. 

Havainnon varmistaminen edellyttäisi kuitenkin jatkotutkimusta suuremmalla ja/tai 

nuoremmalla koehenkilöryhmällä. 

 

Kielenkehitys, motorinen jäljittely, peilineuronijärjestelmä, viivästynyt kielenkehitys 
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1 JOHDANTO 

 

Huolimatta motorista jäljittelyä edellyttävien harjoitusten runsaasta käytöstä 

puheterapeuttisessa arvioinnissa ja kuntoutuksessa, tutkimustietoa ei-kielellisen 

motorisen jäljittelyn ja kielellisten taitojen välisestä yhteydestä on tarjolla niukasti. 

Tutkimuksia, joissa samoilta terveiltä ja kehityksessään tyypillisesti edenneiltä alle 

kouluikäisiltä lapsilta on tutkittu sekä motorisia jäljittelytaitoja että kielellisiä taitoja, on 

toistaiseksi julkaistu vähän (mm. Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998; Charman ym., 

2000; Laakso, Poikkeus, Katajamäki & Lyytinen, 1999; Rodgon & Kurdek, 1977; 

Sigman & Ungerer, 1977). Kielen ja puheen kehityksessään viivästyneiden lasten osalta 

aihetta ovat selvitelleet etenkin tutkijat Thal ja Dohmen ryhmineen (Dohmen, Chiat & 

Roy, 2013; Thal & Bates, 1988; Thal, Tobias & Morrison, 1991; Thal & Tobias, 1992; 

1994). 

 

Jäljittelyn tarkka ja yksiselitteinen määritteleminen on vaikeaa (Prinz & Meltzoff, 

2002). Tässä kirjallisuuskatsauksessa keskityn tutkimuksiin, joiden kohteena on välitön 

jäljittely, ei muistia edellyttävä viivästynyt jäljittely tai jäljittelemällä oppiminen. 

Välitöntä jäljittelyä selvittävässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on motorista 

toimintaa edellyttävien, suhteellisen lyhytaikaisten toimintojen jäljittely. Tällöin ei olla 

kiinnostuneita jäljittelyn roolista vaiheittain rakentuvien, suhteellisen pitkäkestoisten 

toimintojen kuten taitojen, tapojen tai asenteiden synnyssä. Keskityn tutkielmassani 

välittömään jäljittelyyn, sillä nimenomaan tällaisen jäljittelyn taustalla vaikuttavista 

neuraalisista mekanismeista on peilineuronien löytymisen myötä kertynyt runsaasti 

uutta tutkimustietoa (mm. Rizzolati & Craighero, 2004). Tämä tieto myös kytkee yhteen 

jäljittelyn ja kielelliset toiminnot; yksinkertaisten, lyhytkestoisten motoristen toimin-

tojen jäljittelyn yhteydessä aktivoituvat aivoalueet ovat keskeisiä myös kielellisen 

prosessoinnin kannalta (mm. Heiser, Iacoboni, Maeda, Marcus & Mazziotta, 2003; 

Iacoboni ym., 1999; Rizzolatti & Arbib, 1998). 

 

Logopedisesti mielenkiintoista on myös jäljittelyn yhteys sosiaaliseen vuoro-

vaikutukseen ja kommunikaatioon. Toisten ihmisten toimintojen ymmärtäminen on 

perusta ihmisten väliselle kommunikaatiolle. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ovat 

yleensä tilanteita, joissa henkilö yrittää, joko tietoisesti tai tiedostamattaan, saada 

selville toisen henkilön salattuja mentaalisia tiloja (Gattis, Bekkering & Wohlschläger, 
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2002; Singer, Wolpert & Frith, 2003). Koska sekä vuorovaikutusilmiöt että jäljittely 

jakavat ainakin osin yhteisen hermostollinen perustan, kytkeytyy jäljittely toisten 

ihmisten toimintojen tunnistamiseen ja aikeiden ymmärtämiseen ja jäljittelyn 

tutkiminen on siten samalla myös kommunikoinnin perusteiden tutkimusta. Tuoreim-

missakaan motorista jäljittelyä ja kielellisiä taitoja samoilta koehenkilöiltä selvittäneissä 

tutkimuksissa ei käsittääkseni ole huomioitu sitä tietoa, jota uusimmat käyttäytymis- ja 

neurotieteelliset tutkimukset jäljittelystä tarjoavat. Näin ollen niissä ei myöskään ole 

kyetty hyödyntämään tätä tietoa jäljittelytehtävien suunnittelussa.  

 

 

1.1 Peilineuronijärjestelmä – motorisen jäljittelyn neuraalinen perusta 

 

1.1.1 Varhaisia peilineuronitutkimuksia 

 

Periaatteessa motorinen toiminto voidaan tunnistaa ja toistaa, mikäli on olemassa jokin 

välittäjä havaitun motorisen tapahtuman ja sisäisesti tuotetun motorisen aktiviteetin 

välillä.  Pitkään tällainen välittäjä oli pelkkä hypoteettinen rakenne eikä sen tueksi löy-

detty neurofysiologisia todisteita. Uuden suunnan jäljittelyn neuraalisen välittäjän etsin-

tään tarjosivat yllättäen tulokset, jotka saatiin makakiapinoiden visuomotoristen 

neuroneiden toimintaa selvittävistä tutkimuksista 1990-luvun puolivälissä. 

 

Parman yliopiston professori Giacomo Rizzolatti ryhmineen (Rizzolatti, Fadiga, Gallese 

& Fogassi, 1996) havaitsi makakiapinan aivotoimintaa tutkiessaan, että tietyt neuronit, 

jotka aktivoituivat apinan suorittaessa käsillään ja/tai suullaan esineisiin kohdistuvia 

liikesarjoja, aktivoituivat myös apinan vain passiivisesti tarkkaillessa samoja motorisia 

toimintoja toisen lajitoverin tai ihmisen tekemänä. Nämä peilineuroneiksi nimetyt solut 

olivat ryhmä visuomotorisia neuroneita ja ne löydettiin alun perin apinan premotorisen 

aivokuoren alueelta F5 (Di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese & Rizzolatti, 1992; 

Gallese, Fadiga, Fogassi & Rizzolatti, 1996; Rizzolatti ym., 1996). Alueella on kahden 

tyyppisiä visuomotorisia neuroneita: kanonisia eli tavallisia neuroneita ja 

peilineuroneita (Rizzolatti & Luppino 2001). Tavalliset neuronit aktivoituvat vain 

esineen havaitsemisen yhteydessä. Peilineuronit sen sijaan aktivoituvat, kun apina näkee 

esineeseen suunnatun toiminnon. Pelkkä esineen havaitseminen, toiminnon jäljittely 

ilman sitä tai esineeseen kohdistumaton toiminto eivät aktivoi peilineuroneita. Kohteen 
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palkitsevuudella, toisin sanoen sillä onko toiminnan kohteena ruoka vai esimerkiksi 

puupalikka, ei ole vaikutusta aktivoitumiseen tai sen voimakkuuteen. Samoin toiminnon 

palkitsevuudella – esimerkiksi saako apina poimitun ruokapalan vai ei – ei ole vaiku-

tusta aktivaation voimakkuuteen tai siihen, ilmeneekö se. 

 

Apinoilla F5-alueen ylemmän sektorin peilineuronit edustavat nimenomaan käden 

toimintoja. Lateraalisen F5 alueen peilineuroneista suurin osa sen sijaan on mukana 

suun alueen toiminnoissa (Ferrari, Gallese, Rizzolatti & Fogassi, 2003). F5-alueen 

homologinen vastine ihmisellä on lähinnä klassiseen Brocan alueeseen kuuluva 

Broadmannin alue 44 (Petrides & Pandya, 1997). Mitään täydellisiä anatomisia tai 

toiminnallisia vastineita nämä kaksi aivoaluetta eivät kuitenkaan ole, sillä evolutiivisesti 

Brocan alue on niin tuore, että se on sellaisenaan identifioitavissa ainoastaan ihmiseltä. 

Makakiapinoilla neuroneita, jotka aktivoituvat toisten toimintojen tarkkailusta, on myös 

muilla aivoalueilla kuin alueella F5. Eri alueiden peilineuronien katsotaankin 

muodostavan kokonaisen peilineuronijärjestelmän (mirror neuron system eli MNS).  

 

 

1.1.2 Ihmisen peilineuronijärjestelmä 

 

Aivojen kuvantamismenetelmien käyttö jäljittelytutkimuksessa  

Peilineuronijärjestelmän olemassa oloa ja toimintaa selvittävissä apinakokeissa on 

käytetty tutkimusmenetelmänä yksittäissolumittauksia, joissa mikroelektrodien avulla 

tutkitaan yksittäisten hermosolujen reagointitapoja, kun eläin esimerkiksi havaitsee 

tietyn tyyppisiä ärsykkeitä (Rizzolatti & Craighero, 2004). Näillä mittauksilla 

saavutetaan erinomainen ajallinen ja spatiaalinen resoluutio, mutta invasiivisena eli 

elimistön sisälle kajoavana menetelmänä ne eivät sovellu käytettäväksi ihmisten 

peilineuronien tutkimiseen. Ei-invasiivisia menetelmiä, jotka sen sijaan soveltuvat 

hyvin ihmisten aivotoimintojen tutkimiseen, ovat erilaiset aivojen kuvanta-

mismenetelmät kuten elektroenkefalografia (EEG), transkraniaalinen magneetti-

stimulaatio (TMS) ja toiminnallinen magneettikuvaus (fMRI). Tarkasteltaessa aivojen 

kuvantamismenetelmiä hyödyntäviä tutkimuksia on syytä muistaa, että mikäli tietyn 

kognitiivisen tehtävän aikana aktivoituu jokin tietty aivoalue, se ei automaattisesti 

tarkoita, että tehtävän suorittaminen voidaan paikallistaa kyseiselle alueelle (Aronen, 

1997; Soinila & Launes, 2001). Käyttäytymistutkimuksista peräisin olevan tiedon 
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pohjalta on analysoitava, miten vertailutilanne ja mittaustilanne eroavat psykologisella 

tasolla toinen toisistaan. Kuvantamistulosten tarkoituksenmukainen tulkinta edellyttää 

siis yleensä myös käyttäytymistutkimuksista saatujen tulosten huomioimista. Lisäksi on 

oltava tietoinen siitä, ettei pelkkä paikallistaminen riitä jonkin kognitiivisen toiminnan 

selittämiseen. 

 

Jäljittelyn aikana aktivoituvat aivoalueet 

Tutkittaessa visuaalisen informaation käsittelyä aivojen temporaali- ja 

parietaalilohkoissa on havaittu, että temporaalilohko prosessoi visuaalista tietoa 

antaakseen havaitulle kohteelle semanttisen kuvauksen. Temporaalilohko on siis paikka, 

jossa koodataan se, ”mikä” tai ”mitä” havaitaan (Goodale & Milner, 1992; Jeannerod, 

1994). Kohteen pragmaattinen analyysi (”missä” ja ”miten”) tapahtuu parietaalilohkossa 

(Iacoboni ym., 2001). Nimenomaan Brocan alueen posteriorisen osan eli BA 44:n 

keskeistä merkitystä motorisen jäljittelyn kannalta tukevat Heiserin tutkimusryhmineen 

tekemät havainnot (Heiser, Iacoboni, Maeda, Marcus & Mazziotta, 2003). BA 44 vastaa 

todennäköisesti havaitun toiminnan kuvailusta sen tavoitteen kannalta, sillä ainakin 

apinoilla vastaavien alueiden neuronit koodaavat nimenomaan liikkeen motorista 

päämäärää (Gallese ym., 1996).  Kaikista jäljittelyn aikana aktivoituvista aivoalueista 

onkin Iacoboni (2003) esittänyt niin sanotun minimaalisen neuraalisen arkkitehtuurin 

mallin, jossa ylemmän temporaalilohkon uurteen (superior temporal sulcus eli STS) 

alueella sijaitsevat peilineuronit tarjoavat varhaisen visuaalisen kuvauksen jäljiteltävästä 

toiminnosta parietaalisille peilineuroneille. Parietaaliset peilineuronit lisäävät tähän 

kuvaukseen somatosensorista informaatiota toiminnosta, joka pitäisi jäljitellä. 

Seuraavaksi tämä usean eri aistikanavan tarjoaman tiedon sisältävä informaatiopaketti 

lähetetään frontaaliselle aivokuorelle (Brocan alueelle), joka puolestaan koodaa 

jäljiteltävän toiminnon päämäärää. Sensorinen kopio jäljiteltävästä toiminnosta 

lähetetään takaisin STS:lle monitoroitavaksi (”toimintoni on kuten toiminto, jonka 

havaitsin”) (Iacoboni, 2005). Myös Nishitanin ja Harin (2002) MEG-tutkimusten 

perusteella esittämä malli ihmisen MNS:n ajallisesta aktivoitumisesta suunliikkeiden 

havaitsemisen aikana on sopusoinnussa Iacobonin esittämän mallin kanssa.  

 

Ihmisellä MNS välittää useita sellaisia prosesseja, joita se ei välitä apinoilla. Toisin kuin 

apinoilla, joilla peilineuronit aktivoituivat vain objektiin suuntautuneen toiminnon 

yhteydessä, ihmisen peilineuroneja aktivoivat myös merkityksettömät intransitiivi-
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liikkeet (Fadiga, Fogassi, Pavesi & Rizzolatti, 1995; Maeda, Kleiner-Fisman & Pascual-

Leone, 2002). Ihmisen MNS koodaa myös liikkeitä, joista toiminta muodostuu, ei 

pelkästään toimintaa kuten apinoilla (Gangitano, Mottaghy & Pascual-Leone, 2001). 

Näillä molemmilla ominaisuuksilla ajatellaan olevan keskeistä merkitystä ihmisen 

poikkeukselliselle kapasiteetille jäljitellä toisten toimintoja (Rizzolatti ja Craighero, 

2004). 

 

Peilineuronitutkimuksen ydinhavainto siis on, että toisen henkilön toiminnan havaitse-

minen synnyttää toiminnasta edustuman, joka puolestaan aktivoi havainnoitsijan 

aivoalueet, jotka vastaavat kyseisen toiminnan valmistelusta ja suunnittelusta. MNS:n 

on havaittu olevan paitsi jäljittelyn kannalta keskeinen mekanismi, myös neuraalinen 

perusta sille, kuinka ihminen ymmärtää toisten ihmisten toimintoja ja aikeita. Peili-

neuronien aktiivisuuden yhteys toiminnan ymmärtämiseen on todistettu kokeellisesti 

sekä apinoilla (Kohler, Keysers, Fogassi, Gallese  & Rizzolatti, 2002; Umiltá, Kohler, 

Gallese, Fogassi & Fadiga, (2001) että ihmisillä (mm. Iacoboni, 2003). Peilineuronien 

löytyminen onkin suunnannut uudelleen etenkin niin sanotun mielen teorian ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöitä koskevaa tutkimusta. 

 

Edellä esitetyt tutkimukset koskien ihmisaivojen peilineuroneita ja näiden eri alueilla 

sijaitsevien peilineuronien aktivoitumista jäljittelyn aikana ovat lajissaan ensimmäisiä ja 

perustavaa laatua olevia. Vuonna 2013 haku PubMed-tietokannasta hakutermeillä 

”mirror neuron” tai ”mirror neurons” tuotti jo yli 800 julkaistua artikkelia (Kilner & 

Lemon, 2013). Peilineuroneja onkin kutsuttu ”neurotieteen hypetetyimmäksi käsitteek-

si” ja niiden löytymistä on verrattu neurotieteelle yhtä merkitykselliseksi löydöksi kuin 

DNA oli aikoinaan biologialle (Jarret, 2012; Ramachandran, 2000) Peilineuroni-

järjestelmän sijaintia ja toimintaa nykyisin käytettävissä olevan tiedon valossa 

esitteleviä tuoreita julkaisuja ovat mm. Casilen (2013) ja Kilnerin ja Lemonin (2013) 

apinoiden MNS:ää koskevat ja Molenberghsin, Cunningtonin ja Mattingleyn (2012) ja 

Oosterhofin, Tipperin ja Downingin (2013) ihmisten MNS:ää koskevat katsaus-

artikkelit.  

 

Kehittyvien aivojen peilineuronijärjestelmä 

Keskeinen uusi suunta peilineuronitutkimuksessa on viime vuosina ollut kehittyvien 

aivojen MNS:ään kohdistuva tutkimus (Lepage & Théoret, 2007; Marshall & Meltzoff, 
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2011; Vanderwert, Fox & Ferrari, 2013). Keskeisiä kysymyksiä ovat, onko MNS 

olemassa jo vastasyntyneen aivoissa ja miten järjestelmä muotoutuu ja kypsyy 

yksilönkehityksen aikana. Teorian, joka pyrkii selittämään MNS:n kehityksen lapsuu-

dessa, on huomioitava myös ne nopeat ja merkittävät muutokset aivoissa, jotka 

tapahtuvat ensimmäisten elinkuukausien ja -vuosien aikana. Kehittyvien aivojen 

MNS:ää koskevalla tiedolla uskotaan olevan vaikutusta mm. teoriaan kielen synnystä ja 

ns. mielen teoriaan ja seurauksia myös kyseisten osa-alueiden vaikeuksien ja häiriöiden 

diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. 

 

Suoria todisteita sen paremmin vastasyntyneiden ihmisten kuin apinoidenkaan MNS:stä 

ei viime aikoihin saakka ollut löydetty. Tämäntyyppisen järjestelmän olemassaolosta oli 

ainoastaan tehty päätelmiä, jotka perustuivat käyttäytymistieteellisissä tutkimuksissa 

havaittuun vastasyntyneiden kykyyn jäljitellä orofasiaalisia liikkeitä (Meltzoff & 

Moore, 1977). Neurofysiologisten todisteiden löytymistä MNS:n olemassaolosta 

vastasyntyneillä ja lapsilla ovat vaikeuttaneet ennen kaikkea metodologiset rajoitukset. 

Alustavia tuloksia, jotka tukivat ajatusta jonkinlaisen liikkeen peilaus/sovi-

tusmekanismin olemassaolosta myös lapsilla, saatiin tapaustutkimuksesta, jossa 

kolmevuotiaalle lapselle tehtiin EEG mittauksia epilepsian vuoksi tehdyn kirurgisen 

operaation aikana (Fecteau ym., 2004). Lepage ja Théoret (2006) tutkivat EEG:llä 

käden tarttumisliikkeen suorittamisen ja liikkeen havaitsemisen aikana tapahtuvia 

muutoksia ns. mu-rytmien amplitudeissa viidellätoista keskimäärin 99,3 kuukauden 

(vaihteluväli 52–133 kk) ikäisellä lapsella. Mu-rytmin ja sen muutosten käyttö-

kelpoisuutta MNS:n kaltaisen järjestelmän olemassaolon ja toiminnan osoittamisessa on 

pohdittu (Pineda 2005). Menetelmän eduista etenkin kehittyvien aivojen MNS:n 

tutkimuksessa on saatu viime aikoina vahvaa näyttöä (Marshall & Meltzoff, 2011; 

Vanderwert ym., 2013). 

 

Lepage ja Théoret (2006) eivät tutkimuksessaan havainneet korrelaatiota mu-rytmin 

muutosten ja iän välillä. Tästä he päättelivät, että MNS:n toiminta leikki- ja 

alakouluikäisillä lapsilla vaikuttaa olevan jo varsin vakiintunutta eikä edellytä täyttä 

kortikaalista kypsymistä. Dapretto ym. (2006) osoittivat aikuisten aivojen MNS:ää 

vastaavan järjestelmän olemassa olon tyypillisesti kehittyneiden, iältään keskimäärin 

12,4 vuoden ikäisten lasten aivoissa käyttäen menetelmänä fMRI:tä. Samana vuonna 

Shimada & Hiraki (2006) raportoivat lähi-infrapunaspektroskopian (”near-infrared 
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spectroscopy” eli NIRS) avulla vastaavan tyyppisen havaitsemisen ja toiminnan yhteen 

sovittavan mekanismin olemassaoloa tukevista tutkimustuloksista 6–7 kuukauden 

ikäisillä vauvoilla. Samassa yhteydessä he myös osoittivat kyseisen mekanismin 

”hienosäätyvän” kokemuksen kautta. Yhteenvetona voidaan todeta, että niukat 

neurofysiologiset todisteet puoltavat näkemystä, jonka mukaan ainakin osia aikuisen 

aivoissa havaitusta MNS:stä on joko olemassa jo vastasyntyneellä tai ne kehittyvät 

nopeasti ensimmäisten elinviikkojen aikana. Kehittyvien aivojen MNS on joustava 

järjestelmä, jota kokemus ja oppiminen moduloivat. 

 

 

1.1.3 Kieli ja peilineuronijärjestelmä 

 

Peilineuronijärjestelmän löytyminen ihmisaivoista ja sen paikantuminen osin samoille 

aivoaluille kielellisten toimintojen kanssa synnytti nopeasti myös tutkimuslinjan, joka 

pohtii järjestelmän osuutta sekä puheen evoluutiossa että kielen kehittymisessä 

yksilönkehityksen aikana. Ajatus, että kommunikatiiviset eleet ovat peräisin objekteihin 

suunnatuista toiminnoista, ei ole uusi vaan sen on esittänyt muun muassa Vygotsky. 

Eräs keskeisimpiä kysymyksiä on, miten evoluutio johti siihen, että käsillä tehtyjen 

eleiden merkitysten sijasta alettiin ymmärtää ”oro-laryngaalisten eleiden” eli puheen 

merkityksiä. Rizzolatin ja Arbibin (1998) mukaan kieli on kehittynyt prelingvistisestä 

toimintojen kieliopista, joka on ollut olemassa jo varhaisten kädellisten aivoissa. 

Peilineuronien, jäljittelyn ja kielen evoluution välisiä yhteyksiä pohtivia katsaus- 

artikkeleita on sittemmin julkaistu lukuisia (mm. Arbib, 2002; Corballis, 2010).  

 

Liberman ja Mattingly esittivät 1985, että puheen vastaanottaminen perustuu 

lingvistisen materiaalin ja sen tuottamisesta vastaavien motoristen toimintojen suoraan 

sovittamiseen. He myös arvelivat, että tämä sovittaminen tapahtuu Brocan alueella ja 

kyky on synnynnäinen. Brocan alueen aktivoituminen puheen havaitsemisen yhteydessä 

6–12 kuukauden ikäisillä lapsilla on vahvistettu käyttäen MEG:ä (Imada ym., 2006). 

Puheen kuulemisen on havaittu aktivoivan puheen tuotosta vastaavia motorisia 

aivoalueita jo kolmen kuukauden ikäisillä lapsilla (Dehaene-Lambertz ym., 2006). 

Havainnot johtivat lapsen kielen kehityksen tutkijat pohtimaan mm. voisivatko samat 

havainnon ja toiminnon yhdistävät aivoalueet olla osallisia myös myöhemmin, kun lapsi 
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oppii kieltä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Kuhl, 2010). Vastasyntyneiden (muuta-

man tunnin ikäisistä muutaman päivän ikäisiin) on havaittu jäljittelevän nopeammin 

suun liikkeitä, joihin liittyy liikkeen suhteen yhtenevä vokaaliäänne kuin pelkkiä 

visuaalisesti havaittuja suun liikkeitä (Coulon, Hemimou & Streri, 2013).  Tilanteissa, 

joissa vokaaliäänne ei sopinut yhteen suun liikkeen kanssa, vauvat eivät jäljitelleet. 

Nämä tuoreet tulokset viittaavat siihen, että havainnon ja toiminnan sovittamisesta 

vastaavat neuraaliset rakenteet ovat olemassa jo syntymässä. Koska MNS prosessoi 

auditiivisia viestejä samalla tavoin kuin visuaalisia, se voi tarjota selityksen mm. puheen 

pragmaattisten piirteiden kehittymiselle (Arbib, 2002). Useat tutkimukset ovat lisäksi 

osoittaneet, että käsillä tehdyt eleet ja puheliikkeet ovat linkittyneet toisiinsa ja jakavat 

siis ainakin osittain yhteisen neuraalisen perustan. Todennäköisesti tämä neuraalinen 

perusta sijaitsee juuri MNS:n alueella (Gentilucci, 2003; Gentilucci, Benuzzi, 

Gangitano & Grimaldi, 2001).  

 

 

1.2 Lasten motoriset jäljittelytaidot 

 

Piaget`n 1970-luvulla edustaman näkemyksen mukaan liikkeiden jäljittely oli useita 

kuukausia kestävän syntymän jälkeisen kehityksen tulos ja mahdollista vasta 8–12 

kuukauden iässä (Piaget, 1962). Vuonna 1977 Meltzoff ja Moore osoittivat, että 

kyseinen näkemys aliarvioi vastasyntyneiden kyvyn jäljitellä. He kykenivät 

koejärjestelyillään myös sulkemaan pois sekä valikoivan vahvistamisen että ärsykkeen 

laukaiseman refleksin vauvojen jäljittelykyvyn selittäjänä. Vastasyntyneiden kyvyn 

jäljitellä kasvon- ja kädenliikkeitä ovat sittemmin osoittaneet todeksi lukuisat muutkin 

tutkimukset (yhteenveto tutkimuksista mm. Ullstadius, 1998, s. 22). Meltzoffin ja 

Mooren ehdottama hypoteesi oli, että jäljittely perustuu vastasyntyneen kykyyn 

aktiivisesti verrata omasta motorisesta suorituksestaan saamaansa sensorista 

informaatiota visuaaliseen informaatioon ja kykyyn sovittaa nämä informaatiot yhteen. 

Tämä kyky sovittaa yhteen eri aistikanavien välittämää tietoa oli heidän mukaansa 

synnynnäinen. Kyky ei myöskään rajoittunut vain sensorisen ja visuaalisen infor-

maation sovittamiseen, vaan tutkijat löysivät näyttöä myös vauvojen kyvystä sovittaa 

toisiinsa auditiivista ja visuaalista informaatiota (Kuhl & Meltzoff, 1982; 1984; 

MacKain, Studdert-Kennedy, Spieker & Stern, 1983; Walton & Bower, 1993). 

Sittemmin Meltzoff kollegoineen on muokannut hypoteesistaan teorian aktiivisesta 
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modaliteettien välisestä yhteensovittamisesta, joka englanninkielisessä tutkimus-

kirjallisuudessa tunnetaan termillä active intermodal mapping theory eli AIM (Meltzoff 

& Moore, 1997). Peilineuronijärjestelmän olemassaolo tukee osaltaan vahvasti AIM-

teoriaa. 

 

Havaitseminen ja toiminta eivät siis ole erillisiä tapahtumia, jotka pitäisi jollakin tavalla 

oppia kytkemään yhteen syntymän jälkeisen kypsymisen aikana (Meltzoff & Decety, 

2003). Vastasyntyneellä on valmiina paitsi kyky jäljitellä, myös olla siten 

vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Samalla tavoin kuin lapsi oppii 

ymmärtämään esineitä manipuloimalla niitä fyysisesti, hän oppii ymmärtämään toisia 

ihmisiä jäljittelemällä heitä (Meltzoff & Moore, 2002). Jäljittely on perusta sen 

ymmärtämiselle, että toiset ovat kuten minä. Jäljittelyn vahva yhteys ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen näkyy muun muassa siten, että 18 kuukauden ikäiset lapset pyrkivät 

jäljittelemään näkemäänsä toimintaa mikäli toiminnon mallin antaa ihminen, mutta 

eivät, mikäli toiminnon mallina toimii mekaaninen laite (Meltzoff, 1995). 

 

 

1.2.1 Päämäärän vaikutus jäljittelyyn lapsilla 

 

Monet jäljittelyä koskevat havainnot viittaavat siihen, että näkemys havaitsemisen ja 

toiminnan suorasta yhteensovittamisesta ei yksin riitä selittämään ihmisillä havaitun 

jäljittelyn monimuotoisuutta ja ihmiselle tyypillisen jäljittelyn kaikkia piirteitä (Gattis 

ym., 2002; Meltzoff, 2002). Tällaisia ovat erityisesti havainnot säännönmukaisista 

jäljittelyvirheistä, joista varhaisimpia lienee Headin jo 1920-luvulla tekemä havainto 

siitä, kuinka käden saman puoleista ja vastapuoleista liikettä edellyttävissä tehtävissä 

sekä esikouluikäiset lapset että afaattiset aikuiset tuottivat saman puoleisia 

jäljittelyvasteita enemmän ja vastapuoleisia jäljittelyvasteita vähemmän mitä 

jäljittelytehtävä edellytti (Head, 1920). Havainnon ovat sittemmin vahvistaneet useat 

tutkimukset (mm. Schofield, 1976; Bekkering, Wohlschläger ja Gattis, 2000). 

Jäljitelleessään vastapuoleisia eli kontralateraalisia liikkeitä, kuten esimerkiksi oikean 

korvan koskettaminen vasemmalla kädellä, alle kouluikäisillä lapsilla on voimakas 

taipumus jäljitellä liike saman puoleisena eli ipsilateraalisena, toisin sanoen kyseisessä 

tilanteessa koskettaa oikeaa korvaa oikealla kädellä (Schofield, 1976). Schofieldin 

mukaan taipumus ipsilateraalisiin virheisiin on voimakkaimmillaan neljän vuoden iässä, 
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alkaa heiketä 4–6 vuoden iässä ja katoaa kymmenen vuoden ikään mennessä. Selitystä 

säännönmukaisiin jäljittelyvirheisiin alettiin etsiä muun muassa jäljittelytehtäviin 

sisältyvistä päämääristä. 

 

Se, että useat jäljittelykäyttäytymisen muodot sisältävät päämääriä ja nämä päämäärät 

motivoivat jäljittelyä, osoitettiin tutkimuksissa joissa 16–24 kuukauden ikäiset lapset 

jäljittelivät erityyppisiä tapahtumasarjoja (Bauer & Mandler, 1989; Bauer & Shore, 

1987; Bauer & Travis, 1993). Tapahtumasarjat, jotka johtivat yllättäviin uusiin 

lopputuloksiin, tulivat paremmin jäljitellyiksi kuin tapahtuvasarjat, joissa tapahtumat 

seurasivat mielivaltaisesti toinen toistaan. Myöhemmät tutkimukset antoivat viitteitä 

siitä, että päämäärät myös organisoivat jäljittelykäyttäytymistä (Travis, 1997). Edellä 

mainituissa tutkimuksissa päämäärän käsitettä käytettiin kuvaamaan tapahtumasarjojen 

yllättäviä lopputuloksia, joihin sisältyi joko liikettä tai ääntä tai molempia. Täsmällisesti 

määriteltynä päämäärä on kuitenkin mentaalinen, ei fysikaalinen tila - ”mental state 

representing a desired state of affairs in the world” (Travis, 1997, s. 115). Ihmisen 

käyttäytymiselle on tyypillistä, että se pitää sisällään lukemattomia ”salattuja” 

päämääriä (Gattis ym., 2002). Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja 

kommunikoinnissa juuri näiden toisen henkilön ääneen lausumattomien tavoitteiden 

selville saaminen onkin eräs keskeinen haaste. Jäljittelyn päämäärien monimer-

kityksisyys on osaltaan johtanut siihen, että kokeellisessa jäljittelytutkimuksessa on 

usein pitäydytty jäljittelytehtävissä, joissa päämäärät ovat olleet havaittavia fysikaalisia 

tapahtumia. Jäljittelytehtävissä on tällöin yleensä käytetty toimintoja, jotka suuntautuvat 

esineisiin.  

 

Bekkering työryhmineen (2000) testasi 4–6-vuotiailla lapsilla (n = 32) käyttäyty-

mistieteellistä koeasettelua hyväksi käyttäen hypoteesia, jonka mukaan päämäärät 

organisoivat jäljittelykäyttäytymisen yhteydessä aktivoituvaa motorista ohjelmointia. 

Jäljittelytehtävinä he käyttivät kompleksisuudeltaan vaihtelevia käden liikkeitä. 

Koeasetelmana oli muokattu versio Headin kliinisestä testistä (Head, 1920). Testissä 

aikuinen teki kädenliikkeitä (Kuva 1), joista kolme oli ipsilateraalisia (vasen käsi 

vasempaan korvaan, oikea käsi oikeaan korvaan ja molemmat kädet saman puoleisiin 

korviin) ja kolme kontralateraalisia (vasen käsi oikeaan korvaan, oikea käsi vasempaan 

korvaan ja molemmat kädet vastakkaisen puolen korviin).   
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Kuva 1. Aikuisen tarjoamat jäljittelymallit Bekkeringin, Wohlschlägerin ja Gattisin (2000) 

koeasetelmassa A (s. 156). 

 

 

Yleisimmin lapset tekivät virheitä jäljitellessään yhdellä kädellä kontralateraalisia 

liikkeitä. Kuitenkin 96 prosentissa tapauksista lapset koskettivat oikeaa kohdetta, 

vaikkakin käyttivät lähes puolessa tapauksista väärää eli ipsilateraalista kättä. 

Muuttelemalla jäljiteltävien liikkeiden päämääriä tutkijat osoittivat, että virheet yhden 

käden kontralateraalisissa liikkeissä johtuivat juuri päämäärien välisestä kilpailusta.  

Esimerkiksi käden täsmällinen liikerata on lapsen päämäärähierarkiassa alempana kuin 

liikeradan spatiaalinen kohde. Tällöin dominoiva päämäärä eli tietyn kehon osan 

koskettaminen ohjaa jäljittelykäyttäytymistä vähemmän dominoivan päämäärän eli 

täsmällisen jäljiteltävän liikeradan seuraamisen sijaan. Gleissnerin, Meltzoffin ja 

Bekkeringin (2000) tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat 

kolmevuotiaiden lasten kädenliikkeiden jäljittelylle tyypillisiä piirteitä. Jäljiteltäviksi 

valituilla kädenliikkeillä pyrittiin kattamaan erilaisia yhdistelmiä neljästä liikkeen 

ominaisuudesta (mahdollisuus liikkeen visuaaliseen monitorointiin, liikkeen kohde, 
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liikkeen ipsilateraalisuus versus kontralateraalisuus, yhden ja kahden käden liike). 

Mahdollisuudella monitoroida liikettä visuaalisesti ei ollut vaikutusta jäljittelyn 

onnistumiselle. Sen sijaan liikkeen spatiaalinen päätepiste vaikutti jäljittelysuoritukseen. 

Tässäkin tutkimuksessa lapset tekivät selkeästi enemmän virheitä kontralateraalisissa 

liikkeissä verrattuna ipsilateraalisiin. Lapset eivät siis jäljitellessään vain ”nauhoita ja 

soita uudelleen” jäljiteltäväksi annettua motorista toimintaa, vaan koodaavat toisten 

ihmisten liikkeitä ja jäljittelevät niitä päämäärien perusteella. Nämä päämäärät eivät ole 

samanarvoisia vaan hierarkkisesti järjestäytyneitä. Pienten lasten on vaikeaa hallita 

useita päämääriä samanaikaisesti. Tämän vuoksi lapset toistavat jäljitellessään liikkeen 

siten, että hierarkiassa ylempänä oleva päämäärä toteutuu alemman kustannuksella. 

Tämä näkyy tietyn tyyppisinä virheinä jäljittelytehtävissä.    

 

Tutkimustiedon perusteella vaikuttaa siltä, että tyypillisesti kehittyneillä lapsilla 4–6-

vuoden ikään mennessä jäljittely on kypsynyt muotoon, jossa virheet ovat vakiintuneet 

tietyn tyyppisiksi ja lasten väliset erot taidoissa jäljitellä yksinkertaisia motorisia 

toimintoja ovat tasoittuneet (Bekkering ym., 2000; Gattis ym., 2002). Tutkittaessa 

välitöntä jäljittelyä edellyttävien jäljittelytaitojen ja kielellisten taitojen välistä yhteyttä 

on keskeistä, että koeasettelussa käytetty jäljittelytehtävä on luonteeltaan sellainen, että 

peilineuronijärjestelmän on todettu aktivoituvan tehtävän suorittamisen yhteydessä. 

Koska tuloksia kehittyvän mielen peilineuronijärjestelmästä tältä osin ei vielä 

toistaiseksi ole saatavilla, on tässä yhteydessä turvauduttava tuloksiin, jotka ovat 

peräisin aikuisilta koehenkilöiltä. 

 

 

1.2.2 Päämäärän vaikutus jäljittelyyn - ilmiön neuraalinen perusta 

 

Wohlscläger ja Bekkering (2002) tutkivat, organisoivatko päämäärät 

jäljittelykäyttäytymisen yhteydessä aktivoituvaa motorista ohjelmointia myös aikuisilla 

(n = 12) samaan tapaan kuin lapsilla. Tutkittiin siis, riippuuko täsmälleen saman 

sormenliikkeen jäljittely siitä, kohdistuuko liike johonkin päämäärään vai ei. Virheiden 

lisäksi mitattiin myös reaktioon kulunut aika. On oletettavaa, että aikuisten 

kognitiivinen kapasiteetti riittää vastustamaan mahdollista luontaista taipumusta 

jäljitellä tietyllä tavalla, jolloin aikuiset kykenevät välttämään virheet, mutta 

taipumuksen tulisi siitä huolimatta ilmetä pidentyneenä reaktioaikana. Jäljittelyn 
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päämäärän olemassaolo lyhensikin reaktioaikaa ipsilateraalisessa jäljittelytehtävässä, 

mutta lisäsi virheitä kontralateraalisessa jäljittelyssä. Koski työtovereineen (2002) tutki 

toiminnan päämäärän vaikutusta neuraaliseen aktiivisuuteen sormenliikkeiden jäljittelyn 

yhteydessä fMRI:n avulla. Tavoitteena oli siis selvittää, mitkä ovat toiminnan 

päämäärään tähtäävän jäljittelytaipumuksen neurofysiologisia vastineita. Heidän 

mukaansa Brocan alueeseen kuuluvan Broadmannin alueen 44 rooli päämäärä-

suuntautuneessa jäljittelyssä on keskeinen ja jäljittely siten ainakin aikuisen aivoissa 

käyttäytymistä, joka pyrkii replikoimaan nimenomaan havaitun toiminnan päämäärän. 

Myös aiemmin mainitun minimaalisen neuraalisen arkkitehtuurin mallin mukaan 

kyseinen aivoalue vastaa havaitun toiminnan kuvailusta sen tavoitteen kannalta 

(Iacoboni ym., 1999; Iacoboni, 2003, 2005).  

 

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että jäljittelyssä motorista toimintaa ei toistetakaan 

yhtenä jakamattomana kokonaisuutena, vaan jäljiteltävä toiminto pilkotaan osiksi, ja 

jäljittelyssä toiminto rakennetaan uudelleen näistä osista. Tätä pilkkomis-

uudelleenrakennusprosessia ohjaavat ja säätelevät kuitenkin jäljittelyn päämäärät, eivät 

motoriset sekvenssit. Lisäksi nämä jäljittelyn päämäärät ovat järjestäytyneet 

hierarkkisesti siten, että joidenkin päämäärien saavuttaminen dominoi suhteessa muihin 

päämääriin. Ainakin aikuisten aivoissa Brocan alueeseen kuuluva BA 44 aktivoituu 

päämäärään suuntautuneen jäljittelyn aikana. 

 

 

1.3 Lasten kielelliset taidot 

 

1.3.1 Tyypillinen puheen ja kielen kehitys 

 

Lapsi ymmärtää puhetta aikaisemmin ja enemmän kuin hän kykenee sitä tuottamaan. 

Siltana kielen ymmärtämisen ja tuottamisen välillä toimii eleiden avulla tapahtuva 

kommunikointi. Kielen oppiminen edellyttää, että lapsi oppii liittämään tiettyyn 

äänneyhdistelmään oikean merkityksen. Tämä puolestaan edellyttää kykyä jakaa 

tarkkaavaisuuden kohteita ja seurata keskustelukumppanin huomion kohdistumista 

(Trevarthen & Aitken, 2001). Lapsi oppii yhdistämään tietyn esineen nimen esineen 

ulkonäköön vain, mikäli hän kykenee seuraamaan vanhemman osoittavaa elettä tai 

katsetta ja yhdistämään kuulemansa sanan näkemäänsä kohteeseen. Lapsi kykenee 
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seuraamaan toisen katseen kohdistumista noin puolen vuoden iästä lähtien (Morales, 

Mundy & Rojas, 1998). Omia osoittamiseleitä lapselle ilmaantuu keskimäärin 12 

kuukauden iässä (Capone & McGregor, 2004). Näitä ensimmäisiä lapsen tuottamia niin 

sanottuja deiktisiä eleitä osoittamisen lisäksi ovat myös näyttäminen, poistyöntäminen, 

tavoitteleminen, käsien nostaminen ylös syliin pääsemiseksi ja vilkuttaminen. Puheen 

ymmärtämisen ja näiden deiktisten eleiden käytön on havaittu olevan yhteydessä 

toisiinsa 9–10 kuukauden ikäisillä lapsilla (Snyder, 1978; Thal & Tobias, 1992).  

 

Äänteellinen kehitys 

Lapsen varhainen äänteellinen eli fonologinen kehitys tapahtuu tiettyjen, pääosin 

kielestä ja kulttuurista riippumattomien vaiheiden kautta (Kuhl, 2004; Kunnari & 

Savinainen-Makkonen, 2012a). Tutkijoiden näkemykset näistä vaiheista, niiden 

lukumääristä, nimeämisestä ja  alkamisajankohdista vaihtelevat (mm. Iivonen, 1994; 

Ingram, 1977, s. 10–15; Locke, 1983, s. 93–98 ). Jo ensimmäisen ikävuoden 

jälkipuoliskolla äänteellisessä kehityksessä alkaa esiintyä myös kielikohtaisia eroja 

(Saaristo-Helin, Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2011). Osassa jaotteluista ainakin 

puheen havaitsemiseen liittyvää kehitystä oletetaan tapahtuvan jo ennen syntymää, sillä 

vauva kuulee kohtuun erilaisia ääniä.  

 

Jo lapsen ensimmäisen elinkuukauden aikainen vegetatiivinen ääntely (itku, 

maiskuttelu, röyhtäily, nikottelu, aivastelu ja yskiminen) harjoittaa ääntöelimiä puheessa 

tarvittavia monimutkaisia liikkeitä varten (Wilson & Morton, 1990). Kahden kuukauden 

iässä lapsi alkaa tuottaa myös mielihyvä-ääntelyjä, kuten kujertelua ja naurua (Kunnari 

& Savinainen-Makkonen, 2012b). Niin nauru kuin itkukin on aluksi refleksistä, mutta 

ne muuttuvat nopeasti tavoitteelliseksi toiminnaksi. Äänellä leikkimistä ja erilaista 

äänen ääriominaisuuksien kokeilua esiintyy lapsilla 4–6 kuukauden iästä alkaen. 

Siirtyminen varsinaiseen jokelteluun tapahtuu keskimäärin 6–8 kuukauden iässä. 

Jokeltelun määrän ja laadun on havaittu olevan yhteydessä myöhempään puheen 

kehitykseen, kuten esimerkiksi ensisanojen ilmaantumisajankohtaan, sanaston kasvu-

nopeuteen ja myöhempään fonologiseen kehitykseen (Locke, 1989; Stoel-Gammon, 

1998). Puolen vuoden iästä eteenpäin lapsen ääntely alkaa muistuttaa sen kielen 

äänteellisiä ominaisuuksia, jota lapsi kuulee ympärillään puhuttavan (Clark, 2003, s. 

64–67; Kuhl, 2004). Tämä on seurausta sekä kuuloaistin avulla havaittujen erojen 
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huomaamisesta että kehittyvistä motorisista taidoista, etenkin taidosta hallita puhe-

elinten liikkeitä (Burnham, 1986; Kuhl ym., 1992).  

 

Esikielellistä vaihetta seuraa 1–1½ vuoden ikään sijoittuva ensisanojen kausi, jolloin 

lapsi omaksuu ensimmäiset 50 sanaansa. Ensimmäiset sanansa lapsi ymmärtää 

keskimäärin kahdeksan ja tuottaa kahdentoista kuukauden iässä (Fenson ym., 1994; 

Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012b). Sanaston nopea kasvu alkaa yleensä silloin, 

kun lapsen sanavaraston laajuus on noin kolmekymmentä sanaa (Kunnari & 

Savinainen-Makkonen, 2012b). Lapsen ensimmäiset ilmaukset ovat yksisanaisia ja 

niiden luokittelu johonkin tiettyyn sanaluokkaan vaikeaa (Clark, 2003, s. 81–96). 

Ensisanojen aihepiiri on peräisin lapsen omasta kokemusmaailmasta (Kunnari & 

Savinainen-Makkonen, 2012b). Tyypillistä ensisanoille on niiden lyhyys, tavurakenteen 

yksinkertaisuus ja sanojen koostuminen helposti tuotettavista äänteistä. Ensisanojen 

kaudella lapsi käyttää yksittäisiä sanoja usein kokonaisvaltaisesti. Hän ei ainoastaan 

nimeä esineitä ja asioita vaan yksittäiseen sanaan liittyy esimerkiksi tahtominen. 

Tällaisia kommunikatiivisia merkityksiä välittävät yleensä eleet (Morford & Goldin-

Meadow 1992). Usein juuri yhdistämällä eleilmaisun yksittäiseen sanaan lapsi kykenee 

jo yksisanavaiheessa laajentamaan ilmaustensa merkityksen lauseiden kaltaiseksi. Eleen 

yhdistämisen puheilmaisuun on havaittu ennakoivan lapsen seuraavaa kielellistä 

kehitysvaihetta eli siirtymistä useampisanaisiin ilmauksiin (Özcaliskan & Goldin-

Meadow, 2005). Tässä ikävaiheessa puheen tuottamisen ja symboliseen leikkiin 

liittyvien esittävien toimintojen on havaittu olevan yhteydessä toisiinsa (Acredolo & 

Goodwyn, 1985, 1988).  

 

Systemaattisen äänteellisen kehityksen kausi sijoittuu ikävuosiin 1½–4. Vaikka jo lasten 

varhaisissa ilmauksissa onkin havaittavissa selkeää säännönmukaisuutta, on lapsilla 

kuitenkin vielä tässä vaiheessa taipumusta yksinkertaistaa aikuiskielen sanoja (mm. 

Menn, 1983). Myös tämän yksinkertaistaminen noudattaa tiettyjä säännönmukaisuuksia, 

joita kutsutaan fonologisiksi prosesseiksi (Stampe, 1969). Tavallisimpia fonologisia 

prosesseja ovat reduplikaatio (tavun kahdennus), assimilaatio (samankaltaistuminen), 

sijaispidennys, omissio (puutos), temporaalinen jaottelu (ilmausten epätavallinen 

jaksottelu), substi-tuutio (korvautuminen), additio (lisäys) ja metateesi (paikan vaihto) 

(Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2012).  Fonologiset prosessit ovat siis osa normaalia 

äänteellistä varhaiskehitystä, joiden avulla lapsi omaksuu äidinkielensä 
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äännejärjestelmän.  Äänteellisen viimeistelyn kausi alkaa noin neljästä ikävuodesta 

eteenpäin. Normaalisti lapsi on kouluikään mennessä omaksunut äidinkielensä 

äännejärjestelmän ja kykenee tuottamaan äänteet oikeissa artikulaatiopaikoissa ja oikein 

artikulaatiotavoin. Suomalaislapsilla artikulaatiovirheet etenkin /r/- ja /s/-äänteissä ovat 

kuitenkin varsin yleisiä vielä kouluiässäkin (Qvarnström, 1991).  

 

Kieliopillisten rakenteiden omaksuminen ja lauserakenteiden kehitys 

Kuten äänteellisestä kehityksestä, myös siitä, kuinka varhaiset kieliopilliset rakenteet 

kehittyvät on olemassa erilaisia näkemyksiä. Näitä eri tutkijoiden näkemyksiä ja 

nimenomaan suomea omaksuvien lasten varhaisen morfologian ja syntaksin kehitystä 

tarkastelee tuore katsausartikkeli (Stolt, 2013). Useat näkemyksistä eivät keskity 

kieliopillisten rakenteiden kehityksen tarkastelussa pelkästään kielellisiin rakenteisiin. 

Clarkin (2003, s. 167–177) mukaan lapsen kielellinen ilmaisu etenee seuraavien 

vaiheiden kautta: sana kerrallaan- vaihe (joka sisältää yksittäisten sanojen, 

sanasekvenssien ja sana-ele-yhdistelmien vaiheen), varhaisten sanayhdistelmien vaihe ja 

varhaisten rakenteiden vaihe. Clark siis huomioi kuvauksessaan varsinaisten kielellisten 

ilmaisujen lisäksi myös muun kommunikatiivisen kehityksen. Myös Tomasello (2009) 

liittää kieliopillisten rakenteiden kehityksen kuvaukseen lapsen kognitiivis-sosiaalinen 

kehityksen ja vuorovaikutusympäristön. Tämän ns. konstruktiivisen näkemyksen 

mukaan lapsi omaksuu kielellisen kompetenssin vähitellen aloittaen konkreettisista 

rakenteista.  

 

Lapsi alkaa omaksua äidinkielensä muotoja ja rakenteita ja sisäistää niiden käyttöä 

koskevia sääntöjä askelmittain toisen ikävuoden jälkimmäisellä puoliskolla (Berman, 

1986; Stolt 2013). Esikieliopillisessa vaiheessa lapsi käyttää aluksi yksittäisiä 

taivutusmuotoja jäsentymättöminä kokonaisuuksina. Tyypillisesti hänellä on käytössään 

vain yksi ulkoa opittu muoto yhdestä sanasta. Hän toistaa kuulemiaan sanoja, mutta ei 

kuitenkaan tee sitä mekaanisesti, vaan valikoiden kuulemastaan puheesta usein 

esiintyviä ja itselleen henkilökohtaisesti merkityksellisiä sanoja (esim. ”vettä”, 

”kotiin”). Sanojen yhdistäminen useampisanaisiksi ilmaisuiksi alkaa yleensä 18–24 

kuukauden iässä (Tomasello, 2000). Kaksisanaiset ilmaukset koostuvat tavallisesti 

jostakin lapsen puheessa usein toistuvasta ydinsanasta (nk. pivot-luokan sanasta) ja niin 

sanotun avoimen luokan sanasta tai kahdesta avoimen luokan sanasta (Braine, 1963; 

Tomasello 2009). Tämä universaaliksi havaittu rakenne on perustana myös 
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myöhemmille lapsen muodostamille lauserakenteille. Ydinsanoja lapsella on aluksi vain 

muutamia ja ne liittyvät yleensä päivittäisiin toimintoihin (esim. ”loppu”, ”ei”, ”pois”). 

Avoimeen luokkaan kuuluvia sanoja, jotka voivat olla substantiiveja, verbejä tai 

adjektiiveja,  lapsi hallitsee enemmän kuin ydinsanoja.  Ensimmäisten sanayhdistelmien 

ilmaantumisten aikoihin lapset alkavat myös taivuttaa sanoja. Lapsi alkaa käyttää 

puheessaan yksittäisiä taivutusmuotoja kuten monikon substantiiveja. Nämä 

ensimmäiset käytetyt muodot kieliopillisten rakenteiden prototyyppejä ja toimivat 

perustana vertailuille, laajennuksille ja yleistyksille. Kieliopin omaksumisvaiheessa 2–

4-vuotiaana lapsi kokeilee aktiivisesti taivutusmuotoja (Clark, 2003, s. 114–124). Tässä 

vaiheessa lapsen kielessä esiintyviä poikkeamia aikuiskieleen verrattuna ei aina voida 

pitää virheinä, sillä lapsi muokkaa itsenäisesti kieltä ja soveltaa oppimiaan 

taivutusmuotoja myös virheellisesti. Tämän seurauksena lapsilla esiintyy sanojen 

johtamisessa ja taivuttamisessa runsaasti omatekoisia muotoja ja 

yksinkertaistamisprosesseja, joiden taustalta on löydettävissä tiettyjä sääntöjä. 

Kielellisten ilmausten ja kognitiivis-sosiaalisen kehittymisen yhteys näkyy myös tässä 

voimakkaan kieliopillisten rakenteiden omaksumisen vaiheessa. Lapselle kehittyy kyky 

esittää tapahtumajärjestystä symbolisesti ja tämä näkyy vakiintuneina eleyhdistelminä 

arki-päivän tilanteissa, kun lapsi esimerkiksi kattaa pöytää tai laittaa nallen nukkumaan 

(O´Conell & Gerard, 1985). Kieliopin omaksumisvaiheessa sisäistämiään taivutus-

sääntöjä lapsi alkaa käyttää yleensä 5–6 vuoden iässä (Clark, 2003, s. 114–124). 

 

Tutkittaessa kieliopillisten rakenteiden kehittymistä suomenkielisillä lapsilla on 

havaittu, että taivutusmuotojen omaksuminen on nopeinta 2–4 vuoden iässä (Lyytinen, 

1995). Suomenkielisten lasten osalta tutkimus on keskittynyt etenkin siihen, missä 

järjestyksessä lapset yleensä ottavat käyttöön varhaisia muotoja (Stolt, 2013).  Tietoa 

samanikäisten lasten kieliopillisten rakenteiden kehityksen variaatioista on tarjolla 

niukemmin, samoin kuin suomea omaksuvien lasten varhaisten lauseyhdistelmien 

kehityksestä. Suomen kielessä etenkin astevaihtelu tuottaa sanoja taivutettaessa lapsille 

vaikeuksia. Ensimmäisiä lapsen hallitsemat verbimuodot ovat imperatiivi, imperfekti ja 

indikatiivin 3. persoona (Toivainen, 1980, 43−44, 83, 181; Toivainen 1994). 

Sijamuodoista ensimmäisinä ilmaantuvat nominatiivin lisäksi partitiivi ja paikallissijat. 

Sijamuotojen merkityksen suomalaislapsi ymmärtää ensin deiktisissä sanoissa, kuten 

esimerkiksi tässä tai tuolla (Toivainen, 1994). Adjektiivien vertailuasteista lapsi käyttää 

ensin vain perusmuotoja ja noin kolmivuotiaina komparatiivimuotoja (Lyytinen, 1995).   
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Kielenkäyttötaitojen kehitys  

Kielen eri rakennetasojen omaksumisen lisäksi lapsi tarvitsee kyvyn käyttää kieltä 

sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä erilaisissa kommunikaatiotilanteissa eli 

pragmaattisia taitoja (Clark, 2003, s. 361). Pragmaattisiin taitoihin sisältyy paitsi kyky 

ilmaista itseään tarkoituksenmukaisesti myös kyky pragmaattiseen ymmärtämiseen, 

kuten esimerkiksi viittaavien ja epäsuorien ilmausten tai vaikkapa ironian ja huumorin 

ymmärtäminen (Loukusa, 2011). Kielen eri yksiköiden yhteen liittämistä ohjaa siis 

erilaisten sääntöjen lisäksi oletus siitä, mitä keskustelukumppanit odottavat toisiltaan ja 

mitä tavoitteita keskustelulla on. Ei-kielellisen ja kielellisen viestinnän lomittuminen 

toisiinsa luontevasti on keskeinen osa vuorovaikutustaitoja (Tykkyläinen, 2011). Näiden 

taitojen kehittyessä lapsi muun muassa oppii vuorottelemaan, kertomaan tapahtumia ja 

tarinoita, ylläpitämään keskustelua ja pysymään keskustelun aiheessa. Monet näistä 

taidoista edellyttävät muistitoimintojen kehittymistä, joka puolestaan mahdollistaa 

aiempien kokemusten hyödyntämisen ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen (Loukusa, 

Kunnari & Vedenkannas, 2011). Lapsen vuorovaikutus-kokemusten määrällä ja laadulla 

on vahva yhteys kielenkäyttötaitojen kehittymiseen (Paavola, 2011).  

 

Eräs varhaisimmista vuorovaikutuksen perustaidoista on vuorottelu (van der Stelt, 1993, 

s. 125, 128). Vuorotellen toimiminen on osa sosiaalista järjestäytyneisyyttä. Samalla 

kun lapsi oppii kielen rakenteet ja merkitykset, hän oppii myös vuorotellen puhumiseen 

liittyvät säännöt (Laakso, 2011). Aluksi lapsi osallistuu vuorotteluun ja ohjailee 

vuorovaikutuksen kulkua ilmeillään ja liikkeillään ja vasta myöhemmin ääntelemällä 

(Paavola, 2011). Varhaiselle vuorovaikutukselle ja vuorottelulle on tyypillistä, että sen 

osapuolet jäljittelevät toistensa kommunikatiivisia ilmaisuja. Näissä tilanteissa, joita 

Stern (1977) kuvaa vauvan ja vanhemman välisiksi koreografioiksi, varhaisvaiheissa 

vanhempi yleensä jäljittelee vauvaa. Vauvan synnynnäinen kyky jäljitellä johtaa 

kuitenkin nopeasti myös siihen, että vauva alkaa jäljitellä vanhempaansa. Näin lapsi 

samalla oppii tulkitsemaan muiden ihmisten käyttäytymistä ja siihen sisältyviä 

merkityksiä ja hänelle kehittyy kyky ymmärtää ja ilmaista tunteita ja ajatuksia 

mielekkäällä tavalla erilaisissa tilanteissa (Meltzoff & Moore, 2002). Tämä edellä 

kuvattu varhainen vuorottelu toimii myös perustana monille myöhemmin opittaville 

kielenkäyttötaidolle, kuten keskustelussa aloitteiden tekemiselle, niihin vastaamiselle ja 

puheenvuorojen vaihtamiselle (Laakso, 2011). 
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1.3.2 Viivästynyt puheen ja kielen kehitys 

 

Puheen ja kielen kehitys viivästyy noin joka viidennellä lapsella ollen näin yleisin lasten 

kehityksellisistä viiveistä (Qvarnström & Leppäsaari, 2002; Rantala, Asikainen & 

Voutilainen, 2004). Lapsen kielellinen kehitys määritellään häiriintyneeksi, mikäli 

”lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän mukaisesti, vaikka näönvarainen päättely 

on ikätasoista” eikä ”häiriö selity neurologisilla, aistitoimintojen, tunne-elämän tai 

ympäristötekijöiden (esimerkiksi merkittävät lapsen kasvuympäristöön ja vuorovaiku-

tukseen liittyvät puutteet, monikielisyys) poikkeavuuksilla” (Kielellinen erityisvaikeus: 

Käypä hoito -suositus, 2010). Lapsen kielellinen kehitys määritellään viivästyneeksi, jos 

lapsella ei puolitoistavuotiaana ole lainkaan sanoja, jos lapsella kaksivuotiaana on alle 

kymmenen sanan sanasto eikä hän muodosta kahden sanan lauseita tai jos lapsi ei vielä 

kolmevuotiaana puhu lyhyitäkään lauseita, taivuta sanoja tai hänen puheensa on 

vaikeasti ymmärrettävää (Asikainen & Hannus, 2013). Ensisanojen ilmaantumisen 

lisäksi huomiota tulee aina kiinnittää myös ymmärtämisen vaikeuksiin ja lapsen 

tarpeeseen kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa.  Etenkin hyvänlaatuisen puheen 

kehityksen viiveen/myöhäisen puhumaan oppimisen ja kielen kehityksen 

erityisvaikeuden erotusdiagnostiikka on alle kolmevuotiaalla vielä vaikeaa (Qvarnström 

& Leppäsaari, 2002). Hyvälaatuisessa puheen kehityksen viivästymässä lapsi saavuttaa 

olennaisilta osiltaan ikätasoiset taidot viimeistään neljän vuoden ikään mennessä 

(Asikainen & Rintahaka, 2005). Puheen lisääntyminen ja selkiytyminen eivät 

kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että lapsen kielellinen toimintakyky kohenisi 

vastaavassa määrin (Asikainen & Hannus, 2013). Lapsen ilmaisuvaikeuksiin liittyy 

usein toimintakykyä ja osallisuutta haittaavia kielellisen ymmärtämisen vaikeuksia, 

jotka eivät kuitenkaan tule helposti esille arjessa. Leonard (2009) esitti, että tietyiltä 

osin ymmärtämistä ei voida luotettavasti arvioida alle kuusivuotiailta lapsilta ja siten 

pelkkiin ilmaisun ongelmiin perustuvat diagnoosit tätä nuoremmilla lapsilla eivät vastaa 

todellisuutta. Kielellisen toimintakyvyn kehittymistä kuvastaa mm. lapsen käyttämän 

sanavaraston laajeneminen (Asikainen & Hannus, 2013). 

 

Tutkimusten avulla ei ole saatu selvää käsitystä siitä, onko kielellinen kehitys myös 

vaikeammin kielihäiriöisillä lapsilla poikkeavaa vai ainoastaan viivästynyttä. Suuri osa 

tutkimuksista tukee viivästymähypoteesia, sillä yritykset löytää kielihäiriöisille lapsille 

tyypillisiä virheitä tai puutteita kielen käytössä eivät ole tuottaneet yksiselitteisiä 
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tuloksia (Asikainen, 2005, s. 52–54). Tällöin siis ajatellaan, että ainoa epänormaali 

piirre kielellisessä kehityksessä on sen poikkeuksellinen hitaus, ja lapsi etenee 

kehityksessä normaalien vaiheiden kautta mutta epänormaalin hitaassa aikataulussa 

(Bishop, 1997). Vaikka suurin osan kielihäiriöisistäkin lapsista vaikuttaa saavuttavan 

normaalit kielelliset taidot viimeistään kouluikään mennessä, toipuminen saattaa 

heilläkin olla osittain näennäistä. Usein näiden lasten ongelmat jatkuvat vielä koulussa 

ja näkyvät muun muassa erilaisina oppimisen, sosiaalisten suhteiden ja tunne-elämän 

vaikeuksina (Scarborough &  Dobrich, 1990; Paul, Murray, Clancy & Andrews, 1997; 

Asikainen & Hannus, 2013).  Myöhään puhumaan alkavien lasten (engl. late talkers) on 

ehdotettu olevan eräänlainen kielellisen erityisvaikeuden alaryhmä (Rescorla, 2002). 

Sekä myöhään puhumaan alkavilla lapsilla että esikouluikäisillä kielellisestä erityis-

vaikeudesta kärsivillä lapsilla kielelliset kyvyt ovat nonverbaaleja kykyjä heikommat, 

mutta myöhään puhumaan alkavilla lapsilla ne eivät ole niin pahoin häiriintyneet kuin 

kielihäiriöisillä lapsilla.  

 

 

1.4. Jäljittelytaitojen ja lasten kielellisten taitojen välinen yhteys 

 

1.4.1 Jäljittely ja tyypillinen kielellinen kehitys  

 

Kielen kehityksessään tyypillisesti edenneiden lasten motoristen jäljittelytaitojen ja 

kielellisten taitojen välistä yhteyttä selvittäviä tutkimuksia on toistaiseksi tehty vain 

muutamia (Taulukko 1) Tavoitteena näissä tutkimuksissa on ollut pääasiallisesti 

selvittää, voidaanko tutkittujen jäljittelytaitojen avulla ennakoida puheen ymmärtämisen 

ja tuottamisen kehitystä. Tutkitut lapset ovat yleensä olleet alle kaksivuotiaita, joten 

lasten kielellisten taitojen arvioimisessa standardoitujen testien käyttö on ollut vähäistä. 

Lasten iän vuoksi kielelliseen arviointiin onkin käytetty lähinnä vanhemmille 

suunnattuja kyselyjä ja tarkistuslistoja. Osassa tutkimuksista on selvitetty sekä kielellis-

tä tuottamista että kielellistä ymmärtämistä, osassa vain tuottoa.  

 

Rodgonin ja Kurdekin (1977) tutkimuksessa vain äänellisen jäljittelyn (mutta ei käden- 

tai vartalonliikkeiden jäljittelyn) havaittiin olevan yhteydessä lapsen sanavaraston 

laajuuteen. Esineeseen kohdistuneen toiminnon jäljittely 20 kuukauden iässä oli 

yhteydessä kielelliseen tuottamiseen 44 kuukauden iässä (Charman ym., 2000). Vastaa-
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vaan tulokseen päädyttiin myös tutkimuksessa, jossa tutkittiin 14–24 kuukauden ikäisiä 

lapsia (Laakso ym., 1999). Toisaalta nimenomaan esineeseen kohdistumattoman 

toiminnon jäljittelyn todettiin olevan yhteydessä kielelliseen tuottamiseen noin vuoden 

ikäisillä lapsilla (Carpenter ym., 1998). Vain yhdessä näistä tutkimuksista jäljittelyn 

havaittiin olevan yhteydessä kielelliseen ymmärtämiseen (Sigman & Ungerer, 1984). 

Jäljittelytehtävänä tällöin oli esineeseen kohdistumaton jäljittely. Osassa tutkimuksia 

(Sigman & Ungerer, 1984; Stone ym., 1997; Rogers ym., 2003) oli normaalisti kehitty-

neiden lasten lisäksi mukana lapsia, joilla oli laaja-alaisia kehityksellisiä häiriöitä. 

Näissä tutkimuksissa tutkijoiden tulokset ja pohdinnat keskittyivät lähinnä häiriö-

ryhmien välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin kielellisissä ja jäljittelyyn liittyvissä taidois-

sa.  

 

Taulukko 1. Tyypillisesti kielellisesti kehittyvien lasten jäljittelytaitojen ja kielellisten taitojen välistä 

yhteyttä selvittäviä tutkimuksia 

Tutkijat Koehenkil

öt 

Jäljittelytehtävät Kielellinen arviointi Päätulokset 

Rodgon & 

Kurdek, 1977 

n = 24 

8–20 kk 

äänellinen jäljittely, 

esineeseen kohdistuva 

jäljittely, vartalonliikkeiden 

jäljittely 

 

IKP, sanavaraston 

laajuus  

vain äänellinen 

jäljittely yhteydessä 

sanavaraston 

laajuuteen 

Sigman & 

Ungerer, 1984 

 

n = 16 

16–25 kk 

vokaalinen jäljittely, 

eleiden jäljittely ilman 

esinettä 

kliininen arviointi 

(lapsen tarkkailu 

leikkitilanteessa) 

esineeseen 

kohdistumaton mot. 

jäljittely yhteydessä 

kielelliseen 

ymmärtämiseen 

 

Carpenter, 

Nagell &  

Tomasello, 

1998 

n = 24 

9–15 kk 

tehtävää varten suunnitellut 

jäljittelylaatikot, joihin 

suuntautui välineellisiä 

toimintoja (”paina nappia”, 

”vedä renkaasta”) ja 

vapaamuotoisempia 

toimintoja (”taputa/raavi 

laatikkoa”) 

 

MCDI 

 

esineeseen 

kohdistumaton mot. 

jäljittely yhteydessä 

kielelliseen 

tuottamiseen 

 

Laakso, 

Poikkeus, 

Katajamäki & 

Lyytinen, 

1999 

n = 111 

14–24 kk 

esineisiin (lelut) kohdistuva 

jäljittely, verbaalinen 

jäljittely 

14 kk: MCDI 

18 kk: RDLS II 

24 kk: vanhempien 

haastattelu, Bayley 

scales of infant 

development, MCDI 

 

esineisiin kohdistunut 

mot. jäljittely 

yhteydessä kielelliseen  

tuottamiseen 

Charman, 

Baron-Cohen, 

Swettenham, 

Baird, Cox & 

Drew, 2000 

 

n = 13 

20–44 kk 

tehtävää varten suunniteltu, 

kahteen osaan hajotettavissa 

oleva esine (Meltzoff, 1988), 

johon jäljittely kohdistui 

 

Reynell II esineeseen 

kohdistunut mot. 

jäljittely yhteydessä 

kielelliseen  

tuottamiseen 
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Stone, Ousley 

& Littleford, 

1997 

 

n = 18 

17–27 kk 

MIS MCDI orofasiaalinen 

jäljittely yhteydessä 

kielenkehitykseen 

Rogers, 

Hepburn,  

Stackhouse & 

Wehner, 2003 

n = 15 

18–24 kk 

esineisiin (lelut) kohdistuva 

jäljittely, käden liikkeen 

jäljittely ilman esinettä, 

orofasiaalinen jäljittely 

 

MSEL  jäljittely yhteydessä 

kielenkehitykseen   

IKP = ilmauksen keskipituus, MCDI= MacArthur Communicative Development Inventory (Fenson ym., 

1993), MSEL= Mullen Scales of Early Learning (Mullen, 1989), MIS= Motor Imitation Scale (Uzgiris & 

Hunt, 1975), Reynell II = Reynell Developmental Language Scales (Reynell, 1985) 

 

 

Taulukossa 1 esiteltyjen tutkimusten välistä vertailua vaikeuttaa ennen kaikkea 

tutkimuksissa käytettyjen jäljittelytehtävien sisältöjen vaihtelevuus. Osassa tutkimuk-

sista oli mukana vain joko esineeseen kohdistuvia tai sekä esineeseen kohdistuvia että 

kohdistumattomia toimintoja. Lisäksi joihinkin tutkimuksiin oli sisällytetty äänellistä, 

vartalonliikkeiden tai orofasiaalisten liikkeiden jäljittelyä (Rodgon & Kurdek, 1977; 

Laakso ym., 1999; Rogers ym., 2003). Käytetyt esineet vaihtelivat käyttöesineistä ja 

leluista (Rogers ym., 2003; Laakso ym., 1999) tehtävää varten varta vasten rakennet-

tuihin esineisiin (Carpenter ym., 1998; Charman ym., 2000). Jäljiteltävien toimintojen 

”mikroarkkitehtuuri” (kuinka kompleksisia liikkeitä jäljittely edellytti) ja konteksti 

(käytettiinkö esinettä sen tavanomaiseen vai tavanomaisesta poikkeavaan tarkoitukseen) 

vaihtelivat myös tutkimuksesta toiseen. Lähes kaikki näissä tutkimuksissa käytetyt, 

etenkin esineisiin kohdistuvat jäljittelytehtävät herättävät kysymyksen siitä, mittaavatko 

tehtävät todella puhtaasti jäljittelemistä, eivätkä esimerkiksi lapsen karkea- ja 

hienomotorisia taitoja, muistia, oppimista, ongelmanratkaisua tai muita kognitiivisia 

taitoja. 

 

Paitsi jäljittelytehtävien sisällöissä, myös tavoissa arvioida suoriutumista näissä 

tehtävissä oli eroja. Suuressa osassa tutkimuksia oikeaksi suoritukseksi laskettiin 

jäljittely, joka oli jotenkin tunnistettavissa samaksi toiminnoksi kuin jäljiteltäväksi 

annettu toiminto. Oikea suoritus ei siis edellyttänyt yksityiskohtaisen tarkkaa jäljittelyä. 

Joissakin tutkimuksissa myös jäljittelytehtävän kontrollointi oli puutteellista. 

Esimerkiksi esineeseen kohdistuneessa jäljittelyssä ei aina ollut kontrolliryhmää, jolle 

olisi annettu esine ilman jäljittelymallia ja tutkittu, kuinka usein jäljiteltävä toiminto 

mahdollisesti tuli esiin tällaisessa tilanteessa. Tällaisen vertailuryhmän mukanaolon 
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tärkeyden jäljittelytehtävissä on osoittanut muun muassa Meltzoff (1985). Myös 

jäljittelytehtävien olosuhteet vaihtelivat tutkimuksesta toiseen. Tehtävän esittäjä oli 

toisissa tutkimuksissa lapsen äiti (Rodgon & Kurdek, 1977; Carpenter ym., 1998; 

Laakso ym., 1999), toisissa kokeen järjestäjä (Charman ym., 2000; Rogers ym., 2003). 

Jäljittelymallin tarjoajan tuttuudella on havaittu olevan merkitystä jäljittelytehtävästä 

suoriutumiselle (Meltzoff, 1985).  

 

1.4.2 Jäljittely ja viivästynyt puheen kehitys  

 

Tutkimuksia, joissa puheen kehityksessään viivästyneiden 1½–2½-vuotiaiden lasten 

jäljittelytaitoja on verrattu tyypillisesti kielellisesti kehittyneiden lasten jäljittely-

taitoihin, on julkaistu muutamia (Dohmen ym., 2013; Thal & Bates, 1988; Thal ym., 

1991; Thal & Tobias, 1992; 1994). Thalin ja kumppaneiden tutkimusten päätavoitteena 

oli selvittää lasten käyttämien kommunikatiivisten ja symbolisten eleiden ja kielellisten 

taitojen välistä yhteyttä yleensä, ja eleiden jäljittelyn tutkiminen oli vain eräänlainen 

tutkimusten sivujuonne. Jäljittelytehtävinä tutkimuksissa käytettiin pääosin arkipäivän 

käyttöesineisiin kohdistuneita jäljittelytehtäviä. Lisäksi samojen toimintojen jäljittelyä 

pyydettiin tilanteissa, joissa esine oli korvattu toiminnan kannalta merkityksettömällä 

esineellä, esimerkiksi palikalla. Sekä kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä lapsilla että 

myöhään puhumaan alkaneilla lapsilla kielelliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen oli 

yhteydessä jäljittely, joka edellytti elesarjojen jäljittelyä erilaisten tuttujen arkipäivän 

rutiininomaisten toimintojen yhteydessä. Jäljittely ja ymmärtäminen olivat kuitenkin 

yhteydessä toisiinsa vain silloin, kun jäljittelyssä käytetty esine oli korvattu toiminnan 

kannalta merkityksettömällä esineellä. Tuoreessa Dohmenin työryhmän (2013) 

tutkimuksessa selvitettiin kielen kehityksessään viivästyneiden 2–3½-vuotiaiden lasten 

ei-kielellisiä jäljittelytaitoja suhteessa tyypillisesti kehittyneisiin ikätovereihin käyttäen 

hyvin laajaa jäljittelytestipatteristoa. Koeryhmän lapsilla oli kontrolliryhmän lapsia 

enemmän vaikeuksia osassa, mutta ei kaikissa jäljittelytehtävissä. Tässäkin 

tutkimuksessa koeryhmän lapset suoriutuivat merkittävästi kontrolliryhmää heikommin 

vartalon liikkeiden ja symbolisten toimintojen jäljittelystä. Sen sijaan esineeseen 

kohdistuneiden tavanomaisten toimintojen jäljittely ei eronnut koe- ja kontrolliryhmän 

lapsilla toinen toisistaan. Dohmen kumppaneineen esittää, että vaikeudet jäljitellä 

vartalon liikkeitä ja symbolisia toimintoja kuvastavat kielellisesti viivästyneiden lasten 

vaikeuksia ja puutteita heidän sosiokognitiivisissa taidoissaan. Laadullisesti koeryhmän 
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lasten tekemät jäljittelyvirheet eivät tässä tutkimuksessa eronneet kontrolliryhmän 

lasten tekemistä virheistä. Tästä syystä kyseiset tutkijat olettavat jäljittelytaitojen 

kypsyvän näillä lapsilla viiveellä, mutta ei muutoin poikkeavasti. Vastaavaan tulokseen 

on päätynyt myös Marton (2009). Vucovic, Vucovic ja Stojanovic (2010) havaitsivat 

kompleksisten sormenliikkeiden jäljittelyn olevan yhteydessä tuottavaan sanavarastoon 

4–7-vuotialla lapsilla. Havainto koski sekä kielihäiriö-diagnoosin kriteerit (spesific 

language development eli SLI) täyttäviä että kielellisesti tyypillisesti kehittyneitä lapsia. 

 

 

Yhteenvetona sekä tyypillisesti kielellisesti kehittyneitä että myöhään puhumaan 

alkaneita lapsia koskevista jäljittelytutkimuksista voidaan todeta, että näissä 

tutkimuksissa ei ole toistaiseksi hyödynnetty sitä tietoa, jota uusimmat 

käyttäytymistieteelliset ja neurotieteelliset tutkimukset jäljittelystä tarjoavat. 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että yksinkertaisen motorisen jäljittelyn 

yhteydessä aktivoituvat aivoalueet kuuluvat niin sanottuun peilineuronijärjestelmään. 

Nämä aivoalueet ovat samoja, jotka aktivoituvat myös kielellisen prosessoinnin 

yhteydessä (Iacoboni, 1999; Heiser, 2003). Käyttämällä jäljittelytehtävinä yksinkertaisia 

motorisia kädenliikkeitä ilman esineisiin kohdistuvia toimintoja ja koehenkilöinä 4–6-

vuotiaita lapsia, on mahdollista myös verrata jäljittelysuoritusta jonkinlaiseen 

standardiin, sillä esikouluikäisten lasten jäljittelyvirheiden systemaattisuus tällaisissa 

jäljittelytehtävissä tunnetaan (Bekkering ym., 2000). Myös tämän ikäisten lasten 

kielellisten taitojen arvioiminen on mahdollista tehdä luotettavasti käyttäen Reynellin 

kielellisen kehityksen testiä (Edwards ym., 1997). Testin avulla on mahdollista tutkia 

sekä kielellistä ymmärtämistä että tuottoa ja testi on standardoitu suomalaisille lapsille. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 4–6-vuotiaiden lasten motorisia jäljitte-

lytaitoja ja niiden yhteyttä kielellisiin taitoihin. Tutkimuksen avulla pyritään vastaa-

maan seuraaviin kysymyksiin: 

1) Miten 4–6-vuotiaat lapset suoriutuvat yksinkertaista motorista jäljittelyä edellyt-

tävässä käden liikkeiden jäljittelyssä? 

2) Onko jäljittelytaidoissa eroja kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden ja kielen ja pu-

heen kehityksessä viivästyneiden lasten välillä?  

3) Ovatko jäljittelytaidot yhteydessä lasten kielellisiin taitoihin? 
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3 MENETELMÄT 

 

3.1 Tutkimushenkilöt 

 

Tutkimukselle anottiin lupa Saarijärven-Karstulan terveydenhuollon kuntayhtymän 

johtavalta ylilääkäriltä ja Karstulan kunnan päivähoidon johtajalta (liite 1). Lasten vanhem-

pia tiedotettiin tutkimuksesta kirjeellä ja heiltä pyydettiin kirjallinen suostumus lapsen 

osallistumisesta tutkimukseen (liite 2).   

 

Koe- eli viivästynyt kielen kehitys -ryhmän lapset koottiin Saarijärven-Karstulan 

terveydenhuollon kuntayhtymän puhe-terapeuttien asiakkaista. Valintakriteereinä olivat: 

- 4–6 vuoden ikä  

- käynnissä oleva puheterapia kielen kehityksen viiveen vuoksi 

- kielellinen suoriutumisikä Reynellin kielellisen kehityksen testissä (Reynell  

Developmental Language Scales III eli RDLSIII: testaa sekä kielellistä ymmärtämistä 

että tuottamista (Edwards ym., 1997) ja on standardoitu 2–7-vuotialle suomenkielisille 

lapsille) vähintään vuoden jäljessä kronologisesta iästä tai 

- mikäli kielellinen kokonaissuoriutuminen oli jäljessä ikäodotuksesta vähemmän 

kuin tuon vuoden, sisällytettiin lapsi mukaan, jos joko puheen ymmärtäminen tai tuotto 

oli vähintään vuoden jäljessä kronologisesta iästä 

 

Kriteerit täyttäviä lapsia ryhmään saatiin yhteensä 13, joista 7 poikaa ja 6 tyttöä. Lapset 

olivat iältään 4;3–6;3-vuotiaita. Osalla lapsista oli kielenkehityksen viivästymää 

selittävä diagnoosi. Lapset, joilla oli selkeä muu päädiagnoosi kuin kielellinen (esim. 

ADHD) samoin kuin kaksikieliset lapset, rajattiin pois tutkimuksesta. Koeryhmän lasten 

tulokset Reynellin kielellisen kehityksen testistä on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Koeryhmän Reynellin kielellisen kehityksen testin tulokset 

REYNELL / VIIVÄSTYNYT KIELEN KEHITYS - RYHMÄ 

   Puheen ymmärtäminen Puheilmaisu Koko testi 

 Ikä Sukupuoli RP / SP Kielellinen RP / SP Kielellinen RP / SP Kielellinen 

Lapsi   suor.ikä suor.ikä suor.ikä 

K 1 4;3 P 42 / 68 3;0 9 / 53 2;0 51 / 51 2;9 

K 2 4;11 P 44 / 50 3;3 27 / 73 3;9 71 / 54 3;6 

K 3 5;2 T 51 / 76 4;0 37 / 92 5;0 88 / 84 4;6 

K 4 5;3 T 53 / 87 4;6 26 / 65 3;6 79 / 65 4;0 

K 5 5;3 P 51 / 76 4;0 23 / 58 3;3 74 / 54 3;9 

K 6 5;3 P 58 / 114 7;0 28 / 70 3;9 86 / 80 4;6 

K 7 5;8 T 52 / 75 4;3 31 / 67 4;3 83 / 63 4;3 

K 8 5;8 P 56 / 99 5;9 34 / 75 4;6 90 / 79 4;9 

K 9 5;10 P 54 / 84 4;9 31 / 62 4;3 85 / 62 4;3 

K 10 6;1 T 56 / 98 5;9 39 / 84 5;0 95 / 86 5;3 

K 11 6;2 T 54 / 84 4;9 45 / 100 6;6 99 / 95 5;9 

K 12 6;2 T 54 / 84 4;9 38 / 82 5;0 92 / 79 4;9 

K 13 6;3 P 55 / 91 5;0 35 / 74 4;9 90 / 75 4;9 

RP= raakapisteet, SP= standardipisteet 

 

 

Kielellisessä kehityksessään viiveittä ja ongelmitta edennyt verrokkiryhmä koottiin 

Karstulan kunnan Tippamäen päiväkodissa hoidossa olevista lapsista. Verrokkiryhmään 

sisällytettiin lapset, joiden suoriutuminen Reynellin kielellisen kehityksen testissä oli 

ikäodotuksen mukainen. Verrokkiryhmän lasten tulokset testistä on esitetty taulukossa 3. 

Koe- ja verrokkiryhmän lapsista muodostettiin tutkimusparit sukupuolen ja iän 

perusteella. Lapsen iän suhteessa parikkiinsa tuli olla +/- 2 kk. 

 

 

Taulukko 3. Verrokkiryhmän Reynellin kielellisen kehityksen testin tulokset 

REYNELL / VERROKKIRYHMÄ 

   Puheen ymmärtäminen Puheilmaisu Koko testi 

 Ikä Sukupuoli RP / SP Kielellinen RP / SP Kielellinen RP / SP Kielellinen 

Lapsi   suor.ikä suor.ikä suor.ikä 

V1 4;5 P 53 / 100 4;6 31 / 93 4;3 84 / 94 4;3 

V2 5;1 P 55 / 100 5;0 41 / 106 5;3 96 / 105 5;3 

V3 5;1 T 56 / 103 5;9 43 / 107 5;9 99 / 99 5;9 

V4 5;2 T 56 / 103 5;9 44 / 109 6;0 100 / 109 6;0 

V5 5;1 P 60 / 124 7;0 45 / 115 6;0 105 / 123 7; 0 

V6 5;1 P 53 / 84 4;6 41 / 98 5;3 94 / 92 5;0 

V7 5;10 T 56 / 99 5;9 48 / 113 7;0 104 / 111 7;0 

V8 5;11 P 58/ 111 7;0 44 / 98 6;0 102 / 102 6; 9 

V9 5;10 P 57 / 104 6;9 45 / 101 6;6 102 / 102 6;9 

V10 6;2 T 59 / 116 7;0 46 / 103 7;0 105 / 108 7;0 
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V11 6;2 T 59 / 116 7;0 40 / 87 5;3 99 / 95 5;9 

V12 6;4 T 60 / 121 7;0 49 / 110 7;0 109 / 116 7;0 

V13 6;4 P 58 / 109 7;0 48 / 108 7;0 106 / 110 7;0 

RP= raakapisteet, SP= standardipisteet 

 

 

Kuten tulosten yhteenvetotaulukosta (taulukko 4) voi havaita, tutkitut ryhmät erosivat 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan sekä Reynell-testin kokonaispistemäärän (U = 

166,5; p < 0,05) että puheen ymmärtämisen (U = 154,0; p < 0,05) ja puheilmaisun (U = 

164,0; p < 0,05) pistemäärien osalta. 

 

 

Taulukko 4. Yhteenveto molempien ryhmien Reynell-testin tuloksista ja koe- ja verrokki-

ryhmän kielellisten taitojen erojen tilastollinen merkitsevyys 

 koeryhmä (n = 13) verrokkiryhmä (n = 13) U p 

 

 ka. md. kh. min. max. ka. md. kh. min. max.   

Reynell-

testi: 

            

kok.pisteet 71,3 75 14,0 51 95 105,1 105 9,0 92 123 166,5 0,0000 

puheen 

ymm. 

83,5 84 15,8 50 114 106,9 104 10,8 84 124 154,0 0,0001 

puheilmaisu 73,5 73 13,4 53 100 103,7 106 8,1 87 115 164,0 0,0000 

ka. = keskiarvo, md. = mediaani, kh. = keskihajonta, min. = pienin havaittu arvo, max. = 

suurin havaittu arvo, U, p = Mann-Whitney U-testin U-arvo, p-arvo  

 

 

3.2 Jäljittelytaitojen arviointi 

 

Lasten motorisia jäljittelytaitoja tutkittiin käyttäen jäljittelytehtävinä kompleksisuudeltaan 

vaihtelevia, yksinkertaisia korviin kohdistuvia käden liikkeitä Bekkeringin kollegoineen 

kehittämän testausprotokollan mukaisesti (Bekkering ym., 2000). Jäljittelymallina 

käytettiin kädenliikkeitä, joista kolme oli ipsilateraalisia eli saman puoleisia (vasen käsi 

vasempaan korvaan, oikea käsi oikeaan korvaan ja molemmat kädet saman puoleisiin 

korviin) ja kolme kontralateraalisia eli vastapuoleisia (vasen käsi oikeaan korvaan, oikea 

käsi vasempaan korvaan ja molemmat kädet vastakkaisen puolen korviin) (ks. Kuva 1, 

s.12).  
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Kuuden liikkeen sarja toistettiin kolme kertaa, siten että sarjojen välillä pidettiin lyhyt 

tauko. Jäljiteltäviä kädenliikkeitä oli siis yhteensä 18, joista 12 oli yhden käden ja 6 

kahden käden liikkeitä. Liikkeiden järjestys sarjoissa oli sattumanvarainen. Jokaisen 

liikkeen jälkeen pidettiin pieni tauko, jonka aikana lapsella oli mahdollisuus jäljitellä 

liike. Liike toistettiin vain siinä tapauksessa, että lapsi ei selvästi ollut katsonut tutkijaa 

jäljittelymallin antamisen hetkellä. Toimintaohjeena lapselle käytettiin ilmausta ”matki 

minua” ja/tai ”tee kuten minä”.  Ohjeen sanamuodolla ei ole aiemmissa tutkimuksissa 

havaittu olevan juurikaan merkitystä jäljittelytehtävästä suoriutumiselle, joten 

koejärjestelyssä ohje pyrittiin antamaan mahdollisimman lyhyessä ja selkeässä 

muodossa (Bekkering ym., 2000; Gattis ym., 2002). Niiden lasten kanssa, joilla 

jäljittelemään lähteminen oli vaikeaa, jäljittelyä harjoiteltiin ensin joidenkin kasvon-

ilmeiden ja suun liikkeiden avulla. Jäljittelyn harjoittelulla ei ole havaittu olevan 

vaikutusta jäljittelytehtävästä suoriutumiseen (Gattis ym., 2002). Lapsen suoritus 

varsinaisessa jäljittelytehtävässä arvioitiin joko oikeaksi, jolloin lapsi jäljitteli mallia 

peilikuvana, tai virheelliseksi. Virheet luokiteltiin kolmeen ryhmään sen mukaan, oliko 

lapsen tekemä  

- liikerata eri kuin jäljittelymallissa  

- liikkeen kohde eri kuin jäljittelymallissa  

- sekä liikerata että liikkeen kohde eri kuin jäljittelymallissa 

Kuvassa 2 on esitetty lapsen mahdolliset suoritukset, kun jäljiteltävänä liikkeenä on 

vasemman korvan koskettaminen oikealla kädellä. 
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Kuva 2. Lapsen mahdolliset jäljittelysuoritukset, kun jäljiteltävänä liikkeenä on vasemman korvan 

koskettaminen oikealla kädellä  (lähde: Want & Gattis, 2005, s. 166).  

 

 

Lapsen suoritus jäljittelytehtävän aikana videoitiin ja jäljittelysuoritus arvioitiin 

jälkikäteen videonauhalta. Vain loppuun saakka tehdyt täydelliset käden liikkeet, joissa 

käsi todella saavutti kohteensa eli korvan huomioitiin. Liikkeet, joissa käsi lähestyi 

kohdetta mutta ei koskettanut sitä, jätettiin huomiotta. Tilanteissa, joissa lapsi teki useita 

yrityksiä tai kokeiluja jäljitelläkseen, vain lapsen viimeiseksi jäänyt liike huomioitiin. 

Tutkimuksen suorittajan lisäksi jäljittelytehtävistä 17 % arvioi myös toinen puolueeton 

arvioitsija (puheterapeutti, joka ei arviota tehdessään tiennyt kuuluiko lapsi koe- vai 

kontrolliryhmään). Arvioitsijoiden välinen yksimielisyys oli 99 %. 

 

Sekä koe- että verrokkiryhmän lasten kätisyyden vakiintuminen ja kätisyys arvioitiin 

kysymällä kätisyydestä lapsen lähiympäristöön kuuluvilta henkilöiltä (vanhemmat, 

hoitajat). Suurin osa lapsista oli oikeakätisiä, vain kaksi kummankin ryhmän lapsista oli 

vasenkätisiä. Ryhmiin kuitenkin sisällytettiin sekä oikea- että vasenkätiset lapset, koska 

aiemmissa käden liikkeiden jäljittelyä vastaavalla koejärjestelyllä selvittävissä 
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tutkimuksissa ei kätisyydellä ole havaittu olevan vaikutusta lasten jäljittelysuoritukseen 

(Gattis ym, 2002; Want & Gattis, 2005). 

 

 

3.3 Tulosten tilastollinen käsittely 

 

Tutkimuksessa käytettiin kielellisen kehityksen muuttujina Reynellin kielellisen 

kehityksen testin standardipistemääriä (pisteet puheen ymmärtämisen osiosta, puhe-

ilmaisun osiosta ja kokonaispistemäärä). Jäljittelytaitojen muuttujina käytettiin edellä 

kuvatussa jäljittelytehtävässä oikein eli peilikuvana jäljiteltyjen suoritusten määrää ja 

erilaisten virhetyyppien (liikerata väärä, liikkeen kohde väärä ja sekä liikerata että 

liikkeen kohde väärä) määrää. Vertailut kielen kehityksessään tyypillisesti ja 

viivästyneesti edenneiden ryhmien välillä tehtiin käyttäen Mann-Whitney U-testiä. 

Mitattujen muuttujien yhteyttä tutkittiin epäparametrisen Spearmanin järjestys-

korrelaatiokertoimen avulla. Tulosten merkitsevyystasoksi (p) valittiin yleisesti 

käytössä oleva 0,05. 
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4 TULOKSET 

 

4.1 Lasten suoriutuminen jäljittelytehtävässä 

 

Koe- ja verrokkilasten suoriutuminen jäljittelytehtävässä - 18 jäljiteltävää käden liikettä, 

joiden jäljittelyvasteena oikea eli peilikuvajäljittely tai joku kolmesta virhetyypistä - on 

kuvattu taulukossa 5. Suurin osa sekä koe- että verrokkiryhmän lasten jäljittelystä oli 

peilikuvajäljittelyä. Täysin virheettömästi jäljittelytehtävästä suoriutui peräti viisi koe- 

ja kahdeksan verrokkiryhmän lasta.  

 

 

Taulukko 5. Koe- ja verrokkiryhmän lasten suoriutuminen jäljittelytehtävässä  

 Peilikuvajäljittely Liikerata Liikkeen kohde Liikerata ja liikkeen 

Lapsi  väärä väärä kohde väärä 

K 1 14 0 0 4 

K 2 17 1 0 0 

K 3 18 0 0 0 

K 4 15 3 0 0 

K 5 16 2 0 0 

K 6 18 0 0 0 

K 7 18 0 0 0 

K 8 17 1 0 0 

K 9 17 1 0 0 

K 10 16 2 0 0 

K 11 18 0 0 0 

K 12 18 0 0 0 

K 13 11 7 0 0 

V1 18 0 0 0 

V 2 18 0 0 0 

V 3 15 2 0 1 

V 4 18 0 0 0 

V 5 18 0 0 0 

V 6 18 0 0 0 

V 7 15 3 0 0 

V 8 18 0 0 0 

V 9 17 1 0 0 

V 10 17 1 0 0 

V 11 18 0 0 0 

V 12 16 2 0 0 

V 13 18 0 0 0 
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Koe- ja verrokkiryhmän lasten suoriutuminen yhden ja kahden käden jäljittely-

tehtävissä on esitetty taulukossa 6. Luvut kuvaavat oikeiden eli peilikuvana tehtyjen 

jäljittelysuoritusten ja erityyppisten jäljittelyvirheiden absoluuttisten määrien sijaan 

niiden suhteellisina määriä, koska kahden käden liikkeitä oli jäljittelytehtävässä vain 

puolet siitä mitä yhden käden liikkeitä. 

 

 

Taulukko 6. Peilikuvajäljittelyn ja jäljittelyvirheiden suhteelliset osuudet yhden ja kahden 

käden jäljittelytehtävissä 

 

 

 

Peilikuvajäljittely 

 

Liikerata 

väärä 

Liikkeen 

kohde 

väärä 

Liikerata ja 

liikkeen 

kohde väärä 

koeryhmä     

Kahden käden 

jäljittelytehtävät 

99 % 1 % ---* ---* 

Yhden käden 

jäljittelytehtävät 

91 % 8 % 0 % 1 % 

verrokkiryhmä  

 

   

Kahden käden 

jäljittelytehtävät 

100 % 0 % ---* ---* 

Yhden käden 

jäljittelytehtävät 

96 % 4 % 0 % 0 % 

*koska kahden käden jäljittelytehtävissä liike kohdistuu molempiin korviin, virhe liikkeen 

kohteessa ei näissä tilanteissa ole mahdollinen (eli ei-peilikuvana jäljittely ei näissä 

tilanteissa ole mahdollista) 

 

  

Verrokkiryhmän lapset eivät tehneen käytännössä juuri lainkaan jäljittelyvirheitä kahden 

käden jäljittelytehtävissä ja koeryhmän lapsetkin vain muutamia. Sekä koe- että verrok-

kiryhmän lasten jäljittelyvirheistä suurin osa oli virheitä, joissa jäljiteltävän yhden käden 

liikkeen kohde oli oikea, mutta liikerata väärä. Kaikissa tapauksissa ipsilateraalinen liike 

korvasi kontralateraalisen liikkeen.  
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4.2 Kielenkehityksessä viivästyneesti ja tyypillisesti kehittyneiden lasten jäljittelytaito-

jen vertailu 

 

Koeryhmässä oikein jäljiteltyjen tehtävien keskiarvo 16,4 (md. = 17) oli jonkin verran 

verrokkiryhmän keskiarvoa 17,2 (md. = 18) heikompi. Koeryhmän lasten suoriu-

tumisessa oli myös enemmän vaihtelua (kh. = 2,1; min. = 11; max. = 18) kuin verrokki-

ryhmässä (kh. = 1,2; min. = 15; max. = 18). Tilastollisesti merkitsevää eroa jäljittelyn 

oikeellisuudessa ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut (U = 106,0; p = 0,287). 

 

Jäljittelyvirheistä tyypillisimpiä ”väärä liikerata” -virheitä koeryhmän lapset tekivät myös 

keskimäärin jonkin verran enemmän kuin verrokkiryhmän lapset (ka. = 1,3 vs. ka. = 0,7). 

Vaihtelua koeryhmän tekemien virheiden (kh. = 2,0; min. = 0; max. = 7) määrässä oli 

jonkin verran verrokkiryhmää (kh. = 1,0; min. = 0; max. = 3) enemmän. Muiden virhe-

tyyppien (liikkeen kohde väärä, liikerata ja kohde väärä) osalta ryhmät eivät eronneet 

toisistaan eikä ero edellä mainitun tyypillisimmänkään virheen suhteen ole tilastollisesti 

merkitsevä (U = 70,5; p = 479). 

 

 

4.3 Jäljittelytaitojen yhteys kielellisiin taitoihin 

 

Jäljittelytaidot ja puheen ymmärtämisen taidot eivät saatujen tulosten perusteella ole 

yhteydessä toinen toisiinsa. Tarkasteltaessa jäljittelytaitojen ja kielellisten taitojen 

yhteyttä korrelaatiodiagrammien avulla (kuvio 1) havaitaan, että korrelaatiota 

jäljittelytaitojen ja puheen ymmärtämisen välillä ei voida havaita kummassakaan 

ryhmässä. Kyseisten muuttujien välisen yhteyden puuttumisen vahvistavaa myös 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin rs, joka koeryhmässä oli -0,039 ja 

verrokkiryhmässä 0,013. Vastaavat tilastollista merkitsevyyttä - tai tässä tapauksessa sen 

puuttumista - kuvaavat p-arvot olivat 0,900 ja 0,967. Yksilötasolla tarkasteltuna koe-

ryhmän lapsista kahden (K3 ja K11) suoritus Reynell-testin puheilmaisun osiossa ylittää 

normaalihajonnan alarajan (SP85) puheen ymmärtämisen jäädessä alle 

normaalihajonnan. Jäljittelytehtävästä nämä puheen ymmärtämisen puolelle 

painottuvista vaikeuksista kärsivät lapset suoriutuivat molemmat virheettömästi.  
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Koeryhmässä sekä jäljittelytaidot ja puheen tuotto että jäljittelytaidot ja kielellinen 

kokonaissuoriutuminen vaikuttavat korrelaatiodiagrammin perusteella olevan jossain 

määrin positiivisesti yhteydessä toinen toisiinsa. Paremmin jäljittelytehtävässä 

suoriutuneet lapset menestyivät siis paremmin myös kielellisissä tehtävissä. Koe-

ryhmässä sekä jäljittelytaitojen ja puheen tuoton (rs = 0,470) että jäljittelytaitojen ja 

kielellisen kokonaissuoriutumisen (rs = 0,472) välillä vaikuttaa korrelaatiokertoimienkin 

perusteella olevan keskinkertainen positiivinen yhteys, joka ei kuitenkaan kummas-

sakaan tapauksessa ole tilastollisesti merkitsevä (korrelaatiokertoimia vastaavat p-arvot 

p = 0,105 ja p = 0,103). Yksilötasolla tarkasteltuna koeryhmän lapsista viiden (K4, K6, 

K8, K10 ja K13) suoritus Reynell-testin puheen ymmärtämisen osiossa ylittää normaali-

hajonnan alarajan (SP85) samalla kun puheilmaisu jää alle normaalihajonnan. Näiden 

lasten kielelliset vaikeudet vaikuttavat siis painottuvan puheen tuoton puolelle. Jäljittely-

tehtävästä lapset suoriutuvat vaihtelevasti osan jäljitellessä kaikki liikkeet oikein, 

samalla kun joukkoon kuuluu myös eniten jäljittelyvirheitä tehnyt lapsi.  

 

Kuten korrelaatiodiagrammista voi havaita, verrokkiryhmässä sekä jäljittelytaitojen ja 

puheen tuoton että jäljittelytaitojen ja kielellisen kokonaissuoriutumisen välillä on 

koeryhmän tuloksiin verrattuna heikko vastakkainen eli negatiivinen yhteys. Verrokki-

ryhmän lapsilla heikommat tulokset jäljittelytehtävässä ovat siis jossain määrin 

yhteydessä hyvään suoriutumiseen kielellisissä tehtävissä. Oikeiden jäljittelysuoritusten 

määrällä ei kuitenkaan tässäkään ryhmässä ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä sen 

paremmin kuin puheen tuottoon (rs = -0,371; p = 0,211) kuin kielelliseen kokonais-

suoriutumiseen (rs = -0,239; p = 0,431). 
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                  KOERYHMÄ                                               VERROKKIRYHMÄ 

 
 

 

 
 

     

 
 

 

 

Kuvio 1. Jäljittelytaitojen ja kielellisten taitojen välinen riippuvuus graafisesti koe- ja verrokkiryhmässä.  

PYpisteet = pistemäärä Reynell-testin puheen ymmärtämisen osiosta, PIpisteet = pistemäärä Reynell-testin 

puheilmaisun osiossa, kokonaispisteet = Reynell testin kokonaispistemäärä 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

 

5.1.1 Lasten suoriutuminen jäljittelytehtävässä  

 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää 4–6-vuotiaiden lasten taitoja jäljitellä yksin-

kertaisia käden liikkeitä ja näiden taitojen yhteyttä lasten kielellisiin taitoihin. Suurin 

osa sekä kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden että kielenkehityksessään viivästyneiden 

lasten jäljittelystä oli odotetusti peilikuvajäljittelyä. Havainto, jonka mukaan alle koulu-

ikäiset lapset jäljittelevät liikkeitä peilikuvana on vahvistettu useissa tutkimuksissa 

(mm. Schofield, 1976; Bekkering, Wohlschläger ja Gattis, 2000). Jäljitelleessään 

vastapuoleisia liikkeitä, kuten esimerkiksi oikean korvan koskettaminen vasemmalla 

kädellä, on lapsilla havaittu olevan voimakas taipumus jäljitellä liike saman puoleisena, 

toisin sanoen kyseisessä tilanteessa koskettaa oikeaa korvaa oikealla kädellä (Schofield, 

1976). Myös tässä tutkimuksessa sekä kielen kehityksessään viivästyneiden että verrok-

kiryhmän lasten jäljittelyvirheistä suurin osa oli virheitä, joissa jäljiteltävän yhden 

käden vastapuoleinen liikerata korvautui saman puoleisella liikkeen kohteen säilyessä 

oikeana. Verrokkiryhmän lapset eivät tehneen käytännössä juuri lainkaan jäljittely-

virheitä kahden käden jäljittelytehtävissä ja kielellisesti viivästyneidenkin ryhmän lapset 

vain muutamia. Laadullisesti koe- ja verrokkiryhmän lasten tekemät jäljittelyvirheet 

eivät siis poikenneet toisistaan eivätkä aiemmissa vastaavaa jäljittelytehtävää käyt-

täneissä tutkimuksissa tyypillisiksi osoittautuneista virheistä. Laadullisia eroja tyypil-

lisesti kielellisesti kehittyneiden ja kielihäiriöisten lasten jäljittelyvirheissä ei ole 

havaittu aiemmissakaan tutkimuksissa (Dohmen, Chiat & Roy, 2013; Marton, 2009). 

  

Tutkimuksessani sekä koe- että kontrolliryhmään kuuluvat lapset tekivät kokonai-

suudessaan vähemmän virheitä jäljittelytehtävissä kuin saman ikäiset lapset aiemmissa 

tutkimuksissa, joissa on käytetty täysin vastaavaa jäljittelytehtävää. Bekkering kollegoi-

neen tutki normaalisti kokonaiskehityksessään edenneiden terveiden lasten jäljittely-

taitoja. Lapset olivat iältään 3;11–5;11 vuotta (ka 4;5). Heidän jäljittelysuorituksistaan 

kaiken kaikkiaan 24,5 % oli virheellisiä (Bekkering, Wohlschläger ja Gattis, 2000). 

Want ja Gattis (2005) vertailivat viittomakieltä käyttävien ja normaalisti kuulevien ja 

puhuvien lasten suoriutumista jäljittelytehtävissä. Verrokkiryhmän lapset olivat 4;4–
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7;10 (ka 6;4) vuoden ikäisiä ja heidän tekemiensä jäljittelyvirheiden kokonaismäärä 9–

11 %. Tutkimuksessani verrokkiryhmän lapset olivat iältään 4;3–6;3 (ka 5;7) vuotta. 

Heidän tekemiensä jäljittelyvirheiden kokonaismäärä oli 4 %. Iältään 4;3–6;3 (ka 5;5) 

vuotta olevien koeryhmän lastenkin jäljittelyvirheiden kokonaismäärä oli vain 9 %. 

Selitystä sille, miksi tämän tutkimuksen koehenkilöinä olleet lapset olivat kauttaaltaan 

parempia jäljittelijöitä kuin aiempien tutkimusten vastaavaan ikäiset lapset vastaavassa 

koejärjestelyssä, en löytänyt.  

 

 

5.1.2 Kielenkehityksessään viivästyneesti ja tyypillisesti kehittyneiden lasten jäljittely-

taitojen vertailu  

 

Kielellisesti tyypillisessä aikataulussa kehittyneet eli verrokkiryhmän ja kielen ja puheen 

kehityksessään viivästyneet eli koeryhmän lapset eivät tässä tutkimuksessa eronneet 

tilastollisesti merkitsevästi toinen toisistaan kyvyssään jäljitellä yksinkertaisia yhden ja 

kahden käden liikkeitä. Aiemmissa tutkimuksissa puheen ja kielen kehityksessään viiväs-

tyneet lapset ovat suoriutuneet merkittävästi kontrolliryhmää heikommin vartalon 

liikkeiden ja symbolisten toimintojen jäljittelystä (Dohmen, Chiat & Roy, 2013; Thal & 

Bates, 1988). Sen sijaan esineeseen kohdistuneiden tavanomaisten toimintojen jäljittely 

ei eronnut kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä ja kielenkehityksessään viivästyneillä 

lapsilla toinen toisistaan (Dohmen, Chiat & Roy, 2013). Dohmanin ja kumppaneiden 

tutkimuksessa vartalon liikkeiden jäljittelytehtäviin, joita tutkijat nimittivät ns. sosiaali-

siksi toiminnoiksi, kuului myös kymmenen käden liikettä. Tässä lähimpänä oman 

tutkimukseni jäljittelytehtävää olevassa osiossa tiettyä kehon osan koskettamista kädellä 

vaatineet liikkeet eivät edellyttäneet oikeaa liikerataa, vaan oikea kohde riitti jäljittelyn 

oikeellisuuteen. Kuten muissakin sosiaalisten toimintojen jäljittelyssä, myös kädenliik-

keiden jäljittelyssä tyypillisesti kehittyneet ja kielellisesti viivästyneet lapset erosivat 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi ikäryhmissä 2;0–2;5 ja 2;6–2;11, mutta eivät enää 

vanhimmassa ikäryhmässä 3;0–3;5. Dohmanin ja oman tutkimukseni tulosten erilaisuutta 

selittänevät ainakin eri-ikäiset tutkimuslapset, erilaiset jäljittelytehtävät ja erot 

arvioitaessa jäljittelyn oikeellisuutta. Myös menetelmissä arvioida lasten kielellisiä 

taitoja ja määritellä lapsen kielen kehitys viivästyneeksi oli eroja.  
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5.1.3 Jäljittelytaitojen yhteys kielellisiin taitoihin 

 

Kielen ja puheen kehityksessään viivästyneiden lasten ryhmässä sekä jäljittelytaitojen ja 

puheen tuoton että jäljittelytaitojen ja kielellisen kokonaissuoriutumisen välillä vaikutti 

olevan keskinkertainen positiivinen – mutta ei tilastollisesti merkitsevä - yhteys, toisin 

sanoen paremmin jäljittelytehtävässä suoriutuneet lapset menestyivät paremmin myös 

kielellisissä tehtävissä. Verrokkiryhmässä vastaavien taitojen välillä oli sen sijaan 

havaittavissa heikko vastakkainen eli negatiivinen yhteys. Verrokeilla heikommat 

tulokset jäljittelytehtävässä olivat siis jossain määrin yhteydessä hyvään suoriutumiseen 

kielellisissä tehtävissä. Tilastollista merkitsevyyttä ei näillekään yhteyksille kuitenkaan 

löytynyt. Selitystä ryhmien välisten tulosten vastakkaisuudelle en löytänyt. Yhteyttä 

jäljittelytaitojen ja puheen ymmärtämisen välillä ei havaittu kummassakaan ryhmässä. 

 

Aiemmissa jäljittelytaitoja ja kielellisiä taitoja samoilta lapsilta selvittäneissä tutki-

muksissa on käytetty sisällöltään huomattavan vaihtelevia ja kompleksisia jäljittely-

tehtäviä, jotka poikkeavat oleellisesti tässä tutkimuksessa käytetystä jäljittelytehtävästä 

(ks. taulukko 1, s. 23). Tämän lisäksi myös tavoissa arvioida lasten suoriutumista näissä 

tehtävissä on kyseisissä tutkimuksissa ollut suuria eroja. Tutkimuksen kohteena olevat 

lapset ovat kaikissa näissä aiemmissa tutkimuksissa tätä tutkimusta nuorempia, yleensä 

kaksivuotiaita tai sitä nuorempia. Nuoresta iästä johtuen heidän kielellisiä taitojaan on 

vain muutamissa tutkimuksissa arvioitu standardoidun testin avulla. Etenkin juuri 

metodologisista erilaisuuksista johtuen tässä tutkimuksessa saatujen tulosten 

vertaaminen näihin aiempiin tutkimuksiin on vaikeaa ja siihen on syytä suhtautua 

suurella varauksella. Useimmissa näistä tutkimuksista kielellisesti normaalisti 

kehittyneillä lapsilla sekä esineeseen kohdistuneen että kohdistumattoman motorisen 

jäljittelyn on havaittu olevan yhteydessä puheen tuottamiseen (Charman ym., 2000 

Carpenter ym., 1998 Laakso ym., 1999 ). Ainoastaan yhdessä tutkimuksista esineeseen 

kohdistumaton motorinen jäljittely oli yhteydessä puheen ymmärtämiseen (Sigman & 

Ungerer, 1984). Osassa tutkimuksista todettiin jäljittelyn olevan yhteydessä 

kielenkehitykseen yleisesti (Rogers ym. 2003). Tutkimuksessa, jossa selvitettiin 

jäljittelytaitojen ja kielellisten taitojen yhteyttä tyypillisesti kielellisesti kehittyneillä ja 

puheen tuotossaan viivästyneillä lapsilla, havaittiin, että molemmissa ryhmissä sekä 

puheen tuottamiseen että ymmärtämiseen oli yhteydessä jäljittely, joka sai vain vähän 

tukea esineen mukanaolosta (Thal & Bates, 1988). Merkillepantavinta aiemmissa 
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tutkimuksissa lienee se, että kaikissa niissä lasten jäljittelytaitojen ja kielellisten 

taitojen, useimmiten puheen tuoton, väliltä löydettiin yhteys, toisin kuin tässä tutkimuk-

sessa, jossa jäljittelytehtävänä käytettiin varsin ”riisuttua mallia” verrattuna aiempiin 

tutkimuksiin. 

 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Motoristen jäljittelytaitojen tutkimiseksi pyrin kirjallisuuden avulla löytämään 

koeasetelman, joka yksiselitteisesti ja helposti tulkittavasti arvioisi lasten kykyä 

välittömään jäljittelyyn ilman väliin tulevia muita tekijöitä kuten esim. muisti, motoriset 

taidot tai oppiminen. Tutkimuksessa käytetyssä koejärjestelyssä oikeiden ja väärien 

suoritusten tulkinta olikin helppoa ja yksiselitteistä, olihan kahden arvioitsijan välinen 

yksimielisyys peräti 99 %. Myös jäljittelytehtävän toteuttaminen tutkimuslasten kanssa 

onnistui ongelmitta tehtävän ja sen ohjeistuksen ollessa riittävän selkeitä ja yksikertaisia. 

Eroja siinä, kuinka kahteen eri ryhmään kuuluvat lapset lähtivät mukaan jäljittelyyn, en 

havainnut, eivätkä lapset jättäneet ”vastaamatta” jäljittelymalleihini. Nuorempia 

koehenkilöitä ja monipuolisempia jäljittelytehtäviä käyttäneessä Dohmenin ja 

kumppaneiden (2013) tutkimuksessa osa nuorimmista ja/tai kieliviivästymäryhmän 

lapsista ei lähtenyt mukaan kaikkiin tehtäviin ja kyseisessä tutkimuksessa myös tämä 

tulkittiin jäljittelyn vaikeudeksi.  

 

Koska tutkimuksen tavoitteena oli selvittää jäljittelytaitojen ja kielellisten taitojen mah-

dollista yhteyttä, aiempaan käyttäytymis- ja neurotieteelliseen tutkimukseen huolellisesti 

perehtymällä pyrin löytämään jäljittelytehtävän, jonka toteuttamisen aikana aktivoituvat 

aivoalueet ovat todennäköisesti ainakin osittain samoja kuin kielellisen prosessointiin 

osallistuvat aivoalueet. Brocan alueeseen kuuluvan Broadmannin alueen 44 tiedetään 

olevan osa ihmisen MNS:ää ja sen rooli nimenomaan päämääräsuuntautuneessa 

jäljittelyssä on ainakin aikuisten aivoissa keskeinen (Koski ym., 2002). Kosken ja 

kumppaneiden tutkimuksessa osoitetaan MNS:n aktivoituminen täysin vastaavassa 

jäljittelytehtävässä kuin tässä tutkimuksessa käytetty. Tuloksia lasten aivoissa vastaavan 

tyyppisen jäljittelytehtävän yhteydessä aktivoituvista alueista ei ole julkaistu. 

Toistaiseksi vielä niukat neurofysiologiset todisteet puoltavat näkemystä, jonka mukaan 

kuitenkin ainakin osia aikuisen aivoissa havaitusta MNS:stä on olemassa jo 
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varhaislapsuudessa (Marshall & Meltzoff, 2011; Vanderwert, Fox & Ferrari, 2013). 

Myös viitteitä siitä, että jokseenkin saman ikäisillä lapsilla kuin tämän tutkimuksen 

koehenkilöt olivat, MNS:n toiminta on jo varsin vakiintunutta (Lepage & Théoret, 2006).  

Uskon onnistuneeni aikaan saamaan tähän tutkimukseen koeasettelun, jossa sekä 

jäljittelyn että kielellisten tehtävien prosessoinnin voidaan tämänhetkisen tiedon 

perusteella olettaa tapahtuvan ainakin osittain samoilla aivoalueilla.  

 

Tutkimushenkilöinä käytin 4–6-vuotiaita lapsia, koska päämäärään suuntautuneesta 

jäljittelystä ja siinä esiintyvistä jäljittelyvirheiden määrästä ja laadusta oli kyseisen 

ikäisten lasten osalta saatavissa tutkimustietoa ja siten arvelin pystyväni vertaamaan 

saamiani tuloksia tähän tietoon. Kyseisen ikäryhmän lapset ovat myös hyvin edustettuina 

terveyskeskuspuheterapeutin asiakkaissa. Koe- ja verrokkiryhmään onnistuin saaman 

lapset, jotka vastasivat hyvin toisiaan niin sukupuolen, iän kuin kätisyydenkin osalta. 

Tutkimuksen kohteena olevaa ikäryhmää he eivät kuitenkaan edustaneet tasaisesti, vaan 

lasten iät painottuivat ikäjakauman vanhempaan päähän. Osaltaan kenties tästä syystä 

jäljittelyvirheiden kokonaismäärä jäi jäljittelytehtävissä melko alhaiseksi. Kielellisiltä 

taidoiltaan selkeästi eroavien koe- ja verrokkiryhmä kokoaminen onnistui hyvin; ryhmät 

erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi toisistaan sekä puheen ymmärtämisen että 

tuoton osalta. 

 

 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimukseni perusteella lasten yksinkertaiset välitöntä jäljittelyä edellyttävät motoriset 

jäljittelytaidot ja kielelliset taidot eivät vaikuta olevan yhteydessä toisiinsa. Toisin kuin 

aiemmissa tutkimuksissa, kielenkehityksessään tyypillisesti ja viivästyneesti edenneet 

lapset eivät poikkea jäljittelytaidoiltaan toisistaan. Eroa aiempiin tutkimuksiin saattaa 

selittää tässä tutkimuksessa käytetty jäljittelytehtävä, joka edellyttää välitöntä ja hyvin 

tarkkaan annetun mallin toistavaa jäljittelyä. Aiemmissa tutkimuksissa jäljittelytehtävinä 

on käytetty mm. motoriikan, muistin ja oppimisen suhteen vaativampia tehtäviä eikä 

niissä useinkaan ole edellytetty yksityiskohtaisen tarkkaa jäljittelyä.   

 

Vaikka tilastollisesti merkitsevää yhteyttä jäljittelytaitojen ja kielellisten taitojen väliltä 

ei tutkimuksessa havaittu, viitteitä etenkin puheen tuoton ja jäljittelyn jonkinasteisesta, 
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koeryhmän osalta positiivisesta ja verrokkiryhmän osalta negatiivisesta, yhteydestä nousi 

esiin. Havaintojen varmistamiseksi tarvittaisiinkin samaa jäljittelytehtävää käyttävä 

jatkotutkimus aiheesta. Tutkimusasetelma vaikutti jäljittelytehtävän osalta olevan liian 

helppo sekä koe- että etenkin verrokkiryhmän lapsille ja vastaan ikään kuin tuli tämän 

arvioinnin ”katto”. Tässä yhteydessä mainittakoon, että myös kielellisiä taitoja 

arvioivassa Reynell-testissä verrokkiryhmän useilla lapsilla etenkin puheen 

ymmärtämisen osiossa suoriutuminen ylitti standardin maksimin. Jatkossa tutkimuksen 

suuntaaminen neljävuotiaisiin ja sitä nuorempiin lapsiin todennäköisesti lisäisi lasten 

tekemien jäljittelyvirheiden määrää - ja luonnollisesti myös lasten välistä vaihtelua 

jäljittelysuorituksissa. Samalla kuitenkin mahdolliset ryhmien väliset erot jäljittely-

taidoissa tulisivat todennäköisemmin esille. Sekä jäljittelytehtävän yksinkertaisuus että 

kielellisessä arvioinnissa käytetty testimenetelmä mahdollistavat nuorempien 

tutkimuslasten käytön. Myös pitkittäistutkimus, jossa samojen lasten jäljittelytaitojen ja 

kielellisten taitojen kehittymistä tutkittaisiin pidemmällä aikavälillä, toisi lisää tietoa 

näiden taitojen mahdollisista yhteyksistä ja yhteyksien puuttumisesta.   

 

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että iän myötä kognitiivinen kapasiteetti 

riittää vastustamaan luontaista taipumusta jäljitellä tietyllä tavalla päämäärä-

suuntautuneessa jäljittelytehtävässä. Tällöin tutkimushenkilöt kykenevät välttämään 

virheet, mutta taipumus tulee siitä huolimatta esiin pidentyneenä reaktioaikana 

(Wohlscläger & Bekkering, 2002). Vaihtoehtona mahdollisten ryhmien välisten erojen 

esille tuomiseksi olisikin tässä tutkimuksessa lisätä jatkossa jäljittelytehtävän arviointiin 

myös reaktioon kuluneen ajan mittaaminen. Vastaavaa reaktioajan huomioivaa jäljittely-

tehtävää olisi mahdollista käyttää myös koejärjestelyssä, jossa tutkimuskohteena lasten 

sijaan olisivat kielellisistä vaikeuksista kärsivät aikuispotilaat, esim. puheen ymmär-

tämisen ja puheen tuoton osa-alueille painottuneista oireista kärsivät afaatikot. 

Aivoverenkierron häiriöiden aiheuttamien afasioiden yhteydessä olisi lisäksi usein 

käytettävissä ainakin suuntaa antavaa tietoa siitä, millä alueella aivoissa kielelliset 

vaikeudet aiheuttava vaurio sijaitsee.  

 

Jäljittelyn, sosiaalisen vuorovaikutuksen, ja kommunikoinnin taustalla olevista neu-

raalisista mekanismeista kertyy tällä hetkellä uutta tietoa lähes hengästyttävällä 

nopeudella. Tämän tiedon hyödyntäminen logopedisessa tutkimuksessa on vasta alka-

massa. Keskeisiä kysymyksiä tulevaisuudessa ovat muun muassa voidaanko jäljittely-
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taitojen tutkimista käyttää apuna lapsen kielellisen kyvykkyyden arvioinnissa ja 

ennakoinnissa tai voidaanko tietyn tyyppisellä jäljittelytaitojen harjoittamisella vaikuttaa 

myös lapsen kielellisiin taitoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

LÄHTEET 

 

Acredolo, L. & Goodwyn, S. (1985). Symbolic gesturing in language development. 

Human Development, 28, 40–49. 

 

Acredolo, L. & Goodwyn, S. (1988). Symbolic gesturing in normal infants. Child 

Development, 59, 450–456. 

 

Arbib, M. (2002). The Mirror System, Imitation, and the Evolution of Language. 

Teoksessa K. Dautenhahn & C. Nehaniv (toim.), Imitation in Animals and Artifacts (s. 

229–280), Cambrige, Mass: MIT Press. 

 

Aronen, H. (1997). Aivojen funktionaalinen magneettikuvaus. Duodecim, 113, 830–

839. 

 

Asikainen, M. (2005). Diagnosing specific language impairment. Väitöskirja. Tampere: 

Tampereen Yliopistopaino. 

 

Asikainen, M. & Hannus, S. (2013). Kehittyvä puhe. Duodecim, 129, 182–188. 

 

Asikainen, M. & Rintahaka, P. (2005). Viivästynyt puheen ja kielen kehitys. Suomen 

Lääkärilehti, 60, 39–43. 

 

Bauer, P. & Mandler, J. (1989). One thing follows another: Effects of temporal structure 

on 1- to 2-year-olds recall of events. Developmental Psychology, 25, 197–206. 

 

Bauer, P. & Shore, C. (1987). Making a memorable event: Effects of familiarity and 

organization on young children´s recall of action sequences. Cognitive Development, 2, 

327–338. 

 

Bauer, P. & Travis, L. (1993). The fabric of an event: Different sources of temporal 

invariance differently affect 24-months-olds recall. Cognitive Development, 8, 319–341. 

 



 45 

Bekkering, H., Wohlscläger, A. & Gattis, M. (2000). Imitation of gestures in children is 

goal-directed. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 53A, 153–164. 

 

Berman, R. (1986). A crosslinguistic perspective: Morphology and syntax. Teoksessa 

Fletcher P. & Garman M. (toim.), Language acquisition (s. 429–447). Cambridge, 

England: Cambridge University Press. 

 

Bishop, D. (1997). Uncommon understanding. Development and disorders of language 

comprehension in children. Hove: Psychology Press. 

 

Braine, M. (1963). The ontogeny of English phrase structure: The first phase. 

Language, 39, 1–13.  

  

Burnham, D. (1986). Developmental loss of speech perception: Exposure to and 

experience with a first language. Applied Psycholinguistics, 7, 207–239.  

 

Capone N. & McGregor K. (2004) Gesture development: A review for clinical and 

research practices. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47, 173–186.     

 

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 Development, 63, 1–143. 

 

Casile, A. (2013). Mirror neurons (and beyond) in the macaque brain: An overview of 

20 years of research. Neuroscience Letters, 540, 3–14. 

 

Charman, T., Baron-Cohen, S., Swettenham, J., Baird, G., Drew, A. & Cox, A. (2003). 

Predicting language outcome in infants with autism and pervasive developmental 

disorder. International Journal of Language and Communication disorder, 38, 265–

285. 

 

Clark, E. (2003). First language acquisition. Cambridge: University Press. 

 



 46 

Corballis, M.C. (2010). Mirror neurons and the evolution of language. Brain and 

Language, 112, 25–35. 

 

Coulon, M., Hemimou, C. & Streri, A. (2013). Effects of seeing and hearing vowels on 

neonatal facial imitation. Infancy, 18, 782–796. 

 

Dapretto, M., Davies, M., Pfeifer, J., Scott, A., Sigman, M., Bookheimer, S. & Iacoboni, 

M. (2006). Understanding emotions in others: Mirror neuron dysfunction in children 

with autism spectrum disorders. Nature Neuroscience, 9, 28–30. 

 

Dehaene-Lambertz, G., Hertz-Pannier, L., Dubois, J., Meriaux, S., Roche, A., Sigman, 

M. & Dehaene, S. (2006). Functional organization of perisylvian activation during 

presentation of sentences in preverbal infants. Proceedings of the National Academy of 

Sciences USA, 103, 14240–14245. 

 

DiPellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V. & Rizzolatti, G. (1992). 

Understanding motor events: A neurophysiological study. Experimental Brain 

Research, 91, 176–180. 

 

Dohmen, A., Chiat, S. & Roy, P. (2013). Nonverbal imitation skills in children with 

specific language delay. Research in Developmental Disabilities, 34, 3288–3300. 

 

Edwards, S., Fletcher, M., Garman, A., Hughes, C., Letts & Sinka, I. (1997). The 

Reynell Developmental Language Scales III, Windsor: NFER-Nelson. 

 

Fadiga, L., Fogassi, L., Pavesi, G. & Rizzolatti, G. (1995). Motor facilitation during 

action observation: A magnetic stimulation study. Journal of Neurophysiology, 73, 

2608–2611. 

 

Fecteau, S., Carmant, L., Tremblay, C., Robert, M., Bouthillier, A. & Theóret, H. 

(2004). A motor resonance mechanism in children? Evidence from subdural electrodes 

in a 36-months-old child. NeuroReport, 15, 2625–2627. 

 



 47 

Fenson, L., Dale, P., Reznick, J., Thal, D., Bates, B., Hartung, J., Pethick, S. & Reilly, J. 

(1993). MacArthur Communicative Development Inventories: User´s guide and 

technical manual. San Diego: Singular Publishing Group. 

 

Fenson, L., Dale, P., Reznick, J., Bates, E., Thal, D., Pethick, S., …Stiles, J. (1994). 

Variability in early communicative development. Monographs of the Society for 

Research in Child Development, 59, v–173. 

 

Ferrari, P.F., Gallese, V., Rizzolatti, G. & Fogassi, L. (2003). Mirror neurons 

responding to the observation of ingestive and communicative mouth actions in the 

monkey ventral premotor cortex. European Journal of Neuroscience, 17, 1703–1714. 

 

Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L. & Rizzolatti, G. (1996). Action recognition in the 

premotor cortex. Brain, 119, 593–609. 

 

Gangitano, M., Mottaghy, F.M. & Pascual-Leone, A. (2001). Phase spesific modulation 

of cortical motor output during movement observation. NeuroReport, 12, 1489–1492. 

 

Gattis, M., Bekkering, H. & Wohlschläger A. (2002). Goal-directed imitation. 

Teoksessa W. Prinz & A. Meltzoff (toim.), Imitative mind: development, evolution and 

brain bases (s. 183–205). West Nyack, NY, USA: Cambridge University Press. 

 

Gentilucci, M. (2003). Grasp observation influences speech production. European 

Journal of Neuroscience, 17, 179–184. 

 

Gentilucci, M., Benuzzi, F., Gangitano, M. & Grimaldi, S. (2001). Grasp with hand and 

mouth: A kinematic study on healthy subjects. Journal of Neurophysiology, 86, 1685–

1699. 

 

Gleissner, B., Meltzoff, A. N., & Bekkering H. (2000). Children's coding of human 

action: Cognitive factors influencing imitation in 3-year-olds. Developmental Science, 

3, 405–414. 

 



 48 

Goodale, M. & Milner, A. (1992). Separate visual pathways for perception and action. 

Trends in Neurosciences, 15, 20–25. 

 

Head, H. (1920). Aphasia and kindred disorders in speech. Brain, 43, 87–165. 

 

Heiser, M., Iacoboni, M., Maeda, F., Marcus,J. & Mazziotta, J. (2003). The essential 

role of Broca´s area in imitation. European Journal of Neuroscience, 17, 1123–1128. 

 

Iacoboni, M. (2003). Understanding intentions through imitation. Teoksessa S.H. 

Johnson-Frey (toim.), Taking Action: Cognitive Neuroscience Perspectives on 

Intentional Acts (s. 107–138). Cambridge: MIT Press. 

 

Iacoboni, M. (2005). Neural mechanism of imitation. Current Opinion in Neurobiology, 

15, 632–637. 

 

Iacoboni, M., Koski, L., Brass, M., Bekkering, H., Woods, R.P., Dupeau, M.-C., 

Mazziotta, J.C. & Rizzolatti, G. (2001). Reafferent copies of imitaed actions in the right 

superior temporal cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 

98, 13995–13999. 

 

Iacoboni, M., Woods, R., Brass, M., Bekkering, H., Mazziota, J.C. & Rizzolatti, G. 

(1999). Cortical mechanisms of human imitation. Science, 286, 2526–2528. 

 

Iivonen, A. (1994). Paradigmaattisia ja syntagmaattisia näkökohtia lapsen fonologian  

kehityksessä. Teoksessa A. Iivonen, A. Lieko & P. Korpilahti (toim.), Lapsen normaali  

ja poikkeava kielen kehitys (s. 34–77). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.  

 

Imada, T., Zhang, Y., Cheour, M., Taulu, S., Ahonen, A. & Kuhl, P. (2006). Infant 

speech perception activates Broca’s area: A developmental magnetoencephalography 

study. NeuroReport, 17, 957–962. 

 

Ingram, D. (1977). Phonological disability in children. Lontoo: Edward Arnold. 

 



 49 

Jarret, C.B. (2012). Mirror neurons: the most hyped concept in neuroscience? 

Psychology Today. Haettu 21.12.2013 osoitteesta 

http://www.psychologytoday.com/blog/brain-myths/201212/mirror-neurons-the-most-

hyped-concept-in-neuroscience [Elektroninen aikakausilehti]  

 

Jeannerod, M. (1994). The representing brain: Neural correlates of motor intention and 

imagery. Behavioural Brain Science, 17, 187–245. 

 

Kielellinen erityisvaikeus (online). Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran 

Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen ja 

asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010 (viitattu 

07.03.2014).  Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi 

 

Kilner, J. & Lemon, R. (2013) What we currently know about mirror neurons. Current 

Biology, 23, R1057–R1062. 

 

Kohler, E., Keysers, C., Fogassi, L., Gallese, V. & Rizzolatti, G. (2002). Hearing 

sounds, understanding actions: action representation in mirror neurons. Science, 297, 

846–848. 

 

Koski, L., Wohlscläger, A., Bekkering, H., Woods, R.P., Dubeau, M.-C., Mazziotta, 

J.C. & Iacoboni, M. (2002). Modulation of motor and premotor activity during imitation 

of target-directed actions. Cerebral Cortex, 12, 847–855. 

 

Kuhl, P. (2004). Early language acquisition: cracking the speech code. Nature Reviews 

Neuroscience, 5, 831–43. 

 

Kuhl, P. (2010). Brain mechanismis in early language acquisition. Neuron, 67, 713–

727. 

 

Kuhl, P. & Meltzoff, A. (1982). The bimodal perception of speech in infancy. Science, 

218, 1138–1141.  

 

http://www.psychologytoday.com/blog/brain-myths/201212/mirror-neurons-the-most-hyped-concept-in-neuroscience
http://www.psychologytoday.com/blog/brain-myths/201212/mirror-neurons-the-most-hyped-concept-in-neuroscience
http://www.kaypahoito.fi/


 50 

Kuhl, P. & Meltzoff, A. (1984). The intermodal representation of speech in infants. 

Infant Behavior and Development, 7, 361–381. 

 

Kuhl, P., Williams, K., Lacerda, F., Stevens, K. & Lindblom, B. (1992). Linguistic 

experience alters phonetic perception in infants by 6 months of age. Science, 31, 606–

608. 

 

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012a). Äänteellinen kehitys ja sen kaudet. 

Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten 

äänteellinen kehitys (s. 65–67). Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012b). Esileksikaalinen kausi. Teoksessa S. 

Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys 

(s. 69–120). Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Laakso, M. (2011). Lasten keskustelutaitojen kehitys. Teoksessa S. Loukusa & L. 

Paavola (toim.), Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen 

häiriöt (s. 83–102) . Jyväskylä: PS-kustannus.    

 

Laakso, M.-L., Poikkeus, A.-M., Katajamäki, J. & Lyytinen, P. (1999). Early intentional 

communication as a predictor of language development in young toddlers. First 

Language, 19, 207–231. 

 

Leonard, L. (2009). Is experssive language disorder an accurate diagnostic category? 

American Journal of Speech-Language Pathology, 18, 115–123. 

 

Lepage. J.-F. & Théoret, H. (2006). EEG evidence for the presence of an observation-

execution matching system in children. European Journal of Neuroscience, 23, 2505–

2510. 

 

Lepage. J.-F. & Théoret, H. (2007). The mirror neuron system: Grasping others´actions 

from birth? Developmental Science, 10, 513–529. 

 



 51 

Liberman, A. & Mattingly, I. (1985). The motor theory of speech perception revised. 

Cognition, 21, 1–36. 

 

Locke, J. (1983). Phonological acquisition and change. New York: Academic Press. 

 

Locke, J. (1989). Babbling and early speech: continuity and individual differences. First 

Language, 9, 191-205. 

 

Loukusa, S. (2011). Pragmaattisen ymmärtämisen kehitys. Teoksessa S. Loukusa & L. 

Paavola (toim.), Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen 

häiriöt (s. 103–114) . Jyväskylä: PS-kustannus.    

 

Loukusa, S., Kunnari, S. & Vedenkannas, U. (2011). Pragmaattisen kehityksen 

taustatekijöitä. Teoksessa S. Loukusa & L. Paavola (toim.), Lapset kieltä käyttämässä. 

Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt (s. 25–42). Jyväskylä: PS-kustannus.   

 

Lyytinen, P. (1995). Lapsen kielen ja kommunikointitaitojen kehitys. Teoksessa P. 

Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen (toim.), Näkökulmia kehityspsykologiaan. 

Kehitys kontekstissaan (s. 10–121). Porvoo: WSOY. 

 

MacKain, K., Studdert-Kennedy, M., Spieker, S. & Stern, D. (1983). Infant intermodal 

speech perception is a left-hemisphere function. Science, 219, 1347–1349.  

 

Maeda, F., Kleiner-Fisman, G., Pascual-Leone, A. (2002). Motor facilitation while 

observing hand actions: specificity of the effect and role of observer´s orientation. 

Journal of Neurophysiology, 87, 1329–1335. 

 

Marshall, P. & Meltzoff, A. (2011). Neural mirroring systems: Exploring the EEG mu 

rhythm in human infancy. Developmental Cognitive Neuroscience, 1, 110–123.  

 

Marton, K. (2009). Imitation of body postures and hand movements in children with 

specific language impairment. Journal of Experimental Child Psychology, 102, 1–13. 

 



 52 

Meltzoff, A. (1985). Immediate and deferred imitation in fourteen- and twenty-four-

month-old infants. Child Development, 56, 62–72. 

 

Meltzoff, A. (1995). Understanding the intentions of others: Re-enactmen5t of intended 

acts by 18-month-old children. Developmental Psychology, 31, 838–850.  

 

Meltzoff, A. (2002). Elements of a developmental theory of imitation. Teoksessa W. 

Prinz & A. Meltzoff (toim.), Imitative mind: development, evolution and brain bases (s. 

1–18). West Nyack, NY, USA: Cambridge University Press. 

 

Meltzoff, A. & Decety, J. (2003). What imitaton tells us about socil cogntion: a 

rapprochement between developmental psychology and cognitive neuroscience. 

Teoksessa C. Frith & D. Wolpert (toim.), The neuroscience of social interaction (s. 

109–130). New York: Oxford University Press. 

 

Meltzoff, A.N. & Moore, M.K. (1977). Imitation of facial and manual gestures by 

human neonates. Science, 198, 74–78. 

 

Meltzoff, A. & Moore, K. (1997). Explaining facial imitation: A theoretical model. 

Early Development and Parenting, 6, 179–192. 

 

Meltzoff, A. & Moore, K. (2002). Imitation, memory, and the representation of persons. 

Infant Behavior & Development, 25, 39–61. 

 

Menn, L.  (1983). Development of articulatory, phonetic, and phonological capabilities. 

Teoksessa B. Butterworth (toim.). Language production 2, (s. 3–50). London: 

Academic Press. 

 

Mullen, E. (1989). Mullen Scales of Early Learning. Cranston: T.O.T.A.L. Child, Inc. 

 

Molenberghs, P., Cunnington, R. & Mattingly, J. (2012). Brain regions with mirror 

properties: A meta-analysis of 125 human fMRI studies. Neuroscience and 

Biobehavioral Reviews, 36, 341–349. 

 



 53 

Morales, M., Mundy, P. & Rojas, J. (1998). Following the direction of gaze and 

language development in 6-month-olds. Infant Behavior and Development, 21, 373–

377.    

 

Morford, M. & Goldin-Meadow, S. (1992). Comprehension and production of gesture 

in combination with speech in one-word speakers. Journal of Child Language, 19, 559–

580.  

 

Nishitani, N. & Hari, R. (2002). Viewing lip forms: cortical dynamics. Neuron, 36, 

1211–1220. 

 

O`Connell, B. & Gerard, A. (1985). Scripts and scraps: The development of sequential 

understanding. Child Development, 56, 671–681. 

 

Oosterhof, N., Tipper S. & Downing, P. (2013). Crossmodal and action-specific: 

neuroimaging the human mirror neuron system. Trends in Cognitive Sciences, 17, 311–

318. 

 

Paavola, L. (2011). Varhaisten vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen kehitys. 

Teoksessa S. Loukusa & L. Paavola (toim.), Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten 

taitojen kehitys ja sen häiriöt (s. 43–62) . Jyväskylä: PS-kustannus.    

 

Paul, R., Murray, C., Clancy, K. & Andrews, D. (1997). Reading and metaphonological 

outcomes in late talkers. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 40, 

1037–1047. 

 

Petrides, M. & Pandya D.N. (1997). Comparative architectonic analysis of the human 

and the macaque frontal cortex. Teoksessa F. Boller & J. Grafman (toim.), Handbook of 

Neuropsychology Vol. IX (s. 17–58). New York: Elsevier. 

 

Piaget, W. (1962). Play, dreams and imitation in childhood. New York: Norton. 

 

Pineda, J. (2005). The functional significance of mu rhythms: Translating ´seeing´ and 

´hearing´ into ´doing´. Brain Research Reviews, 50, 57–68. 



 54 

 

Prinz, W. & Meltzoff, A. (2002). An introduction to the imitative mind and brain. 

Teoksessa W. Prinz & A. Meltzoff (toim.), Imitative mind: development, evolution and 

brain bases (s. 1–18). West Nyack, NY, USA: Cambridge University Press. 

 

Qvarnström, M. (1991). Prevalence of articulatory disorders of different sounds in a 

group of finnish first-graders. Journal of Communication Disorders 24, 381–392. 

 

Qvarnström, M. & Leppäsaari, T. (2002). Viivästynyt kielenkehitys ja kielellisen 

kehityksen erityisvaikeus foniatrisena ongelmana. Suomen Lääkärilehti, 57, 1131–1133. 

 

Ramachandran, V. S. (2000). Mirror Neurons and imitation learning as the driving force 

behind ‘‘the great leap forward” in human evolution. Edge. Haettu 10.11.2013 

osoitteesta http://edge.org/conversation/mirror-neurons-and-imitation-learning-as-the-

driving-force-behind-the-great-leap-forward-in-human-evolution [Elektroninen 

aikakausilehti] 

 

Rantala, S., Asikainen, M., & Voutilainen, A. (2004). Puheen ja kielellisen kehityksen 

häiriöt. Teoksessa M. Sillanpää, E. Herrgård, M. Iivanainen, M. Koivikko & H. Rantala, 

(toim.). Lastenneurologia (s. 232–240). Kustannus Oy Duodecim.  

 

Rescorla, L. (2002). Language and reading outcomes to age 9 in late talking toddlers. 

Journal of Speech, Language and Hearing Research, 45, 360–371. 

 

Reynell, J. (1985). Reynell Developmental Language Scales. Windsor: NFER Nelson. 

 

Rizzolatti, G. & Arbib, M. (1998). Language within our grasp. Trends in Neuroscience, 

21, 188–194. 

 

Rizzolatti, G. & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of 

Neuroscience, 27, 169–192. 

 

http://edge.org/conversation/mirror-neurons-and-imitation-learning-as-the-driving-force-behind-the-great-leap-forward-in-human-evolution
http://edge.org/conversation/mirror-neurons-and-imitation-learning-as-the-driving-force-behind-the-great-leap-forward-in-human-evolution


 55 

Rizzolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V. & Fogassi, L. (1996). Premotor cortex and the 

recognition of motor actions. Cognitive Brain Research, 3, 131–141. 

 

Rizzolatti, G. & Luppino, G. (2001). The cortical motor system. Neuron, 31, 889–901. 

 

Rodgon, M. & Kurdek, L. (1977). Vocal and gestural imitation in 8-, 14-, and 20-

month-old children. Journal of Genetic Psychology, 131, 115–123. 

 

Rogers, S., Hepburn, S., Stackhouse, T. & Wehner, E. (2003). Imitation performance in 

toddlers with autism and those with other developmental disorders. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 44, 763–781. 

 

Saaristo-Helin, K., Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2011). Phonological 

development in children learning Finnish: A review. First Language, 31, 342–363. 

 

Savinainen-Makkonen T. & Kunnari S. (2012) Systemaattisen fonologisen kehityksen 

ja fonologisen viimeistelyn kaudet. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen 

(toim.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 121–142). Jyväskylä: PS-

kustannus. 

 

Scarborough, H. &  Dobrich, W. (1990). Development of children with early language 

delay. Journal of Speech and Hearing Research, 33, 70–83. 

 

Schofield, W. (1976). Do children find movments which cross the body midline 

difficult? Quarterly Journal of Experimental Psychology, 28, 571–582. 

 

Shimada, S. & Hiraki, K. (2006). Infant´s brain responses to live and televised action. 

Neuroimage, 32, 930–939. 

 

Sigman, M. & Ungerer, J. (1984). Cognitive and language skills in autistic, mentally 

retarded, and normal children. Developmental Psychology, 20, 293–302. 

 



 56 

Singer T., Wolpert, D. & Frith, C. (2003). Introduction: the study of social interactions. 

Teoksessa C. Frith & D. Wolpert (toim.), The neuroscience of social interaction (s. xiii–

xxvii.). New York: Oxford University Press. 

 

Snyder, L. (1978). Communicative and cognitive abilities and disabilities in the 

sensorimotor period. Merrill-Palmer Quarterly, 24, 161–180. 

 

Soinila, S. & Launes, J. (2001). Hermoston kuvantaminen. Teoksessa M. Kaste, J. 

Launes & H. Somer (toim.). Neurologia (s. 86–101). Helsinki: Duodecim. 

 

Stampe, D. (1969). The acquisition of phonetic representation. Proceedings of the fifth 

regional meeting of the Chicago linguistic society, 27, 433–444. 

 

Stelt van der, J. (1993). Finally a word: A sensori-motor approach of the mother–infant  

system in its development towards speech. Amsterdam: IFOTT. 

 

Stern, D. (1977). The first relationship: Infant and mother. Cambridge: Harvard 

University Press. 

 

Stoel-Gammon, C. (1998). The role of babbling and phonology in early linguistic 

development. Teoksessa A. Wetherby, S. Warren & J. Reichle (toim.), Transitions in 

Prelinguistic Communication: Preintentional to Intentional and Presymbolic to 

Symbolic (s. 87–110). Baltimore: Paul H. Brookes. 

 

Stolt, S. (2013). Varhaisten kieliopillisten rakenteiden kehitys – näkökulmia syntaksin 

ja morfologian kehitykseen. Puhe ja kieli, 33, 51–63. 

 

Stone, W., Ousley, O. & Littleford, C. (1997). Motor imitation in young children with 

autism: what´s the object. Journal of Abnormal Child Psychology, 25, 475–485. 

 

Thal, D. & Bates, E. (1988). Language and gesture in late talkers. Journal of Speech 

and Hearing Research, 31, 115–123. 

  



 57 

Thal, D. & Tobias, S. (1992). Communicative gestures in children with delayed onset of 

expressive vocabulary. Journal of Speech and Hearing Research, 35, 1281–1289. 

 

Thal, D. & Tobias, S. (1994). Relationships between language and gesture in normally 

developing and late-talking toddlers. Journal of Speech and Hearing Research, 37, 

157–170. 

 

Thal, D., Tobias, S. & Morrison, D. (1991). Language and gesture in late talkers: A one 

year follow-up. Journal of Speech and Hearing Research, 34, 604–612. 

 

Toivainen, J. (1980). Inflectional affixes used by Finnish-speaking children aged 1–

3 years. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 359. Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. 

 

Toivainen, J. (1994). Lasten erilaisuus suomen kielen morfologian omaksunnassa. 

Teoksessa A. Iivonen, A. Lieko & P. Korpilahti (toim.), Lapsen normaali ja poikkeava 

kielen kehitys (s. 268–304). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.  

 

Tomasello, M. (2000). Acquiring syntax is not what you think. Teoksessa D. Bishop & 

L. Leonard (toim.), Speech and language impairments in children. Causes, 

characteristics, intervention and outcome (s. 1–15). Hove: Psychology Press. 

 

Tomasello, M. (2009). The usage-based theory of language acquisation. Teoksessa E. 

Bavin (toim.). The Cambridge handbook of child language (s. 69–88). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Travis, L. (1997). Goal-based organization of event memory in toddlers. Teoksessa P. 

van den Broek, P. Bauer & T. Bourg (toim.), Developmental spans in event 

comprehension and representation: Bridging fictional and actual events (s. 111–138). 

Mahvah: LEA. 

 

Trevarthen C. & Aitken K. (2001) Infant intersubjectivity: Research, theory, and 

clinical applications. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 3–48.   

    



 58 

Tykkyläinen, T. (2011). Ei-sanalliset keinot lasten vuorovaikutuksessa. Teoksessa S. 

Loukusa & L. Paavola (toim.), Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen 

kehitys ja sen häiriöt (s. 115–128) . Jyväskylä: PS-kustannus.    

 

Ullstadius, E. (1998). Exploring early imitation. Väitöskirja. Göteborg University: 

Department of Psychology. 

 

Umiltá, M.A., Kohler, E., Gallese, V., Fogassi, L. & Fadiga, L. (2001). ”I know what 

you are doing”: A neurophysiological study. Neuron, 32, 91–101. 

 

Uzgiris, I. & Hunt, J. (1975). Assessment in infancy: Ordinal scales of psychological 

development. Urbana: University of Illinois Press. 

 

Vanderwert, R., Fox, N. & Ferrari, P. (2013). The mirror mechanism and mu rhythm in 

social development. Neuroscience Letters, 540, 15–20. 

 

Vucovic, M., Vucovic, I. & Stojanovik, V. (2010). Investigation of language and motor 

skills in Serbian speaking children with specific language impairment and in typically 

developing children. Research in Developmental Disabilities, 31, 1633–1644. 

 

Walton, G. & Bower, T. (1993). Amodal representations of speech in infants. Infant 

Behavior and Development, 16, 233–243. 

 

Want, S. & Gattis, M. (2005). Are “late signing” deaf children “mindblind”? 

Understanding goal directedness in imitation. Cognitive Development, 20, 159–172.   

 

Wilson, W. & Morton, K. (1990). Reconsideration of the action-theory perspective  

on speech motor control. Clinical Linguistics & Phonetics, 4, 341–362. 

 

Wohlschläger, A. & Bekkering, H. (2002). Is human imitation based on a mirror-neuron 

system? Some behavioral evidence. Experimental Brain Research, 143, 335–341. 

 

Özcaliskan, S. & Goldin-Meadow, S. (2005). Gesture is at the cutting edge of early 

language development. Cognition, 96, B101–113.  



 1 

LIITTEET 

                   Liite 1. 

TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 

 

Saarijärven-Karstulan terveydenhuollon kuntayhtymän johtava ylilääkäri/ Karstulan 

kunnan päivähoidon johtaja:  

 

 

Pyydän kohteliaimmin tutkimuslupaa logopedian alaan kuuluvan pro gradu-tutkielmani 

”Motoristen jäljittelytaitojen yhteys kielellisiin taitoihin 4–6-vuotiailla lapsilla” 

aineiston keruuseen. Tarkoituksenani on kerätä kielen kehityksessään viivästyneitä 

lapsia koskeva aineisto arvioimalla tutkimukseeni soveltuvia Saarijärven-Karstulan 

terveydenhuollon kuntayhtymän puheterapia-asiakkaita. Tähän haetaan Saarijärven-

Karstulan terveydenhuollon kuntayhtymän johtavan ylilääkärin lupa. 

Kielenkehityksessään normaalisti edenneitä lapsia koskeva aineisto on tarkoitus kerätä 

arvioimalla tutkimukseen soveltuvia lapsia Karstulan kunnan päivähoidon piiristä. 

Tähän haetaan Karstulan kunnan päivähoidon johtajan lupa.  

 

Oulun yliopiston logopedian laitoksella ohjaajanani toimii akatemiatutkija FT Sari 

Kunnari, jonka tarkastama ja hyväksymä tutkimussuunnitelma on anomukseni liitteenä 

(liite 1). Tutkimuksen tarkoituksesta, sisällöstä ja eettisistä näkökohdista on laadittu 

perheitä varten tutkimustiedote (liite 2). Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista 

ja tutkimukseen osallistuvien lasten vanhemmilta on oltava kirjallinen suostumus 

testauksiin. Perhe voi kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää siihen osallistumisen 

milloin tahansa ilman erityistä syytä. Tutkimuksessa sitoudutaan ehdottoman 

luottamukselliseen tietojen käsittelyyn ja tulokset raportoidaan niin, etteivät yksittäisten 

lasten tiedot ole tunnistettavissa niistä.  

 

 

Karstulassa,    

 

Soile Autio 

Logopedian opiskelija  

Oulun yliopisto 

Humanistinen tiedekunta 

Logopedia 
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                     Liite 2. 

TUTKIMUSTIEDOTE 

      

                     

Hyvät vanhemmat! 

 

 

Olen opiskelija Soile Autio ja teen logopedian eli puheterapian alaan 

kuuluvaa pro gradu-tutkielmaani aiheesta ”Motoristen jäljittelytaitojen 

yhteys kielellisiin taitoihin 4–6-vuotiailla lapsilla” Oulun yliopistossa. 

Tarkoituksenani on kerätä kielen kehityksessään viivästyneitä lapsia 

koskeva aineisto arvioimalla tutkimukseeni soveltuvia Saarijärven-Karstulan 

terveydenhuollon kuntayhtymän puheterapia-asiakkaita. Kielenkehityk-

sessään normaalisti edenneitä lapsia koskeva aineisto on tarkoitus kerätä 

arvioimalla tutkimukseen soveltuvia lapsia Karstulan kunnan päivähoidon 

piiristä.  Tutkielmani ohjaajana toimii lapsen kielen tutkimukseen 

erikoistunut tutkija FT Sari Kunnari Oulun yliopiston logopedian laitoksella.  

Tutkimuksen toteuttamiseen on haettu lupa Saarijärven-Karstulan seudun 

terveydenhuollon kuntayhtymän johtavalta ylilääkäriltä ja Karstulan kunnan 

päivähoidon johtajalta. 

 

Tutkimukseen osallistuvien lasten kielelliset taidot tutkitaan käyttäen 

Reynell Developmental Language Scales III (RDLS) -testiä, joka testaa 

sekä kielellistä ymmärtämistä että tuottamista. Lasten jäljittelytaitoja 

tutkitaan käyttäen jäljittelytehtävinä ”Tee kuten minä”-leikin muotoon 

kätkettyjä helppoja kädenliikkeitä. Lapsen suoritus jäljittelytehtävän 

aikana videoidaan. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 

tutkimukseen osallistuvien lasten vanhemmilta on oltava kirjallinen 

suostumus testauksiin. Perhe voi kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää 

siihen osallistumisen milloin tahansa ilman erityistä syytä. Tutkimuksessa 

sitoudutaan ehdottoman luottamukselliseen tietojen käsittelyyn ja tulokset 

raportoidaan niin, etteivät yksittäisten lasten tiedot ole tunnistettavissa 

niistä.  

 

Tutkimusterveisin 
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Soile Autio (puh. 040-7033017, email soile.autio@skthky.fi tai 

soileaut@mail.student.oulu.fi)   

Logopedian opiskelija 

Oulun yliopisto,  

Humanistinen tiedekunta 

Logopedia 

 

 

 

 

  

Olen lukenut logopedian opiskelija Soile Aution pro gradu-tutkielmaa  

” Motoristen jäljittelytaitojen yhteys kielellisiin taitoihin 4–6-vuotiailla 

lapsilla” koskevan tutkimustiedotteen ja suostun siihen, että lapseni 

osallistuu kyseiseen tutkimukseen. 

 

Lapsen nimi 

______________________________________________________ 

Osoite 

______________________________________________________ 

Puhelinnumero 

____________________________________________________ 

 

Päiväys ja vanhemman allekirjoitus 

______________________________________________________ 
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