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Johdanto 
 
 
Kaksi- ja monikielisyys on tämän päivän globaalissa maailmassa pikemminkin sääntö 
kuin poikkeus: ihmiset muuttavat maasta toiseen työn perässä, lapsia syntyy ja kasvaa 
monikielisissä perheissä, ja nykyajan työ vaatii usein kahden tai useamman kielen 
sujuvaa hallintaa. Koska monikielisen väestön määrä kasvaa jatkuvasti, on 
monikielisyys tärkeä aihe paitsi aivotutkimuksen näkökulmasta, myös pedagogisesti ja 
yhteiskunnallisesti. Miten aivot hallitsevat useampaa kieltä yhtä aikaa? Miten kahden 
kielen sanat on järjestetty ihmisen mielessä olevaan sanavarastoon, eli aivojen 
mentaaliseen leksikoon? Miten uuden sanaston ja kieliopin oppiminen tapahtuu? 
Näiden ilmiöiden taustalla olevat hermostolliset mekanismit ovat viime 
vuosikymmenillä kiinnostaneet aivotutkijoita yhä enenevässä määrin (Abutalebi, 
2008; Costa & Sebastian-Galles, 2014), ja kertyvä tutkimustieto on keskeisessä 
asemassa pohdittaessa, miten esimerkiksi vieraiden kielten opetus olisi parasta 
järjestää kouluissa tai millaisesta aivoinfarktin jälkeisestä kuntoutuksesta monikieliset 
puhujat voisivat hyötyä.  

Jotta monikielisyyden aivoperustaa voisi systemaattisesti tutkia, on monikielisyyden 
käsite ensin määriteltävä. Kuka on monikielinen ihminen? Yksiselitteistä vastausta 
kysymykseen ei ole, mutta erään määritelmän mukaan kuka tahansa, joka päivittäisessä 
elämässään käyttää kahta tai useampaa kieltä on monikielinen (Grosjean, 2010). Koska 
tämä määritelmä kattaa vielä laajan kirjon hyvinkin erilaisista kielitaustoista tulevia 
puhujia, kiinnitetään monikielisyyden tutkimuksessa usein huomiota toisen tai 
useamman kielen omaksumisikään. Esimerkiksi varhainen kaksikielinen (simultaani 
kaksikielisyys) on oppinut kahta kieltä syntymästään asti kaksi- tai monikielisessä 
perheessä, kun taas peräkkäisessä eli sekventiaalisessa kaksikielisyydessä toinen kieli 
opitaan vasta myöhemmin, esimerkiksi kouluiässä. Myöhäisen kaksikielisyyden 
yhteydessä voidaan puhua myös toisen kielen (tästä eteenpäin L2) oppijasta (Arkkila 
ym., 2013) siinä tapauksessa, kun kielitaito ei vielä riitä L2-kielen sujuvaan käyttöön 
arkisissa jokapäiväisissä tilanteissa. Kirjallisuudessa erotetaankin usein toisistaan 
toisessa kielessään aloittelevat ja edistyneet monikieliset, sillä kielitaidon tason on 
havaittu vaikuttavan siihen, miten aivot käsittelevät kahta tai useampaa kieltä (Green, 
2003). Omaksumisiän ja kielitaitotason lisäksi L2-kielen käyttöasteen on osoitettu 



vaikuttavan monikieliseen prosessointiin (Grosjean, 2010) ja siksi monikielisyyden 
yhteydessä puhutaan usein dominanttikielestä, eli hallitsevasta kielestä (Gathercole & 
Thomas, 2009). Useimmille puhujille ensimmäisenä opittu äidinkieli (ensikieli, tästä 
eteenpäin L1) on kielistä se vahvempi/useimmin käytetty, mutta myös myöhemmin 
opitut kielet voivat nousta dominanttikielen asemaan. Tässä katsauksessa esitämme 
uusimpia tutkimustuloksia kaksi- ja monikielisten aivojen rakenteesta ja toiminnasta. 
Tämänhetkinen tutkimus keskittyy vahvasti juuri kahden kielen käyttöön, joskin 
kolmen kielen käsittelyä koskevien tutkimusten määrä kasvaa.   
  
  
Monikielisten aivojen rakenne 
 
 
Aivot muovautuvat voimakkaasti sen mukaan, miten niitä käytetään, ja oppiminen 
muuttaa sekä aivojen toimintaa että rakennetta (Zatorre ym., 2012). Useamman kielen 
oppimiseen ja pitkäaikaiseen päivittäiseen käyttöön liittyviä rakenteellisia muutoksia 
on tutkittu vasta verrattain vähän, mutta jo nyt kertyneen tutkimustiedon valossa on 
selvää, että kaksi- ja monikielisyys jättää jälkensä aivojen anatomiseen rakenteeseen 
(Garcia-Penton ym., 2016; Li ym., 2014). Aikuisiällä tapahtuvan L2-kielen 
intensiivisen opiskelun on esimerkiksi näytetty olevan yhteydessä aivokuoren 
paksuuntumiseen (Mårtensson ym., 2012). Pitkäaikaisen varhain kehittyneen 
sekventiaalisen monikielisyyden on puolestaan osoitettu olevan yhteydessä aivokuoren 
harmaan aineen tilavuuden laajentumiseen (Kaiser ym., 2015). Molemmissa 
tutkimuksissa muutoksia havaittiin erityisesti kielen prosessointiin osallistuvilla 
vasemman aivopuoliskon otsa- ja ohimolohkoalueilla, mutta kaksikielisyyteen 
liitettyjä tilavuuden muutoksia on toisaalta havaittu myös sellaisilla aivoalueilla, jotka 
ovat tärkeitä muun muassa useamman kielen hallinnan ja koodinvaihdon (eng. code 
swiching) kannalta (Abutalebi ym., 2015). 

Harmaan aineen muutosten ohella monikielisyyden on havaittu muokkaavan myös 
aivokuoren eri alueiden välisiä yhteyksiä eli niin sanottuja valkean aineen ratoja (ks. 
esim., Li ym., 2014). Valkean aineen radoista esimerkiksi aivopuoliskoita yhdistävä 
aivokurkiainen sekä kielen merkityssisältöjen prosessoinnin kannalta keskeinen IFOF-
rata (inferior fronto-occipital fasciculus) näyttävät yksikielisillä puhujilla olevan 
hienorakenteeltaan erilaisia kuin kaksikielisillä (esim. Hämäläinen ym., 2017; 
Pliatsikas ym., 2015). Näiden hienorakenteellisten erojen tarkka merkitys on vielä 
epäselvä, mutta niiden on ajateltu heijastelevan aivoalueiden välisen tiedonsiirron 
tehostumista. Tehostuneen tiedonsiirron on puolestaan esitetty johtuvan 
monikielisyyden aivoille asettamien tiedonkäsittelyvaatimusten kasvamisesta. 
Hienorakenteellisten muutosten lisäksi monikielisyys ja erityisesti varhainen 
kaksikielisyys voi johtaa aivoissa kokonaan uusien yhteyksien muodostumiseen: 
varhaisilla kaksikielisillä klassisia kielialueita eli Brocan ja Wernicken alueita 
yhdistävä arcuate fasciculus-radaston havaittu olevan lähes symmetrinen 
kummassakin aivopuoliskossa (Hämäläinen ym., 2017), kun taas yksikielisillä 



puhujilla tämä radasto on usein painottunut voimakkaasti vasempaan aivopuoliskoon 
(Glasser & Rilling, 2008). Suurelta osalta yksikielisiä puhujia ja sekventiaalisia 
kaksikielisiä radasto siis joko puuttuu kokonaan oikeasta aivopuoliskosta tai oikean 
puolen radasto on huomattavan alikehittynyt vasemman aivopuoliskon radastoon 
verrattuna. Havainto antaa viitteitä siitä, että monikieliset puhujat hyödyntävät 
kielellisessä prosessoinnissaan oikeaa aivopuoliskoa enemmän kuin yksikieliset 
puhujat. 
 
 
Toiminta 
 
 
Leksikaalinen prosessointi 
 
 
Leksikaalinen prosessointi tarkoittaa niitä kielen ymmärtämisen ja tuottamisen 
vaiheita, joissa pitkäkestoisesta muistista haetaan tiettyyn merkitykseen viittaavaa 
kielellistä yksikköä. Tällaisia ovat esimerkiksi koiran merkitykseen viittaavat sanat 
koira ja dog. Monikielisillä puhujilla kielellinen syöte jakautuu siis kahden tai 
useamman kielen välille. 

Kaksikielisten, erityisesti myöhäisten peräkkäisten kaksikielisten, on havaittu 
tuottavan lauseita ja nimeävän tarkoitteita hitaammin kuin yksikielisten puhujien, ja 
ero säilyy jopa silloin, kun puhetta tuotetaan dominoivalla kielellä (Gollan ym., 2008; 
Runnqvist ym., 2013). Vastaava ero yksi- ja kaksikielisten välillä on tullut esiin myös 
kielen tunnistamiseen liittyvissä leksikaalisen päätöksenteon kokeissa, joissa 
kaksikieliset tunnistavat jopa hyvin frekventtejä sanoja hitaammin kuin yksikieliset 
(Hut ym., arvioitavana; Lehtonen ym., 2012; Lehtonen & Laine, 2003). Nämä 
havainnot on liitetty ylläkuvattuun monikielellisen prosessoinnin jakautumiseen 
kielten välillä: kaksikielisen puhujan mentaalisessa leksikossa sanamuodot koira ja 
dog tulevat kumpikin harvemmin käytetyiksi kuin yksikielisen puhujan sananmuoto 
koira – olettaen, että molemmat puhujat keskustelevat koirista keskimäärin yhtä usein. 
Täten subjektiivinen sanan yleisyys olisi kaksikielisillä matalampi kuin yksikielisillä 
(Gollan ym., 2008; Lehtonen ym., 2012) ja kaksikielisen leksikon sanat olisivat siksi 
vähemmän saatavilla yksikieliseen leksikkoon verrattuna (weaker links/frequency lag-
hypoteesi) (Gollan ym., 2008; Gollan ym., 2011). Tuoreissa varhaisten kaksikielisten 
leksikaalista prosessointia tarkastelevissa tutkimuksissa (Hämäläinen ym., 2018) ei 
kuitenkaan havaittu merkittäviä eroja yksi- ja kaksikielisten puhujien kielellisen 
prosessoinnin nopeudessa, mikä viittaa siihen, että monikielisen mentaalisen leksikon 
järjestäytyminen riippuu ainakin osittain L2-kielen omaksumisiästä. Toisin sanoen 
vaikuttaa siltä, että mitä varhaisemmassa vaiheessa useampi kieli omaksutaan, sitä 
todennäköisempää on, että molemmille kielille muodostuu aivoihin lähes yksikielisten 
mentaalista leksikkoa vastaavat järjestelmät. Kun L2-kieli puolestaan opitaan vasta 
myöhemmällä iällä, eivät aivot enää järjestele mentaalista leksikkoa kokonaan 



uudestaan, vaan myöhemmin opittu kieli jakaa jo olemassa olevan mentaalisen 
leksikon L1-kielen kanssa. 
 
  
 
Morfosyntaksin ja merkityksen käsittely  
 
 
Kielen morfosyntaksin eli lauserakenteiden taivutuksen välisten yhteyksien on arvioitu 
olevan yksi haastavimpia alueita L2-kielen oppimisessa (DeKeyser, 2005), mikä näkyy 
esimerkiksi L2-kielen morfologian epäsystemaattisena käyttönä tai morfologisten 
piirteiden puutteellisena käyttönä (White, 2003). Omaksumisiän onkin uskottu olevan 
enemmän yhteydessä morfosyntaksin kuin kielen leksikaalisten yksikköjen 
merkityksen oppimiseen (esimerkiksi Birdsong, 2006). Esimerkiksi myöhäisten 
kaksikielisten on oletettu nojaavan morfosyntaktisen prosessoinnin osalta enemmän 
ulkomuistihakuun kuin kombinatoriseen prosessointiin (Clahsen & Felser, 2006; 
Ullman, 2001). Tämä tarkoittaa, että L2-kielen puhujilla olisi todennäköisesti eri 
taivutusmuodoista kokonaan omat sanaedustumat (muistiin on tallennettu esim. koira, 
koiralla, koiria), kun taas yksikieliset puhujat muodostavat taivutusmuotoja 
yhdistelemällä sanan vartaloon erikseen tallennettuja taivutuspäätteitä (esim. koira + 
monikon tunnus -i- + partitiivin tunnus -A).  

Aivokuvantamistulokset ovat kuitenkin hieman yllättäen osoittaneet, että 
morfosyntaktisen L1- ja L2-kielisen prosessoinnin synnyttävät aivoaktivaatiot ovat 
huomattavan samankaltaisia, eli molemmat kielet aktivoivat pääosin päällekkäisiä 
aivoverkostoja otsa- ja ohimolohkon alueilla. Aktivoituvien verkostojen laajuus ja 
voimakkuus eroavat kuitenkin mm. kielen omaksumisiän ja kielitaidon mukaan: mitä 
parempi puhujan L2 kielen kielitaito on ja mitä nuorempana L2 kielen omaksuminen 
on alkanut, sitä enemmän kielten aivoverkostot ovat limittyneet toisiinsa (Roncaglia-
Denissen & Kotz, 2016). Joissakin jännitevastetutkimuksissa (Hanna ym., 2016; Rossi 
ym., 2006) on myös havaittu, että myöhemmällä iällä kaksikielisiksi kehittyneillä 
mutta toista kieltä hyvin osaavilla henkilöillä morfosyntaktiset vasteet ovat samanlaisia 
kuin yksikielisillä puhujilla, toisaalta taas toisissa tutkimuksissa (esim. Ojima ym., 
2005; Pakulak & Neville, 2011) L1 ja L2 kielen vasteissa on havaittu eroja, vaikka 
tutkittavat ovat olleet edistyneitä toisen kielen puhujia.  

Myös taivutuksen prosessoinnin on tulkittu olevan sekventiaalisilla kaksikielisillä 
vaikeampaa ja vähemmän automaattista kuin yksikielisillä puhujilla, vaikka he 
olisivatkin pitkälle edistyneitä toisessa kielessään (Bosch ym., 2017). Tuoreessa 
tutkimuksessa (Kimppa ym., arvioitavana) tarkasteltiin sekä aloittelevien että 
edistyneiden aikuisten suomenoppijoiden taivutus- ja johtamisprosesseja suhteessa 
äidinkielisiin suomen puhujiin. Tutkimuksessa havaittiin, että edistyneiden 
suomenoppijoiden vasteet olivat osittain äidinkielisten puhujien vasteiden kaltaisia. 
Tulos osoittaa, että edistyneille kielenoppijoille on jo kehittynyt paljon sellaista 
morfologisen prosessoinnin osaamista, mikä vielä puuttuu aloittelevilta 



kielenoppijoilta. Kielitaidon karttumisen myötä taivutuksen prosessointiin liittyvät 
aivoverkostot muokkautuvat siis enemmän äidinkielisen puhujan verkostojen 
kaltaisiksi, vaikka kieltä ei olisikaan omaksuttu ensimmäisistä ikävuosista alkaen. 

Kuten jo aiemmin on todettu, merkityksen prosessoinnin, eli semanttisen 
prosessoinnin, on ajateltu olevan morfosyntaktista prosessointia vähemmän herkkä 
kielitaidolle ja omaksumisiälle (Abutalebi, 2008; Friederici & Wartenburger, 2010). 
Kuitenkin eri taitotasoilla yksittäisten sanojen tuottamisen aikana mitatut 
toiminnalliset aivoaktivaatiot eroavat toisistaan: edistyneillä kaksikielisillä 
kummankin kielen semanttinen prosessointi näyttää aktivoivan keskimäärin lähes 
samoja aivoalueita, kun taas aloittelevilla kaksikielisillä heikomman kielen 
merkityksen prosessointiin liittyy ylimääräistä aivoaktivaatiota mm. etuotsalohkon 
alueella (Abutalebi, 2008). Lisäksi jännitevastetutkimuksissa on havaittu L1 ja L2 
kielten välisiä eroja semanttisen prosessoinnin tuottamien vasteiden alkuhetkissä ja 
voimakkuuksissa (Ardal ym., 1990; Newman ym., 2012), mutta erot häviävät L2 kielen 
kielitaidon kehittyessä (Moreno & Kutas, 2005). Näiden tulosten on ajateltu selittyvän 
sillä, että L2 kielen oppimisen alussa sanojen omaksuminen tapahtuu pääasiassa L1 
kielen käsitteiden kautta, mutta kielitaidon edistymisen myötä L1 kielen rooli vähenee 
ja L2 kielen edustumat lähenevät L1 kielen edustumia (Green, 2003; Kroll & Stewart, 
1994). Tuore tutkimus (Hut & Leminen, 2017) osoittaa, että jo keskitasoinenkin toisen 
kielen taito riittää siihen, että L2 kielen semanttisen prosessoinnin aikaansaamat 
aivovasteet alkavat muistuttaa L1 kielen vasteita. 

 
 

Kahden ja useamman kielen hallinta 
 
 
Monikieliselle henkilölle yksi keskeisistä haasteista on erottaa, mitä kieltä missäkin 
tilanteessa tulisi käyttää ja miten olla sekoittamatta kieliä keskenään. Vaikka kielten 
hallinta vaikuttaa ulospäin hyvinkin yksinkertaiselta ja sujuvalta, on sen taustalla 
monimutkainen neuraalinen järjestelmä. 

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että monikielisen puhujan kaikki kielet ovat 
samanaikaisesti aktiivisia, vaikka tietyllä hetkellä puhuja käyttääkin vain yhtä kieltä 
(Kroll ym., 2006; Wu & Thierry, 2010). Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi koirista 
keskusteltaessa sekä koira että dog-sana aktivoituvat, ja ne kilpailevat keskenään siitä, 
kumpi tulee valituksi. Monikielinen puhuja joutuu siis jatkuvasti estämään eli 
inhiboimaan sen kielen sanamuotoja, joka juuri sillä hetkellä ei ole aktiivisessa 
käytössä (inhibitorinen hallinta) (Blumenfeld & Marian, 2011). Ajatus kielten välisestä 
kilpailusta pohjautuu mm. kielentuottamisen kokeissa tehtyihin havaintoihin, joiden 
mukaan kielen vaihtaminen kesken koetta hidastaa puhetta. Toisin sanoen, ennen 
vaihtoa inhiboituna olleen kielen käyttäminen on aluksi hitaampaa kuin tavallisesti, 
sillä inhibitio täytyy ensin purkaa ja muuttaa aktivaatioksi (Meuter & Allport, 1999). 
Inhibitioajatusta tukevat myös kaksikielisen puheen tuoton aikana havaitut 
aivoaktivaatiot: kaksikielisillä puheen tuoton aikana aktivoituvat voimakkaasti 



sellaiset aivoalueet, jotka on liitetty toiminnanohjaukseen, häirinnän inhibointiin ja 
vastauksen valintaan (Abutalebi, 2008). Uudet tutkimustulokset osoittavat myös, että 
L2 kielen tuottamiseen valmistautuminen vaatii enemmän inhibointia kuin L1 sanojen 
tuottamiseen valmistautuminen (Wu & Thierry, 2017). Samoin kolmikielisillä 
siirtyminen L2 tai L3 kielen käyttöön näyttää aktivoivan voimakkaammin inhibitioon 
liitettyjä alueita kuin siirtyminen L2 tai L3 kielen käytöstä L1 kielen käyttöön (de Bruin 
ym., 2014). Varsin tuoreessa tutkimuksessa osoitettiin lisäksi, että mikäli 
kolmikielinen puhuja on oppinut kaksi ensimmäistä kieltään hyvin varhain, on 
molemmilla varhain opituilla kielillä L1-kielen asema inhibition suhteen (Hut ym., 
2017). Tämä tarkoittaa sitä, että kahden varhain opitun kielen hallintamekanismit 
eroavat myöhemmin opitun kielen hallintamekanismeista samoin kuin varhain opitun 
L1-kielen hallintamekanismit eroavat myöhemmin opittujen L2- ja L3-kielten 
hallintamekanismeista myöhäisessä perättäisessä monikielisyydessä (Hut ym., 2017). 

Suurin osa kahden kielen hallinnan aivotutkimuksesta on keskittynyt kielen 
tuottamiseen, ja siksi lukemiseen ja kielen kuunteluun liittyvistä hallintaprosesseista 
tiedetään vielä toistaiseksi melko vähän. Viimeaikainen tutkimus antaa kuitenkin 
viitteitä siitä, että lukemisen aikana tapahtuva kielen vaihdos L1 kielestä L2 kieleen ei 
samalla tavalla hidasta kielen prosessointia kuin puheen tuoton aikana tapahtuva 
vaihdos (Hut & Leminen, 2017).  
 
 
 
Yhteenveto 
 
 
Monikielisyyden aivotutkimus osoittaa, että oppimisiän lisäksi kielitaito ja kokemus 
vaikuttavat kielten käsittelyyn ja hallintaan ja lisäksi aivoverkostot muokkautuvat 
jatkuvasti uuden kielen oppimisen myötä. Kaksikielisessä ympäristössä kasvaneilla 
varhain opittujen kielten hallinta on automaattista verrattuna myöhemmin opittuun 
kieleen. Edistyneillä L2 kielen käyttäjillä kaksikielinen leksikon ja semantiikan 
prosessointi aktivoi pääosin samat aivoverkostot kuin L1 kielen puhujillakin. 
Morfosyntaksin prosessoinnista on sen sijaan eriäviä näkemyksiä. Yleisesti ottaen 
morfosyntaktinen prosessointi aktivoi niin yksi- kuin monikielisillä puhujilla samat 
aivoverkostot, joskin käsittely vaikuttaa toisen kielen puhujilla olevan jossain määrin 
vähemmän automaattista kuin ensikielen puhujilla. 
 
  
  
Lähteet 
 
 
Abutalebi, J. (2008). Neural aspects of second language representation and language 

control. Acta Psychologica, 128, 466-478.  



Abutalebi, J., Guidi, L., Borsa, V., Canini, M., Della Rosa, P. A., Parris, B. A., & 
Weekes, B. S. (2015). Bilingualism provides a neural reserve for aging 
populations. Neuropsychologia, 69, 201-210.  

Ardal, S., Donald, M. W., Meuter, R., Muldrew, S., & Luce, M. (1990). Brain 
responses to semantic incongruity in bilinguals. Brain and Language, 39, 187-
205.  

Arkkila, E., Smolander, S., & Laasonen, M. (2013). Monikielisyys ja kielellinen 
erityisvaikeus. Duodecim, 129, 200-2007.  

Birdsong, D. (2006). Age and second language acquisition and processing: A 
selective overview. Language Learning, 56, 9-49.  

Blumenfeld, H. K., & Marian, V. (2011). Bilingualism influences inhibitory control 
in auditory comprehension. Cognition, 118, 245-257.  

Bosch, S., Krause, H., & Leminen, A. (2017). The time-course of morphosyntactic 
and semantic priming in late bilinguals: A study of German adjectives. 
Bilingualism: Language and Cognition, 20, 435-456.  

Clahsen, H., & Felser, C. (2006). Grammatical processing in language learners. 
Applied psycholinguistics, 27, 2-42.  

Costa, A., & Sebastian-Galles, N. (2014). How does the bilingual experience sculpt 
the brain? Nature reviews. Neuroscience, 15, 336-345.  

de Bruin, A., Roelofs, A., Dijkstra, T., & Fitzpatrick, I. (2014). Domain-general 
inhibition areas of the brain are involved in language switching: fMRI 
evidence from trilingual speakers. NeuroImage, 90, 348-359.  

DeKeyser, R. (2005). What makes learning a second-language grammar difficult? A 
review of issues. Language Learning, 55, 1-25. .  

Friederici, A., & Wartenburger, I. (2010). Language and Brain. WIREs Cognitive 
Science, 1, 150-159.  

Garcia-Penton, L., Garcia, Y. F., Costello, B., Dunabeitia, J. A., & Carreiras, M. 
(2016). The neuroanatomy of bilingualism: how to turn a hazy view into the 
full picture (vol 31, pg 303, 2015). Language Cognition and Neuroscience, 31, 
I-I.  

Gathercole, V. C. M., & Thomas, E. M. (2009). Bilingual first-language 
development: Dominant language takeover, threatened minority language take-
up. Bilingualism: Language and Cognition, 12, 213-237.  

Glasser, M. F., & Rilling, J. K. (2008). DTI tractography of the human brain's 
language pathways. Cerebral cortex, 18, 2471-2482.  

Gollan, T. H., Montoya, R. I., Cera, C., & Sandoval, T. C. (2008). More use almost 
always a means a smaller frequency effect: Aging, bilingualism, and the 
weaker links hypothesis. Journal of Memory and Language, 58, 787-814. 

Gollan, T. H., Slattery, T. J., Goldenberg, D., Van Assche, E., Duyck, W., & Rayner, 
K. (2011). Frequency drives lexical access in reading but not in speaking: the 
frequency-lag hypothesis. Journal of Experimental Psychology, 140, 186-209.  

Green, D. W. (2003). The neural basis of the lexicon and the grammar in L2 
acquisition. . In R. v. Hout, A. Hulk, F. Kuiken, & R. Towell (Eds.), The 



interface between syntax and the lexicon in second language acquisition (pp. 
197–218. ). Amsterdam: John Benjamins. 

Grosjean, F. (2010). Bilingual life and reality. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 

Hämäläinen, S., Mäkelä, N., Sairanen, V., Lehtonen, M., Kujala, T., & Leminen, A. 
(2018). TMS uncovers details about sub-regional language-specific processing 
networks in early bilinguals. NeuroImage, 171, 209-221. 
doi:10.1016/j.neuroimage.2017.12.086 

Hämäläinen, S., Sairanen, V., Leminen, A., & Lehtonen, M. (2017). Bilingualism 
modulates the white matter structure of language-related pathways. 
NeuroImage, 152, 249-257. doi:10.1016/j.neuroimage.2017.02.081 

Hanna, J., Shtyrov, Y., Williams, J., & Pulvermuller, F. (2016). Early 
neurophysiological indices of second language morphosyntax learning. 
Neuropsychologia, 82, 18-30. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2016.01.001 

Hut, S. C. A., Helenius, P., Leminen, A., Makela, J. P., & Lehtonen, M. (2017). 
Language control mechanisms differ for native languages: Neuromagnetic 
evidence from trilingual language switching. Neuropsychologia, 107, 108-120.  

Hut, S. C. A., & Leminen, A. (2017). Shaving Bridges and Tuning Kitaraa: The 
Effect of Language Switching on Semantic Processing. Frontiers in 
Psychology, 8.  

Hut, S. C. A., Wikman, P. A., & Lehtonen, M. (arvioitavana). Bilingual lexical 
processing: An exploration of the bilingual disadvantage in early balanced 
bilinguals using linear mixed models.  

Kaiser, A., Eppenberger, L. S., Smieskova, R., Borgwardt, S., Kuenzli, E., Radue, E. 
W., Nitsch, N., & Bendfeldt, K. (2015). Age of second language acquisition in 
multilinguals has an impact on gray matter volume in language-associated 
brain areas. Frontiers in Psychology, 6.  

Kimppa, L., Shtyrov, Y., Hut, S. C. A., Hedlund, L., Leminen, M., & Leminen, A. 
(arvioitavana). Acquisition of L2 morphology by adult language learners.  

Kroll, J., Bobb, S. C., & Wodniecka, Z. (2006). Language selectivity is the exception, 
not the rule: arguments against a fixed locus of language selection in bilingual 
speech. Bilingualism: Language and Cognition, 9, 119–135.  

Kroll, J., & Stewart, E. (1994). Category interference in translation and picture 
naming: evidence for asymmetric connections between bilingual memory 
representations. Journal of Memory and Language, 33, 149-174.  

Lehtonen, M., Hulten, A., Rodriguez-Fornells, A., Cunillera, T., Tuomainen, J., & 
Laine, M. (2012). Differences in word recognition between early bilinguals 
and monolinguals: behavioral and ERP evidence. Neuropsychologia, 50(7), 
1362-1371. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2012.02.021 

Lehtonen, M., & Laine, M. (2003). How word frequency affects morphological 
processing in mono- and bilinguals. Bilingualism: Language and Cognition, 6, 
213-225.  



Li, P., Legault, J., & Litcofsky, K. A. (2014). Neuroplasticity as a function of second 
language learning: Anatomical changes in the human brain. Cortex, 58, 301-
324.  

Mårtensson, J., Eriksson, J., Bodammer, N. C., Lindgren, M., Johansson, M., Nyberg, 
L., & Lövden, M. (2012). Growth of language-related brain areas after foreign 
language learning. NeuroImage, 63, 240-244.  

Meuter, R. F. I., & Allport, A. (1999). Bilingual language switching in naming: 
Asymmetrical costs of language selection. Journal of Memory and Language, 
40, 25-40.  

Moreno, E. M., & Kutas, M. (2005). Processing semantic anomalies in two 
languages: an electrophysiological exploration in both languages of Spanish-
English bilinguals. Cognitive Brain Research, 22(2), 205-220.  

Newman, A. J., Tremblay, A., Nichols, E. S., Neville, H. J., & Ullman, M. T. (2012). 
The influence of language proficiency on lexical semantic processing in native 
and late learners of English. Journal of Cognitive Neuroscience, 24, 1205-
1223.  

Ojima, S., Nakata, H., & Kakigi, R. (2005). An ERP study of second language 
learning after childhood: effects of proficiency. Journal of Cognitive 
Neuroscience, 17, 1212-1228.  

Pakulak, E., & Neville, H. J. (2011). Maturational constraints on the recruitment of 
early processes for syntactic processing. Journal of Cognitive Neuroscience, 
23, 2752-2765.  

Pliatsikas, C., Moschopoulou, E., & Saddy, J. D. (2015). The effects of bilingualism 
on the white matter structure of the brain. Proceedings of the National 
Academy of Sciences U S A, 112, 1334-1337.  

Roncaglia-Denissen, M. P., & Kotz, S. A. (2016). What does neuroimaging tell us 
about morphosyntactic processing in the brain of second language learners?. 
Bilingualism: Language and Cognition, 19(4), 665-673. 

Rossi, S., Gugler, M. F., Friederici, A. D., & Hahne, A. (2006). The impact of 
proficiency on syntactic second-language processing of German and Italian: 
evidence from event-related potentials. Journal of Cognitive Neuroscience, 18, 
2030-2048.  

Runnqvist, E., Gollan, T. H., Costa, A., & Ferreira, V. S. (2013). A disadvantage in 
bilingual sentence production modulated by syntactic frequency and similarity 
across languages. Cognition, 129, 256-263.  

Ullman, M. D. (2001). The neural basis of lexicon and grammar in first and second 
language: the declarative procedural model. Bilingualism: Language and 
Cognition, 4, 105-122.  

White, L. (2003). Fossilization in steady state L2 grammars: Persistent problems with 
inflectional morphology. Bilingualism: Language and Cognition, 6, 129-141.  

Wu, Y. J., & Thierry, G. (2010). Chinese-English bilinguals reading English hear 
Chinese. Journal of Neuroscience, 30, 7646-7651.  



Wu, Y. J., & Thierry, G. (2017). Brain potentials predict language selection before 
speech onset in bilinguals. Brain and Language, 171, 23-30.  

Zatorre, R. J., Fields, R. D., & Johansen-Berg, H. (2012). Plasticity in gray and 
white: neuroimaging changes in brain structure during learning. Nature 
Neuroscience, 15, 528-536.  

 
 


