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ÄÄnkytys on nkytys on 

�� tahdosta riippumaton htahdosta riippumaton hääiriiri öötila, jossa puheen tila, jossa puheen 
rytmi on hrytmi on hääiriintynyt.iriintynyt.

�� venytykset venytykset äääääääääänkytysnkytys

�� toistot toistot ääää--ääää--ääää--äänkytysnkytys

�� salpautumiset, tauotsalpautumiset, tauot



�� 1 % v1 % vääestestööststää

�� miehillmiehillää 3 3 -- 4 kertaa yleisemp4 kertaa yleisempääää

�� alkaa yleensalkaa yleensää 2 2 –– 55--vuotiaana, mutta vuotiaana, mutta 
suurimmalla osalla hsuurimmalla osalla hääviviääääpuheen puheen 
kehittymisen mykehittymisen myööttää

�� Muista, ettMuista, ettää äänkytys kuuluu mynkytys kuuluu myöös normaaliin s normaaliin 
kielenkehitykseen!!!kielenkehitykseen!!!



NoidankehNoidankehää Van Van RiperRiper; Heikkinen, ; Heikkinen, KulvikKulvik & Lempinen 1977& Lempinen 1977

1. Ennakointi1. Ennakointi

-- vväälttlttääminen, lykkminen, lykkääääminen, ennakointiminen, ennakointi

2. Ydin2. Ydinäänkytysnkytys

-- blokki, pidennys, toisto, karkaava blokki, blokki, pidennys, toisto, karkaava blokki, 
treemoritreemori, lihasj, lihasjäännitysnnitys

3. Pakenemisreaktiot3. Pakenemisreaktiot

-- lihasjlihasjäännitys, mynnitys, myööttääliikkeet, henkliikkeet, henkääykset, eleet, ykset, eleet, 
jne.jne.

4. Tunteet: viha, ahdistus, pelko, h4. Tunteet: viha, ahdistus, pelko, hääpepeää,  syyllisyys,  syyllisyys



ÄÄnkytyksen lieventnkytyksen lieventääminenminen

�� Identifikaatio: omaan Identifikaatio: omaan äänkytykseen nkytykseen 
tutustuminentutustuminen

�� DesensitaatioDesensitaatio: karaistuminen: karaistuminen

�� Poispyyhkiminen: Poispyyhkiminen: äänkytettyjen sanojen nkytettyjen sanojen 
toistaminen pienen tauon jtoistaminen pienen tauon jäälkeenlkeen

�� ÄÄnkytysterapiatnkytysterapiat



MitMit ää opettaja voi tehdopettaja voi tehdää, kun lapsi , kun lapsi 
äänkyttnkytt ääää??

�� KKääsittele asiaa oppilaan ja sittele asiaa oppilaan ja 
vanhempien kanssa ja sovi vanhempien kanssa ja sovi 
toimintatavoista.toimintatavoista.

�� KKääsittele asiaa luokan sittele asiaa luokan 
kanssa.kanssa.

�� Ole hyvOle hyvää kuuntelija.kuuntelija.

�� PidPidää katsekontakti.katsekontakti.

�� Kohenna oppilaan Kohenna oppilaan 
itsetuntoa.itsetuntoa.

�� Puutu kiusaamiseen heti!Puutu kiusaamiseen heti!

�� KKääytytää puhepuhe-- ja ja 
lukemiskuoroja.lukemiskuoroja.

�� Vastaamismahdollisuuksia Vastaamismahdollisuuksia 
muutenkin kuin suullisesti.muutenkin kuin suullisesti.

�� ÄÄllää kysele riveittkysele riveittääin.in.

�� EsitelmEsitelmäät parin kanssa.t parin kanssa.

�� Arvioinnin pArvioinnin pääääpaino paino 
kirjallisessa tuottamisessa.kirjallisessa tuottamisessa.
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