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Kurssin tavoiteKurssin tavoite

•• ……on tutustua kommunikaation haasteisiin on tutustua kommunikaation haasteisiin 
eli puheen, kielen ja kuulon vaikeuksiin, eli puheen, kielen ja kuulon vaikeuksiin, 
niiden ilmenemiseen ja taustatekijniiden ilmenemiseen ja taustatekijööihin. ihin. 
LisLisääksi perehdytksi perehdytääään alan keskeisimpiin n alan keskeisimpiin 
kkääsitteisiin ja hiukan kuntoutukseenkin. sitteisiin ja hiukan kuntoutukseenkin. 
Kurssi sisKurssi sisäältltääää 20 t k20 t kääytytäännnnöönlnlääheistheistää
luentoa ja 115 t itsenluentoa ja 115 t itsenääististää tytyööskentelyskentelyää. . 



Kurssin sisKurssin sisäältltöö::

•• Kielen normaali, viivKielen normaali, viiväästynyt ja poikkeava kehittyminen ja stynyt ja poikkeava kehittyminen ja 
tuottaminentuottaminen

•• KommunikaatiohKommunikaatiohääiriiriöött
•• Puheen, kuulon ja kielen tuottamisen anatomiaa ja Puheen, kuulon ja kielen tuottamisen anatomiaa ja 
fysiologiaafysiologiaa

•• Kommunikaation haasteisiin liittyvKommunikaation haasteisiin liittyvääää kkääsitteistsitteistöäöä
•• ÄäÄänihnihääiriiriööt t 
•• ÄÄnkytysnkytys
•• KuulovammatKuulovammat
•• Poikkeava kielen kehitys eli Poikkeava kielen kehitys eli dysfasiadysfasia
•• Kielen osaKielen osa--alueiden kuntouttaminenalueiden kuntouttaminen



SuoritusSuoritus

•• luentotentti: viimeisen luentokerran luentotentti: viimeisen luentokerran 
lopuksi lopuksi 

•• kirjatentti viimeisen luentokerran lopuksi  kirjatentti viimeisen luentokerran lopuksi  
2 h2 h

•• oppimistehtoppimistehtäävvää: huhtikuun 2010 loppuun : huhtikuun 2010 loppuun 
mennessmennessää Helena Helena SumelleSumelle



OppimistehtOppimistehtäävvää:Tee:Tee a a taitai bb
a) Mene seuraamaan 4 X 45 mina) Mene seuraamaan 4 X 45 min
-- Puheopetusta, puheterapeutin tyPuheopetusta, puheterapeutin työöttää, , kielivaikeuksistenkielivaikeuksisten
lasten opetusta lasten opetusta tai tai vaihtoehtoisten vaihtoehtoisten 
kommunikaatiomenetelmien kkommunikaatiomenetelmien kääyttyttöäöä..

Raportoi nRaportoi nääkemkemääsi ja kuulemasi ja peilaa sitsi ja kuulemasi ja peilaa sitää teoriaan.teoriaan.

b) Valmista materiaali johonkin kielen kuntoutuksen osab) Valmista materiaali johonkin kielen kuntoutuksen osa--
alueeseen ja perustele tyalueeseen ja perustele työösi teorialla.si teorialla.

-- Voit tehdVoit tehdää tehttehtäävvään myn myöös pareittain tai pienisss pareittain tai pienissää
ryhmissryhmissää. Toimita/toimittakaa. Toimita/toimittakaa tehttehtäävvää Helena Helena SumelleSumelle
huhtikuun huhtikuun --10 loppuun menness10 loppuun mennessää..



KirjallisuusKirjallisuus
•• 1) LAUNONEN, K. & KORPIJAAKKO1) LAUNONEN, K. & KORPIJAAKKO--HUUHKA, AHUUHKA, A--M. (toim.) 2002. M. (toim.) 2002. 

Kommunikoinnin hKommunikoinnin hääiriiriöött: syit: syitää, ilmenemismuotoja ja , ilmenemismuotoja ja 
kuntoutuksen perusteita. Helsinki: kuntoutuksen perusteita. Helsinki: PalmeniaPalmenia. (277 s.). (277 s.)

•• 2) M2) MÄÄÄÄTTTTÄÄ, P., LEHTO, E., HASAN, M. & PARKAS, R. (toim.) 2005. , P., LEHTO, E., HASAN, M. & PARKAS, R. (toim.) 2005. 
Lapsi kuulollaLapsi kuulolla. Opas kuulovammaisen lapsen opettajille ja . Opas kuulovammaisen lapsen opettajille ja 
kasvattajille.Jyvkasvattajille.Jyvääskylskylää: : PSPS--kustannuskustannus. (150 s.). (150 s.)

•• SEKSEKÄÄ SEURAAVISTA VALITAAN YKSI TEOS:SEURAAVISTA VALITAAN YKSI TEOS:
••
3) SIISKONEN, T., ARO, T., AHONEN, T. & KETONEN, R. (toim.) 3) SIISKONEN, T., ARO, T., AHONEN, T. & KETONEN, R. (toim.) 
2003. 2003. Joko se puhuu?Joko se puhuu? Kielen kehityksen vaikeudet Kielen kehityksen vaikeudet 
varhaislapsuudessa. Jyvvarhaislapsuudessa. Jyvääskylskylää: : PSPS--kustannuskustannus. (393 s.). (393 s.)

•• TAITAI AHONEN, T., SIISKONEN, T. & ARO, T. (toim.) 2004. AHONEN, T., SIISKONEN, T. & ARO, T. (toim.) 2004. Sanat Sanat 
sekaisin?sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiKielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiäässssää. . 
JyvJyvääskylskylää:PS:PS--kustannuskustannus. (264 s.). (264 s.)

•• TAI ARO, T., SIISKONEN T. & AHONEN, T. (toim.) 2007. TAI ARO, T., SIISKONEN T. & AHONEN, T. (toim.) 2007. 
YmmYmmäärsinkrsinköö oikein? Koikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiielelliset vaikeudet nuoruusiäässssää. . 
JyvJyvääskylskylää: : PSPS--kustannuskustannus. (400 s.). (400 s.)



Kommunikaation hKommunikaation hääiriiriöött
ASHA = ASHA = AmericanAmerican SpeechSpeech and and HearingHearing AssociationAssociation

•• Puheen hPuheen hääiriiriöött
•• artikulaatioartikulaatio

•• äääänini
•• puheen sujuvuuspuheen sujuvuus

•• Kielen  hKielen  hääiriiriöött
•• puhuttu kieli esim. puhuttu kieli esim. dysfasiadysfasia tai afasiatai afasia

•• kirjoitettu kieli esim. lukivaikeuskirjoitettu kieli esim. lukivaikeus

•• Kuulon hKuulon hääiriiriöött



Lapsen kielen kehitys Lapsen kielen kehitys (Holopainen1994)(Holopainen1994)

1.1. Esikielellinen kehitysEsikielellinen kehitys
2.2. EnsimmEnsimmääiset ilmaisutiset ilmaisut
3.3. KaksijKaksijääseniset ilmaisutseniset ilmaisut
4.4. MyMyööhempi syntaksin (lauseopin) kehityshempi syntaksin (lauseopin) kehitys
•• lauseet pitenevlauseet piteneväät nopeastit nopeasti
•• verbien ja nominien taivutusverbien ja nominien taivutus
•• rinnasteiset ja alisteiset lauseetrinnasteiset ja alisteiset lauseet
•• 66--v valmisv valmis



5.5. Sanaston kehitysSanaston kehitys
6.6. ÄäÄännejnnejäärjestelmrjestelmään kehitysn kehitys
•• universaaliuniversaali
•• sidoksissa fyysiseen kehitykseensidoksissa fyysiseen kehitykseen

7.7. Pragmaattinen kehitysPragmaattinen kehitys
8.8. KouluikKouluikääisen kieliisen kieli
•• morfologian, morfologian, syntaktinsyntaktin ja ja äääänteiden kehitys valmisnteiden kehitys valmis
•• lläähenee aikuisen puhetta.henee aikuisen puhetta.
•• valmius kirjoitettuun kieleen.valmius kirjoitettuun kieleen.



Kielen osaKielen osa--alueetalueet

•• FonologiaFonologia

•• SemantiikkaSemantiikka

•• MorfologiaMorfologia

•• SyntaksiSyntaksi

•• PragmatiikkaPragmatiikka



Aivojen toiminnalliset alueetAivojen toiminnalliset alueet
http://http://emc.maricopa.eduemc.maricopa.edu



Kielen hKielen hääiriiriöö

= kyvytt= kyvyttöömyys tai vaikeus vastaanottaa ja/tai myys tai vaikeus vastaanottaa ja/tai 
tuottaa puhuttua kielttuottaa puhuttua kieltää yhtyhtää hyvin ikhyvin ikäätoverittoverit

Kielen omaksumisen edellytykset Kielen omaksumisen edellytykset 
•• Biologiset edellytyksetBiologiset edellytykset
•• Kognitiiviset edellytyksetKognitiiviset edellytykset
•• Muistin edellytyksetMuistin edellytykset
•• Sosiaaliset edellytyksetSosiaaliset edellytykset

MyMyöös kielen ks kielen kääyttyttöötehttehtäävväät opitaan sosiaalisessa t opitaan sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessavuorovaikutuksessa



Tuula Pulli:Tuula Pulli: Kommunikoinnin hKommunikoinnin hääiriiriööt :t :
viivviiväästynyt/ poikkeava/traumaattinenstynyt/ poikkeava/traumaattinen

•• Kuuleminen  YmmKuuleminen  Ymmäärtrtääminen  minen  
PuhemotoriikkaPuhemotoriikka

MUOTOMUOTO
PuhePuhe

artikulaatioartikulaatio
puheen sujuvuuspuheen sujuvuus
dyspraksiadyspraksia

äääänini

SISSISÄÄLTLTÖÖ
KieliKieli
dysfasiadysfasia
afasiaafasia

lukivaikeuslukivaikeus

KKÄÄYTTYTTÖÖ
DialogisuusDialogisuus
VuorovaikutusVuorovaikutus

ekolaliaekolalia
semanttissemanttis--pragmpragm..

dysfasiadysfasia
autismin kirjoautismin kirjoFonologiset  

häiriöt
Pragmaattiset 

häiriöt



TTäärkerkeää kielikieli

•• itseilmaisun vitseilmaisun vääline: tarpeet, tunteet, line: tarpeet, tunteet, 
mielipiteetmielipiteet

•• ajattelun vajattelun väälineline

•• oppimisen ja opiskelun voppimisen ja opiskelun väälineline

•• toiminnan ohjauksen vtoiminnan ohjauksen väälineline

•• vvääline, jonka avulla pidetline, jonka avulla pidetääään yhteyttn yhteyttää
toiseen ihmiseentoiseen ihmiseen



Kielen hKielen hääiriiriööititää aiheuttavataiheuttavat

•• KuulovammaKuulovamma

•• KehitysvammaKehitysvamma

•• Lapsuuden afasiaLapsuuden afasia

•• Spesifinen kielenhSpesifinen kielenhääiriiriöö
eli eli dysfasiadysfasia

•• TarkkaavaisuushTarkkaavaisuushääiriiriöö

•• Emotionaaliset tekijEmotionaaliset tekijäätt

•• AutismiAutismi

•• Funktionaaliset tekijFunktionaaliset tekijäätt
–– sairaussairaus

–– stimulaation puutestimulaation puute

–– eri kulttuuri, kielieri kulttuuri, kieli



DysfasiaDysfasia? ? VkkVkk? ? DysleksiaDysleksia??

ViivViiväästynyt vai/ja poikkeavastynyt vai/ja poikkeava

•• ViivViiväästyneessstyneessää kielen kielen 
kehityksesskehityksessää kieli kehittyy kieli kehittyy 
normaalisti, mutta normaalisti, mutta 
hitaamminhitaammin

•• Poikkeavassa Poikkeavassa 
kielenkehityksesskielenkehityksessää kieli kieli 
on viivon viiväästymisen lisstymisen lisääksi ksi 
poikkeavaa poikkeavaa 
rakenteeltaan.rakenteeltaan.

DysleksiaDysleksia

vaikeus vain lukuvaikeus vain luku-- ja /tai ja /tai 
kirjoitustaidossa mutta ei kirjoitustaidossa mutta ei 
arkipuheessa ja arkipuheessa ja 
ymmymmäärtrtäämisessmisessää



DysfasiaDysfasia

•• CantwellCantwell:: ””Kun eiKun ei--kielelliset tekijkielelliset tekijäät (t (äälykkyys, kuulo, lykkyys, kuulo, 
emotionaaliset tekijemotionaaliset tekijäätt……) eiv) eiväät selitt selitää kielen hkielen hääiriiriööttä”ä”

•• Kielen kehityksen erityisvaikeusKielen kehityksen erityisvaikeus
•• Spesifi kielenhSpesifi kielenhääiriiriöö = = SpesificSpesific LanguageLanguage ImpairmentImpairment
•• Kehityksellinen kielenhKehityksellinen kielenhääiriiriöö = = DevelopmentalDevelopmental LanguageLanguage
DisorderDisorder

•• puheen ja kielen kehityksen hpuheen ja kielen kehityksen hääiriiriöö
•• kielihkielihääiriiriöö
•• lapsiafasia vanha termilapsiafasia vanha termi



Syyt epSyyt epääselviselviää::

•• keskushermoston rakenne?keskushermoston rakenne?

•• neurologinen toimintahneurologinen toimintahääiriiriöö??

•• perinnperinnööllisyys?llisyys?

•• sensorisen integraation hsensorisen integraation hääiriiriöö??

•• hidas hidas maturaatiomaturaatio??

•• kromosomipoikkeama?kromosomipoikkeama?



DysfasiaDysfasia

•• vaihtelee lievvaihtelee lievääststää vaikeaan vaikeaan 

•• 0,04 0,04 –– 0.06 %, 19800.06 %, 1980--l. 0,5 % l. 0,5 % -- 3 % ja 1997 3 % ja 1997 
USA:ssa jopa 7 %!!!USA:ssa jopa 7 %!!!

•• poikia 3:1poikia 3:1

•• nuoremmilla globaalimmat vaikeudetnuoremmilla globaalimmat vaikeudet

•• jako alatyyppeihin:jako alatyyppeihin:
1.1. ekspressiivinen ekspressiivinen dysfasiadysfasia eli tuottamisen vaikeuseli tuottamisen vaikeus

2.2. reseptiivinen d. eli vastaanottamisen vaikeus; molempia reseptiivinen d. eli vastaanottamisen vaikeus; molempia 
ongelmiaongelmia



LievLievään n dysfasiandysfasian piirteitpiirteitää puheessapuheessa

•• ensi sanat ja lauseet viivensi sanat ja lauseet viiväästyneetstyneet

•• sanat perusmuodossasanat perusmuodossa

•• usein pelkkiusein pelkkiää alkualku-- tai lopputavujatai lopputavuja

•• omia sanahahmojaomia sanahahmoja

•• nimenimeäämisvaikeuttamisvaikeutta

•• äääännevirheisyyttnnevirheisyyttää (ep(epääsystemaattista)systemaattista)



LievLievään n dysfasiandysfasian piirteitpiirteitää puheen puheen 
ymmymmäärtrtäämisessmisessää

•• puutteita kielellisisspuutteita kielellisissää peruskperuskääsitteisssitteissää

•• kuullun hahmottamisen ja erottelun kuullun hahmottamisen ja erottelun 
vaikeuttavaikeutta

•• kuulomuistin vaikeuttakuulomuistin vaikeutta

•• jjäääävväät helposti ympt helposti ympääristristööltltää huomaamatta, huomaamatta, 
mutta jatkuessaan vaikeuttavat kielellistmutta jatkuessaan vaikeuttavat kielellistää
kehitystkehitystää



LievLievään n dysfasiandysfasian kuntoutuksestakuntoutuksesta

•• puheterapiapuheterapia

•• vanhemmilta normaalia enemmvanhemmilta normaalia enemmään n 
huolenpitoa ja kuntoutustoimenpiteithuolenpitoa ja kuntoutustoimenpiteitää
(hoitotuki)(hoitotuki)

•• ppääiviväähoidon ryhmhoidon ryhmäässssää hyvhyvää kielellinen kielellinen 
mallimalli

•• kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennuskuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus



Keskivaikean Keskivaikean dysfasiandysfasian piirteitpiirteitää::

•• ensi sanat ja lauseet selvensi sanat ja lauseet selväästi viivsti viiväästyneetstyneet

•• kielen kehitys ei noudata normaalin kielen kielen kehitys ei noudata normaalin kielen 
kehityksen piirteitkehityksen piirteitää

•• vaikeuksia selviytyvaikeuksia selviytyää arkiparkipääivivään tilanteissa n tilanteissa 
etenkin kodin ulkopuolellaetenkin kodin ulkopuolella



Keskivaikean Keskivaikean dysfasiandysfasian piirteitpiirteitää
puheessapuheessa

•• sanoja vsanoja väähhään tai ei ollenkaann tai ei ollenkaan

•• omia ja vomia ja vääääristyneitristyneitää sanojasanoja

•• äääännevirheetnnevirheet

•• sananlsananlööytytäämisen vaikeus, kiertoilmauksetmisen vaikeus, kiertoilmaukset

•• ssäähkhköösanomatyyli tai kieliopillisten muotojen sanomatyyli tai kieliopillisten muotojen 
virheellinen kvirheellinen kääyttyttöö

•• joskus runsasta puhetta, mutta rjoskus runsasta puhetta, mutta röönsyilynsyilyää, , 
juuttumista, poikkeava puheintonaatio, juuttumista, poikkeava puheintonaatio, 
puutteellinen kielenkpuutteellinen kielenkääyttyttöötaitotaito



Keskivaikean Keskivaikean dysfasiandysfasian piirteitpiirteitää
puheen ymmpuheen ymmäärtrtäämisessmisessää

•• auditiiviset vaikeudet, myauditiiviset vaikeudet, myöös s 
reagoimattomuusreagoimattomuus

•• muistin vaikeudet: lyhytmuistin vaikeudet: lyhyt-- ja pitkja pitkääaikainenaikainen

•• kielellisten peruskkielellisten peruskääsitteiden puuttuminensitteiden puuttuminen

•• kielellinen pkielellinen päääättelyvaikeus ja hitausttelyvaikeus ja hitaus

•• kielioppivaikeudetkielioppivaikeudet



Keskivaikean Keskivaikean dysfasiandysfasian
kuntoutuksestakuntoutuksesta

•• puheterapia, mypuheterapia, myöös s AACAAC--keinotkeinot
•• muut terapiat: musiikki, toiminta jne.muut terapiat: musiikki, toiminta jne.
•• kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennuskuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus
•• vanhempien erityinen kasvatus ja huolenpito vanhempien erityinen kasvatus ja huolenpito 
(korotettu hoitotuki)(korotettu hoitotuki)
•• viittomakielen opetus lapselle, perheelle ja viittomakielen opetus lapselle, perheelle ja 
ppääivivääkotiinkotiin
•• ppääivivääkodin lapsiryhmkodin lapsiryhmää harkittuharkittu
•• perheneuvola ym. tukipalvelutperheneuvola ym. tukipalvelut



AAC = AAC = augmentativeaugmentative and and alternativealternative
communicationcommunication
= puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi= puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
•• tuo ilmaisukeinon niille, joilla ei ole toimivaa tuo ilmaisukeinon niille, joilla ei ole toimivaa 
puheilmaisuapuheilmaisua
•• sosiaalinen kanssaksosiaalinen kanssakääyminen yminen 
mahdollistuu/lismahdollistuu/lisääääntyyntyy
•• helpottaa puhumisen painettahelpottaa puhumisen painetta
•• rytmittrytmittääää puheyritystpuheyritystää
•• lislisääää ymmymmäärrettrrettäävyyttvyyttää
•• edistedistääää puheen ja kielen kehittymistpuheen ja kielen kehittymistää, sis, sisääinen inen 
puhe, ajattelupuhe, ajattelu
•• monikanavainen oppiminen mahdollistuumonikanavainen oppiminen mahdollistuu



AACAAC--keinotkeinot

1)1) EiEi--avusteiset keinotavusteiset keinot
-- eleele-- ja viittomakommunikaatio: ja viittomakommunikaatio: tukiviittomattukiviittomat ja ja 
viitottu puheviitottu puhe

-- puhetulkkauspuhetulkkaus

2) 2) AvusteisetAvusteiset keinotkeinot
-- graafinen kommunikaatio: kuvat, graafinen kommunikaatio: kuvat, blissbliss, PCS, , PCS, SigSig, , 
kirjoituskirjoitus

-- esinekommunikaatio:Premackesinekommunikaatio:Premack, esineet, esineet

(3) Kommunikoinnin apuv(3) Kommunikoinnin apuväälineet)lineet)



Vaikea Vaikea dysfasiadysfasia

•• liittyy usein johonkin muuhun kehityshliittyy usein johonkin muuhun kehityshääiriiriöööönn

•• selvselväästi viivsti viiväästynyt ja hstynyt ja hääiriintynyt kielen kehitys iriintynyt kielen kehitys 
ja huomattavat ymmja huomattavat ymmäärtrtäämisen vaikeudetmisen vaikeudet

•• huomattavia lishuomattavia lisäävaikeuksia esim. motoriikassa ja vaikeuksia esim. motoriikassa ja 
kkääyttyttääytymisessytymisessää

•• vaatii hoitoa ja monenlaista kuntoutustavaatii hoitoa ja monenlaista kuntoutusta

•• vaikeavammaisen erityishoitotukivaikeavammaisen erityishoitotuki



DysfasianDysfasian luokittelualuokittelua
Rapin & Allen 1996; Marttinen, Ahonen, Aro & Siiskonen 2001Rapin & Allen 1996; Marttinen, Ahonen, Aro & Siiskonen 2001

Ilmaisun hIlmaisun hääiriiriöött
1)1) Verbaalinen Verbaalinen dyspraksiadyspraksia = puheliikkeiden = puheliikkeiden 
ohjailun vaikeusohjailun vaikeus
•• Motorinen ongelmaMotorinen ongelma

•• Puhe niukkaa, vaikeaaPuhe niukkaa, vaikeaa

•• monia fonologisia virheitmonia fonologisia virheitää

2)2) Fonologisen (Fonologisen (äääännejnnejäärjestelmrjestelmään) n) 
ohjelmoinnin hohjelmoinnin hääiriiriöö
•• sanahahmot muuttuvatsanahahmot muuttuvat

•• puhe eppuhe epääselvselvääää, mutta vaivatonta, mutta vaivatonta



YmmYmmäärtrtäämisen ja ilmaisun hmisen ja ilmaisun hääiriiriöött
1)1) VerbaalisVerbaalis--auditiivinen agnosia = puheen auditiivinen agnosia = puheen 
tunnistamisvaikeus tunnistamisvaikeus ””sanakuuroussanakuurous””
•• Lapsen vaikea hahmottaa sanoja kuulemastaan Lapsen vaikea hahmottaa sanoja kuulemastaan 
puheestapuheesta

•• vaikuttaa kielen kehitykseen suurestivaikuttaa kielen kehitykseen suuresti

•• ymmymmäärtrtääminen ja tuottaminen erittminen ja tuottaminen erittääin vaikeitain vaikeita

•• korvaavat kommunikaatiokeinotkorvaavat kommunikaatiokeinot

2)2) FonologisFonologis--syntaktinen hsyntaktinen hääiriiriöö
•• yleisinyleisin

•• puhe niukkaa ja lyhentynyttpuhe niukkaa ja lyhentynyttää

•• rauniosanojarauniosanoja

•• ielioppivirheitielioppivirheitää

•• kouluikouluiäässssääkin puhe voi olla skin puhe voi olla säähkhköösanomatyylistsanomatyylistää

•• ymmymmäärtrtääminen tuottoa parempaaminen tuottoa parempaa



Korkeamman kielellisen prosessoinnin hKorkeamman kielellisen prosessoinnin hääiriiriöött
1)1) LeksikaalisLeksikaalis--verbaalinen hverbaalinen hääiriiriöö = sanaston = sanaston 
hallinnan vaikeushallinnan vaikeus
•• puhe ymmpuhe ymmäärrettrrettäävvääää mutta niukkaa, sanojen hakemistamutta niukkaa, sanojen hakemista
•• heikko sanavarasto heikko sanavarasto --> ymm> ymmäärtrtäämisvaikeudetmisvaikeudet

2)2) SemanttisSemanttis--pragmaattinen hpragmaattinen hääiriiriöö = = 
merkitysten ja kielen kmerkitysten ja kielen kääytytöön vaikeusn vaikeus
•• puhe runsasta, mutta sispuhe runsasta, mutta sisäällllööllisesti poikkeavaallisesti poikkeavaa
•• voi olla muodollisesti huoliteltua, mutta lapsi ei voi olla muodollisesti huoliteltua, mutta lapsi ei 
ymmymmäärrrrää puhettaan itsekpuhettaan itsekäääänn

•• ekolaliaaekolaliaa eli kaikupuhetta, lainauksia, aiheesta eli kaikupuhetta, lainauksia, aiheesta 
harhautumistaharhautumista



HHääiriiriööititää ilmenee monilla alueillailmenee monilla alueilla

•• kielen kehitys hidas, epkielen kehitys hidas, epäätasainen ja poikkeavatasainen ja poikkeava
•• lingvistinen lingvistinen itsekorjausitsekorjaus puuttuupuuttuu
•• kielen ymmkielen ymmäärtrtääminen minen 
•• artikulaatio: puuttuu, korvautuu, vartikulaatio: puuttuu, korvautuu, vääääristyy, vaihteleeristyy, vaihtelee
•• kielioppi: lauseenmuodostus, taivutus, kielioppi: lauseenmuodostus, taivutus, 
ssäähkhköösanomakielisanasto, nimesanomakielisanasto, nimeääminenminen

•• sanasto, nimesanasto, nimeääminenminen
•• kielen kkielen kääyttyttöö
•• sujuvuussujuvuus
•• dyspraksiadyspraksia



LiitLiitäännnnääisoireitaisoireita

VaikeuksiaVaikeuksia

•• sosiaalisissa  taidoissasosiaalisissa  taidoissa

•• muistissamuistissa

•• matematiikassamatematiikassa

•• motoriikassamotoriikassa

•• tarkkaavaisuudessatarkkaavaisuudessa



MistMistää ymmymmäärtrtäämisvaikeuden voi misvaikeuden voi 
huomata?huomata?

Lapsi Lapsi 
•• vastaa vvastaa väääärin tai eprin tai epäättääsmsmäällisesti tehtyyn kysymykseenllisesti tehtyyn kysymykseen
•• ei osaa noudattaa annettua ohjettaei osaa noudattaa annettua ohjetta
•• etsii ympetsii ympääriltriltääään vihjeitn vihjeitää, mit, mitää hhäänen odotetaan tekevnen odotetaan tekeväänn
•• vastaa tai toimii viiveellvastaa tai toimii viiveellää -- hidas lapsi voi olla hidas lapsi voi olla 
ymmymmäärtrtäämisvaikeuksinenmisvaikeuksinen lapsilapsi

•• toistaa kuulemansa toistaa kuulemansa 
•• on keskittymon keskittymäättöön,  levoton, hn,  levoton, hääiritseviritsevää. Ymm. Ymmäärtrtääminen minen 
on vaativaa ja voimia kuluttavaa. on vaativaa ja voimia kuluttavaa. (Paul ym. 1988(Paul ym. 1988’’ Van der Van der LelLel
DewartDewart 1986).1986).



Kielen kehityksen tukeminenKielen kehityksen tukeminen

•• tulisi tapahtua lapsen arjessa osana lapsen tulisi tapahtua lapsen arjessa osana lapsen 
luontaista oppimista ja kehitystluontaista oppimista ja kehitystää ..
•• mallintaminenmallintaminen
•• kannustaminen ja rohkaiseminen kannustaminen ja rohkaiseminen 
vuorovaikutukseenvuorovaikutukseen
•• nimetnimetääään asioita ja tunteita ja toistetaan n asioita ja tunteita ja toistetaan 
ja laajennetaan lapsen ilmaisua ja tehdja laajennetaan lapsen ilmaisua ja tehdääään n 
tarkentavia kysymyksitarkentavia kysymyksiää..



YleisiYleisiää ohjeita puhumiseenohjeita puhumiseen

•• Puhu sopivan hitaasti Puhu sopivan hitaasti –– äällää venytvenytää
•• Painota avainsanoja erityisesti uudessa asiassa.Painota avainsanoja erityisesti uudessa asiassa.
•• KKääytytää selventselventääviviää kuvia, ilmeitkuvia, ilmeitää ja eleitja eleitää..
•• KKääytytää lyhyitlyhyitää, yksinkertaisia lauseita, yksinkertaisia lauseita
•• Anna ohjeet loogisessa jAnna ohjeet loogisessa jäärjestyksessrjestyksessää. . 
•• KKääytytää jjäärjestystrjestystää helpottavia sanoja kuten ensin, helpottavia sanoja kuten ensin, 
sitten tai lopuksi.sitten tai lopuksi.
•• Toistamisen sijasta kertaa ohjeet kToistamisen sijasta kertaa ohjeet kääyttyttääen toisia en toisia 
sanoja ja lyhyitsanoja ja lyhyitää, yksinkertaisia lauseita., yksinkertaisia lauseita.
•• Kertaa aikaisemmin opittua. Kertaa aikaisemmin opittua. 



KKääytytäännnnöön vinkkejn vinkkejää
ymmymmäärtrtäämisvaikeuksiinmisvaikeuksiin
•• STRUKTUROI kuvin, tekstein ja sanoin aikaa, paikkaa, STRUKTUROI kuvin, tekstein ja sanoin aikaa, paikkaa, 

tehttehtäävvääää..!!!..!!!

•• Tarkista onko lapsi ymmTarkista onko lapsi ymmäärtrtäänyt asian; tee kysymyksinyt asian; tee kysymyksiää tai pyydtai pyydää
lasta kertomaan plasta kertomaan pääääkohdat asiastakohdat asiasta

•• Rohkaise lasta kysymRohkaise lasta kysymääään epn epääselviselviää asioitaasioita
•• Tee siirtymTee siirtymäät asiasta toiseen selvt asiasta toiseen selväästi (sti (‘‘nyt olemme knyt olemme kääsitelleet. . ja sitelleet. . ja 
siirrymmesiirrymme……

•• PidPidää tarvittaessa taukoja.tarvittaessa taukoja.
•• ÄÄllää nnääytytää turhautumistasi lapsen ymmturhautumistasi lapsen ymmäärtrtääessessää asioita vasioita väääärin.rin.
•• Anna lapsen tehdAnna lapsen tehdää yhtyhtää asiaa kerrallaan. asiaa kerrallaan. ÄÄllää puhu kun lapsi esim. puhu kun lapsi esim. 
kirjoittaa  Pyydkirjoittaa  Pyydää kaveria tekemkaveria tekemääään muistiinpanoja lapsen puolesta. n muistiinpanoja lapsen puolesta. 
Nauhoita lapselle tunteja.Nauhoita lapselle tunteja.

Ahonen, Siiskonen & Aro 2001Ahonen, Siiskonen & Aro 2001



Kielioppi, morfologiaKielioppi, morfologia

•• sanojen loputsanojen loput

•• monikotmonikot

•• vertailutvertailut

•• adverbit adverbit ––stisti

•• konjunktiot, prepositiotkonjunktiot, prepositiot

•• possessiivitpossessiivit

•• etuliitteetetuliitteet

•• johdannaisetjohdannaiset



Kielioppi, syntaksiKielioppi, syntaksi

•• yksinkertaistettuyksinkertaistettu

•• epepääloogisuusloogisuus

•• virheelliset rakenteet: esim. sanajvirheelliset rakenteet: esim. sanajäärjestys, rjestys, 
aikamuodot aikamuodot 

•• lyhyet lauseetlyhyet lauseet

•• sanojen ja rakenteiden puuttuminensanojen ja rakenteiden puuttuminen

•• eiveiväät tunnista virheitt tunnista virheitää



SanastoSanasto

•• rajoittunutrajoittunut
•• vaikeus oppia uusia sanojavaikeus oppia uusia sanoja
•• korvaaminen (tuoli korvaaminen (tuoli ––ppööytytää))
•• funktionaalinen (istua funktionaalinen (istua –– tuoli)tuoli)
•• yleistyleistääminen (tuoli minen (tuoli -- huonekalut)huonekalut)
•• jargon (jargon (papimpapim –– tuoli)tuoli)
•• ttääytesanat uh, ytesanat uh, ääää, tuota, tuota
•• toistot, tauottoistot, tauot
•• kuvainnollinen kieli erityisen vaikeaakuvainnollinen kieli erityisen vaikeaa
•• nimenimeääminen!minen!



NimeNimeäämisvaikeus misvaikeus -- erityinen vaikeus erityinen vaikeus 

palauttaa mieleen kielellisipalauttaa mieleen kielellisiää nimikkeitnimikkeitää

•• pronominipuhettapronominipuhetta
•• toistuvia fraaseja toistuvia fraaseja ‘‘ei todellakaanei todellakaan””
•• lauseiden aloitukseen liittyvilauseiden aloitukseen liittyviää ttääytesanoja: ytesanoja: ja..ja..sittenja..ja..sitten....
•• rajoittuneita ja eprajoittuneita ja epäätarkkoja verbejtarkkoja verbejää: : ““poika menee kivelle ja poika menee kivelle ja 
sitsit se menee suksillase menee suksilla”” po. hypppo. hyppääää ja hiihtja hiihtääää. . 

•• ääääntelee, laulaa, ilmehtii tai elehtiintelee, laulaa, ilmehtii tai elehtii
•• vastaa viiveellvastaa viiveellää
•• kiertoilmauksia: kiertoilmauksia: ““se mistse mistää otetaan hunajaaotetaan hunajaa”” po. mehilpo. mehilääispesispesää
•• sanakorvautumiasanakorvautumia, jotka muistuttavat aiottua sanaa , jotka muistuttavat aiottua sanaa 
merkitykseltmerkitykseltääään: n: ““harjaharja”” po. kampa, po. kampa, äääänneasultaan tai nneasultaan tai 
visuaalisesti visuaalisesti 

•• ylylääkkääsitteitsitteitää sanakorvautuminasanakorvautumina

Ahonen, Siiskonen & Aro 2001Ahonen, Siiskonen & Aro 2001



KKääytytäännnnöön vinkkejn vinkkejää nimenimeäämisen misen 
harjoittelemiseenharjoittelemiseen

•• tarkkuus ja nopeus: automatisoituminen: luvut, vtarkkuus ja nopeus: automatisoituminen: luvut, väärit, rit, 
muodotmuodot

•• sanastoharjoitukset eli semanttiset harjoitukset: sanastoharjoitukset eli semanttiset harjoitukset: 
luokittelut,  vastakohdat, synonyymeja tai tietyn luokittelut,  vastakohdat, synonyymeja tai tietyn 
kkääsiteluokan sanoja, lauseen tsiteluokan sanoja, lauseen tääydennysvaihtoehtoja.ydennysvaihtoehtoja.

•• kielellisen tietoisuuden harjoitukset eli fonologiset kielellisen tietoisuuden harjoitukset eli fonologiset 
harjoitukset: riimitysharjoitukset: riimitys—— ja tavutustehtja tavutustehtäävväät sekt sekää
alkualkuäääänteen erottelu.nteen erottelu.

•• kuvailevan puheen harjoitukset ja pelit, esimerkiksi kuvailevan puheen harjoitukset ja pelit, esimerkiksi 
Junior Alias ja Neropatti.Junior Alias ja Neropatti.

•• vihjeharjoitukset: vihjeitvihjeharjoitukset: vihjeitää liittyen sijaintiin, luokitteluun liittyen sijaintiin, luokitteluun 
tai toimintaan,  alkutavun antaminen. tai toimintaan,  alkutavun antaminen. 

•• visuaalisten mielikuvien kvisuaalisten mielikuvien kääyttyttöäöä ja tukisanojen kja tukisanojen kääyttyttöäöä..



Pragmatiikan ongelmatPragmatiikan ongelmat

•• ei huomioi kuulijaa, tilannetta, ympei huomioi kuulijaa, tilannetta, ympääristristöäöä, , 
aikaaaikaa

•• ei osaa vuorottelua keskustelussaei osaa vuorottelua keskustelussa

•• kohteliaat muodot puuttuvatkohteliaat muodot puuttuvat

•• ei tee selventei tee selventääviviää kysymyksikysymyksiää

--> sosiaaliset ongelmat> sosiaaliset ongelmat



Milloin tutkimuksiin?Milloin tutkimuksiin?

•• laajat fonologiset ongelmatlaajat fonologiset ongelmat

•• puheen sujumattomuus: toistot, tauotpuheen sujumattomuus: toistot, tauot

•• poikkeava kielen rakennepoikkeava kielen rakenne

•• heikko sanavarastoheikko sanavarasto

•• epepäätarkoituksenmukaiset vastauksettarkoituksenmukaiset vastaukset

•• heikko aiheessa pysyminenheikko aiheessa pysyminen

•• vaatii toistoa, ei ymmvaatii toistoa, ei ymmäärrrrää



KoulutieKoulutie

•• kielellinen vaikeus nkielellinen vaikeus nääkyy koulussa lkyy koulussa läähes kaikessahes kaikessa
•• erityisopetus, erityisopetussiirto, erityisopetus, erityisopetussiirto, hojkshojks
•• koulunkkoulunkääyntiavustajayntiavustaja
•• evyevy ––luokat, luokat, dysfasialuokatdysfasialuokat
•• 1111--vuotinen oppivelvollisuusvuotinen oppivelvollisuus
•• erityiskoulut esim. Haukkaranta erityiskoulut esim. Haukkaranta JklJkl
•• CIDCID-- ja KPLja KPL-- menetelmmenetelmäät lukemaan opetuksessat lukemaan opetuksessa
•• eri tuntijako, vapautus kielisteri tuntijako, vapautus kielistää??
•• arviointi?arviointi?



Pidennetty oppivelvollisuusPidennetty oppivelvollisuus

•• jos perusopetuksen tavoitteita ei ilmeisesti ole jos perusopetuksen tavoitteita ei ilmeisesti ole 
mahdollista saavuttaa yhdeksmahdollista saavuttaa yhdeksäässssää vuodessa vuodessa 
lapsen sairauden tai vamman vuoksilapsen sairauden tai vamman vuoksi
•• vaikeasti vammaiset tai viivvaikeasti vammaiset tai viiväästyneet lapsetstyneet lapset
•• oppivelvollisuus alkaa vuotta aiemmin, kestoppivelvollisuus alkaa vuotta aiemmin, kestääää 11 11 
vv
•• Kaikilla pKaikilla päääättyy oppivelvollisuus sen vuoden ttyy oppivelvollisuus sen vuoden 
kevkeväääällllää, jolloin he t, jolloin he tääyttyttäävväät 17 vuotta.t 17 vuotta.
•• Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissPidennetyn oppivelvollisuuden piirissää olevalla olevalla 
oppilaalla on oikeus esiopetukseen vuotta ennen oppilaalla on oikeus esiopetukseen vuotta ennen 
oppivelvollisuuden alkamista eli viisivuotiaana.oppivelvollisuuden alkamista eli viisivuotiaana.



ErityisopetuspErityisopetuspäääättööss

•• jos oppilaalle ei voida muutoin antaa opetusta: jos oppilaalle ei voida muutoin antaa opetusta: 
yleinen yleinen opsops ensisijainen vaihtoehtoensisijainen vaihtoehto

•• muut tukitoimet kokeiltava: yleinen, tehostettu muut tukitoimet kokeiltava: yleinen, tehostettu 
ja erityinen tukija erityinen tuki

•• vanhemmat mukana prosessissa tiiviistivanhemmat mukana prosessissa tiiviisti

•• hallinnollinen phallinnollinen päääättööss

•• jjäärjestelyt/*oppimrjestelyt/*oppimäääärien yksilrien yksilööllistllistääminenminen

•• HOJKSHOJKS



HOJKS = henkilHOJKS = henkilöökohtainen kohtainen 
opetuksen jopetuksen jäärjestrjestäämistmistää koskeva koskeva 
suunnitelmasuunnitelma
•• mmäääärittrittääää, miten oppimista on , miten oppimista on 
yksilyksilööllistetty verrattuna yleiseen llistetty verrattuna yleiseen opsiinopsiin

•• tehttehtäävvää erityisopetukseen erityisopetukseen 
otetulle/siirretylleotetulle/siirretylle

•• korotettu valtionapukorotettu valtionapu

•• tuntijakotuntijako

1)1) oppimoppimäääärrään yksiln yksilööllistllistääminen ja/taiminen ja/tai

2)2) opetusjopetusjäärjestelyjen yksilrjestelyjen yksilööllistllistääminenminen



MitMitää voi tehdvoi tehdää koulussa??koulussa??

•• onnistumisen kokemuksiaonnistumisen kokemuksia

•• omatoimisuuttaomatoimisuutta

•• kaikki, mitkaikki, mitää luokassa pluokassa pääivittivittääin tehdin tehdääään, n, 
ttäähthtääää lapsen kielen kehittlapsen kielen kehittäämiseenmiseen

•• strukturointi eli asian jstrukturointi eli asian jäärjestrjestääminen sanoin minen sanoin 
ja kuvinja kuvin

•• monikanavaisuusmonikanavaisuus



Valmiuksien kehittValmiuksien kehittäämistmistää

•• motivaatio ja itsetuntomotivaatio ja itsetunto

•• impulsiivisuuden hallintaimpulsiivisuuden hallinta

•• havaitseminenhavaitseminen

•• spatiaalisuusspatiaalisuus

•• motoriset taidotmotoriset taidot

•• kielelliset taidotkielelliset taidot



Kielelliset valmiudetKielelliset valmiudet

•• SisSisääinen kieliinen kieli

•• Vastaanottava kieli: kuunteleminenVastaanottava kieli: kuunteleminen

•• Ilmaiseva kieli: Ilmaiseva kieli: ääääntelystntelystää sanoihin ja sanoihin ja 
lauseisiin, vaihtoehtokommunikaatio, lauseisiin, vaihtoehtokommunikaatio, 
kertominen, rikas kommunikaatiokertominen, rikas kommunikaatio

•• lukeminen ja kirjoittaminenlukeminen ja kirjoittaminen

•• vieraat kielet?vieraat kielet?
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ÄÄiti iti –– mitmitää tarkoittaa ttarkoittaa täännääään, n, 
ylylääpuolella, huomenna?puolella, huomenna?

NNäämmää asiat  minulle suomenna.asiat  minulle suomenna.
On tOn täämmää joskus vaikeaa,joskus vaikeaa,

kun ei sanat mene tajuntaan.kun ei sanat mene tajuntaan.
Ei voi kuin ihmetellEi voi kuin ihmetellää!!
Voi Erkki Voi Erkki –– olen volen väälilllillää

oikea eloikea eläävvää kysymysmerkki!kysymysmerkki!
Olen Panu 7Olen Panu 7--vuotias javuotias ja
diagnoosini on diagnoosini on dysfasiadysfasia..

(teksti (teksti DysfasialiittoDysfasialiitto, kuva Tiina Saarenketo), kuva Tiina Saarenketo)
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