
Artikulaatioksi Artikulaatioksi 

kutsutaan puhekutsutaan puheäääänteiden tuottamista nteiden tuottamista 
ja kja kääyttyttäämistmistää. Se on my. Se on myöös s 
äääänteiden nteiden ääääntymistntymistää tyypilliselltyypillisellää ja ja 
tietylltietyllää kohdalla kohdalla ääääntntöövvääylylääää..

FonologiaFonologia

on oppi on oppi äääänteistnteistää..



Milloin Milloin puhuntopuhunto on virheelliston virheellistää??

Riippuu mRiippuu määääritelmritelmääststää, m, määäärittelijrittelijääststää ja kontekstista.ja kontekstista.

�� herheräättttääää huomiotahuomiota
�� ei ole ymmei ole ymmäärrettrrettäävvääää
�� on epon epäämiellyttmiellyttäävvääää puhujalle ja  aiheuttaa puhujalle ja  aiheuttaa 

estyneisyyttestyneisyyttää
(Van (Van RiperRiper))

Kysyn teiltKysyn teiltää
haluatteko tutustua haluatteko tutustua 
puhevikaani vai minuun?puhevikaani vai minuun?
ÄÄnkytys ei pnkytys ei pääääststää sanoja irtisanoja irti
puhe heiluu suussapuhe heiluu suussa
mutta ajatukset kmutta ajatukset kääyvyväätt
yhyhää selkeselkeäämmiksi.mmiksi. (Pentti Murto)(Pentti Murto)

MikMikää merkitys tunnistamisella?merkitys tunnistamisella?



Fonologian hFonologian hääiriiriööt = t = 
yleistermi yleistermi äääänteitnteitää koskeville hkoskeville hääiriiriööilleille

Foneemiset hFoneemiset hääiriiriööt t 
(=fonologiset h(=fonologiset hääiriiriööt)t)

�� äääännejnnejäärjestelmien, rjestelmien, 
kielijkielijäärjestelmien ja rjestelmien ja 
äääänteitnteitää koskevien koskevien 
ssääääntntööjen hjen hääiriiriöö

�� koskee useampia koskee useampia äääänteitnteitää
--> vieraan vaikea > vieraan vaikea 
ymmymmäärtrtääää puhettapuhetta

�� kielellinen tai kognitiivinen kielellinen tai kognitiivinen 
syysyy

�� terapia lingvistinenterapia lingvistinen
�� tavoite kommunikatiivinen, tavoite kommunikatiivinen, 

puheen ymmpuheen ymmäärrettrrettäävyysvyys

Foneettiset hFoneettiset hääiriiriöött
�� ongelmana ongelmana äääänteen nteen 

tuottaminen ja artikulaatio tuottaminen ja artikulaatio 
äääännetasollannetasolla

�� = artikulaatioh= artikulaatiohääiriiriöö//--virhe virhe 
= = äääännevirhennevirhe

�� 90 % koululaisten 90 % koululaisten 
puhevirheistpuhevirheistää

�� tavallisimmin tavallisimmin äääänne nne 
puuttuu tai vpuuttuu tai vääääristyyristyy

�� perinteinen perinteinen 
artikulaatioterapia, artikulaatioterapia, --opetusopetus

�� tavoitteena virheettavoitteena virheetöön n 
ääääntntääminenminen

Holopainen 1994, Holopainen 1994, BooneBoone



ArtikulaatiohArtikulaatiohääiriiriöön syytn syyt

•• SyytSyytää usein vaikea lusein vaikea lööytytääää. . 

•• Eri tutkijat jaottelevat syitEri tutkijat jaottelevat syitää eri tavoineri tavoin

CarrellCarrell::

1. 1. DyslaliatDyslaliat = toiminnalliset = toiminnalliset äääännevirheetnnevirheet

2. 2. DysglossiatDysglossiat = suun ja kasvojen rakenteesta= suun ja kasvojen rakenteesta

johtuvat johtuvat äääännevirheetnnevirheet

3. 3. DysartriatDysartriat = neurologiset = neurologiset äääännevirheetnnevirheet

4. 4. DysaudiatDysaudiat = kuulovammaan liittyv= kuulovammaan liittyväät t 

äääännevirheetnnevirheet



PuhehPuhehääiriiriööisyyden nimikkeistisyyden nimikkeistööststää
dysdys: : lievempi, hlievempi, hääiriiriöö a: a: vaikeampivaikeampi, , taito puuttuutaito puuttuu

�� A/DYS      LALIA A/DYS      LALIA puheen oppimisen pulmia,                puheen oppimisen pulmia,                
ääääntntäämisen ongelmia misen ongelmia 

�� A/DYS      PRAKSIAA/DYS      PRAKSIA keskushermoston hkeskushermoston hääiriiriöö, liike, liike--
mallien hallinta ja ohjaus vaikeaamallien hallinta ja ohjaus vaikeaa

�� AN/DYS   ARTRIAAN/DYS   ARTRIA puheliikkeiden tuottaminen puheliikkeiden tuottaminen 
vaikeutunut ( CP, halvausvaikeutunut ( CP, halvaus……))

Kuitenkin suomeen vakiintunut erottelu: Kuitenkin suomeen vakiintunut erottelu: 

�� DYS     FASIADYS     FASIA kehityksellinen kielihkehityksellinen kielihääiriiriöö, , erit.kherit.kh..
eri tyyppejeri tyyppejää ja niiden yhdistelmija niiden yhdistelmiää

�� AA FASIA FASIA kielellkielell. toimintojen vaurioituminen . toimintojen vaurioituminen 
kielenoppkielenopp. j. jäälkeen (esim. aivolkeen (esim. aivo
halvauksen seur.)halvauksen seur.)



DyspraksiaDyspraksia
= tahdonalaisen motorisen ohjailun = tahdonalaisen motorisen ohjailun 

vaikeusvaikeus
�� Syy neurologinen, motorisen alueen Syy neurologinen, motorisen alueen 

koordinaation vaikeuskoordinaation vaikeus

�� oraalinen/verbaalinenoraalinen/verbaalinen

�� vaihtelee lievvaihtelee lievääststää eritterittääin vaikeaan eli in vaikeaan eli 
lläähes puhumattomuuteenhes puhumattomuuteen

�� mymyöös s dysfasiandysfasian alamuoto, jolloin mukana alamuoto, jolloin mukana 
laajempaa kielellistlaajempaa kielellistää vaikeuttavaikeutta

�� nnääkyy usein mykyy usein myöös ks kääden toiminnassaden toiminnassa

�� toimintatoiminta-- ja puheterapiaja puheterapia



DyspraksiaaDyspraksiaa?? => l=> läähethetää lislisäätutkimuksiin, jos huomaat:tutkimuksiin, jos huomaat:

�� ÄäÄäntntöövirheetvirheet erityisen vakiintumattomia erityisen vakiintumattomia 
�� Tutun/juuri opitun toistoissa vTutun/juuri opitun toistoissa vääääristymiristymiää
�� Vaikeuksia merkityksettVaikeuksia merkityksettöömissmissää sanoissa ja tavuissa sanoissa ja tavuissa 
((automatismitautomatismit helpompia)helpompia)

�� DiadockokinesiaDiadockokinesia –– nopea, pernopea, perääkkkkääinen toisto vaikeainen toisto vaikea
�� PitkPitkäät sanat vaikeita t sanat vaikeita 
�� Nopeat/ koordinaatiota vaativat Nopeat/ koordinaatiota vaativat orofakiaalisetorofakiaaliset
liikkeet vaikeitaliikkeet vaikeita

-- kieli kieli ylyläähuulhuul--alahalah--suupielsuupiel, , alahalah pureminenpureminen
-- viheltvihelt., ., puhaltpuhalt, suukko, , suukko, huulhuul pypyöörr--levlev, imeminen , imeminen 
-- poskien pullistaminen useita kertoja perposkien pullistaminen useita kertoja perääkkkkääinin
-- sysyöömisen motorinen vaikeus/syljen eritysmisen motorinen vaikeus/syljen eritys

�� LisLisää-- ja myja myööttääliikkeitliikkeitää, juuttumisia (=, juuttumisia (=perseverointiaperseverointia))
�� Korvaa puutteita prosodialla  (Korvaa puutteita prosodialla  (ääääniala, puhenopeus, niala, puhenopeus, 
puherytmi tms.)puherytmi tms.)

�� Kuulohahmotuksen ongelmia Kuulohahmotuksen ongelmia Miller;  Miller;  BlakeleyBlakeley; Tuula Pulli; Tuula Pulli



�Usein myös kehonhahmotus vaikeaa

�Artikulaation aloittaminen, ohjailu, 
nopeuden sekä keston kontrollointi 
vaikeaa

�Fonologiset vaikeudet hidastavat 
sanaston ja kieliopin kehitystä



Äänteet liukuvat ja voivat piiloutua puhuessa toist ensa 
lomaan. Niitä voidaan silti ryhmitellä peruspiirteide nsä
mukaan. Suomen kielen  ’omat’ konsonantit: (Tuula Pulli)

ÄÄNTÖPAIKKA 

ÄÄNTÖTAPA 

HUULET HUULI JA
HAMMAS

KIELEN
KÄRKI

KIELEN
SELKÄ

KURKUN-
PÄÄ

PAUKE               (klusiili)
ei sointia, paine /p//p/ /t//t/ / k// k/
NENÄ (nasaali)
sointi , kevyt /m//m/ /n//n/ //’’ngng’’//
LAITA (likvida/ lateraali) 
sointi, kevyt /l//l/
TÄRY (likvida/ tremula)
sointi , paine /r//r/
PUOLIVOK AALI   
sointi ,kevyt /v//v/ /j//j/
HANKAUS 

(frikatiivi-spirantti)
ei sointia, kevyt

(frikatiivi-sibilantti)
ei sointia, paine

/s//s/

/h//h/



Konsonanttien artikulaatiovirheitKonsonanttien artikulaatiovirheitää
BooneBoone

1.1. äääänteen puuttuminen nteen puuttuminen ((omissionomission))

•• usein sanan lopustausein sanan lopusta
•• ttäämmää vaihe ohitetaan yleensvaihe ohitetaan yleensää nopeastinopeasti

2.2. äääänteen korvautuminen nteen korvautuminen (substituutio)(substituutio)

•• yleisin pienillyleisin pienillää lapsilla esim. kissa = lapsilla esim. kissa = kittakitta
•• korvauskorvausäääänne opitaan kielen kehityksessnne opitaan kielen kehityksessää aiemmin ja se aiemmin ja se 

muistuttaa piirteiltmuistuttaa piirteiltääään  varsinaista n  varsinaista 

3.3. äääänteen vnteen vääääristyminen ristyminen ((distortiondistortion))

4.4. äääänteiden lisnteiden lisääääntyminen ntyminen ((additionaddition))

5.5. äääänteiden sulautuminen toisiinsanteiden sulautuminen toisiinsa
•• äääänne vetnne vetääää toisen toisen äääänteen laadun lnteen laadun läähelle omaansahelle omaansa

6.6. äääänteiden sekoittuminen nteiden sekoittuminen ((konfusionkonfusion))

•• soinnillinen/soinnitonsoinnillinen/soinniton
•• paikan vaihtaminenpaikan vaihtaminen



Vokaalien artikulaatiovirheitVokaalien artikulaatiovirheitää

1.1. pitkpitkään ja lyhyen vokaalin virheet n ja lyhyen vokaalin virheet 

2.2. etuetu-- ja takavokaalin sekaannusja takavokaalin sekaannus

3.3. diftongivirheetdiftongivirheet

4.4. vokaalien nasaalistuminenvokaalien nasaalistuminen

5.5. vokaalien puuttuminenvokaalien puuttuminen



SS--virheisyysvirheisyys eli eli sigmatismisigmatismi
((sigmatismussigmatismus))

1. interdentaalinen eli hampaiden v1. interdentaalinen eli hampaiden väälinen slinen s
2. dentaalinen eli hammas s2. dentaalinen eli hammas s

a) postdentaalinen= yla) postdentaalinen= yläähampaissahampaissa
b) b) addentaalinenaddentaalinen eli etinen  eli etinen  

=alaetuhampaissa=alaetuhampaissa
3. lateraalinen eli laide s: 3. lateraalinen eli laide s: sinistersinister (v)/(v)/dexterdexter

(o)/my(o)/myöös bis bi-- eli unilateraalineneli unilateraalinen
4. 4. parasigmatismiparasigmatismi eli korvautunut seli korvautunut s
5. 5. stridensstridens eli vihelteli viheltäävvää ss
6. 6. lateroflexuslateroflexus: : sinistersinister//dexterdexter: kieli k: kieli kääääntyyntyy
7. nasaalinen s: 7. nasaalinen s: ääääni nenni nenäääänn



RR--virheisyysvirheisyys eli eli rhotasismirhotasismi ((rhotasismusrhotasismus))

1.1. labiaalinen r = huulitlabiaalinen r = huulitääryinenryinen
2.2. interdentaalinen l. hampaidenvinterdentaalinen l. hampaidenväälinen rlinen r
3.3. lateraalinen eli laide r: lateraalinen eli laide r: 

sinistersinister//dexterdexter/unilateraalinen/unilateraalinen

4.4. buccaalinenbuccaalinen eli poski reli poski r
5.5. frikatiivinen eli tfrikatiivinen eli täärytrytöön rn r
6.6. dorsaalinen eli kielenselkdorsaalinen eli kielenselkääinen rinen r
7.7. uvulaarinen eli kurkku ruvulaarinen eli kurkku r
8.8. pararhotasismipararhotasismi eli korvautunut reli korvautunut r
9.9. lateroflexus:lateroflexus:sinistersinister//dexterdexter: kieli k: kieli kääääntyyntyy

10.10. dentaalinen dentaalinen r:r:useinusein pelkkpelkkää hampaiden naksahdushampaiden naksahdus
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