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Eteneminen…
 Terminologiaa 

 Kielellisten taitojen merkityksestä

 Kielellisen kehityksen vaikeudet ja psyykkinen oireilu 
tutkimusten valossa

 Oppimisvaikeudet ja psyykkinen oireilu tutkimusten 
valossa



Terminologiaa
 Kielen kehityksen vaikeus (LI) tai Erityinen kielen 

kehityksen vaikeus (SLI):
 Vaikeudet omaksua ja käyttää kieltä

 Ei selity kuulon tai muiden aistien vajavuudella, 
motorisella häiriöllä tai muulla somaattisella tai 
neurologisella tilalla tai älyllisen kehityksen 
vajavuudella

 Ongelmia usein myös ei-kielellisessä kommunikaatiossa

 Vaikka puheterapia päättynyt, vaikeudet voivat olla 
edelleen merkittävät eikä tunnistaminen ole helppoa!!!



Terminologiaa 
 Oppimisvaikeudet:

 Lukemisen ja kirjoittamisen häiriöt
 lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen on huomattavan työlästä ja 

vaikea saavuttaa ikätasoinen luku- ja kirjoitustaito, eikä vaikeutta 
selitä esim. lapsen älykkyystaso tai näköaistin tai näönkäytön 
ongelmat, neurologinen sairaus tai puutteellinen opetus

 Laskemiskyvyn häiriö
 vaikeuksia oppia ja hallita peruslaskutaitoja, eikä vaikeutta selitä 

esim. lapsen älykkyystaso tai näköaistin tai näönkäytön ongelmat, 
neurologinen sairaus tai puutteellinen opetus.

 Monimuotoinen oppimiskyvyn häiriö
 Sekä lukihäiriön että laskemiskyvyn häiriön dg-kriteerit täyttyvät

 Oppimisvaikeudet ovat luonteeltaan pysyviä ja vaikka 
lievenisivät, usein jatkumo aikuisikään



Terminologiaa 
 Tunne-elämän häiriöt

 Sisältävät mm. ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt

 Näyttäytyvät usein selkeiden ahdistuneisuus- tai 
mielialaoireiden ohella / sijasta mm. erilaisina tunne- ja 
käyttäytymisen säätelyn pulmina, vaikeuksina 
kaverisuhteissa jne.



Kieleen liittyviä toimintoja mm.

kieli

informaatioprosessointi

muisti

ongelmaratkaisu

lukeminen

leikki

itsesäätely

itsetunto

käsityskyky



Kielen ja kommunikaatiotaitojen 
osatekijät (saavutettu 8-vuoden 
ikään mennessä)
 Fonologia (äännejärjestelmä)

 Vocabulary (sanavarasto), semantics (merkitysoppi)

 Grammar / syntax (kielioppi, lauserakenteet)

 Auditory verbal processing (kuuntelutaidot)

 Discource (kertomistaidot, keskustelutaidot)

 Pragmatic communication (keskustelutaidot, kielen 
käyttötaidot)

 High order language (piilomerkitykset, vertauskuvat 
jne.)



Mitä ovat kielen kehitykset 
puutteet?
 Jatkuvat vaikeudet kielen omaksumisessa ja käytössä 

(puhuttu kieli, kirjoitettu kieli, viittomakieli), jotka 
johtuvat puutteista ymmärtämisessä ja/tai tuottamisessa:
 Ongelmat äänteiden hallinnassa

 Rajoittunut sanavarasto, ongelmia sanan löytämisessä

 Virheellinen tai kömpelö lauserakenne

 Ongelmat kielen prosessoinnissa

 Puutteet kertomistaidoissa, keskustelutaidoissa

 Ongelmat higher order taidoissa

 Ongelmat kirjoitetun kielen dekoodauksessa (mekaaninen 
lukeminen) ja ymmärtämisessä

 Ongelmat ei-kielellisessä kommunikaatiossa



Fonologia (äänteet) 
 Tunnistaa, yhdistää ja erottelee äänteitä ja 

äännesarjoja; jaottelee sanat niiden osatekijöihin 
(tavut, äänteet)

 Esim. ääntämisvirheet, äänteiden väärin 
ymmärtäminen, vaikeudet äänne-kirjain vastaavuudessa 
(lukeminen)



Semantiikka (merkitysoppi)
 Sanavarasto

 Esim. pieni sanavarasto, sanan löytämisen vaikeudet, 
vaikeudet kuvailevassa kielessä



Kielioppi ja syntaksi 
(lauserakenteet)

 Sanajärjestyksen säännöt, lausejärjestyksen säännöt

 Esim. lyhyet lauseet, vaikeus ymmärtää sivulauseita, 
vaikeus tulkita passiivimuotoja, puutteellinen kielioppi



Kuullunvarainen kielellinen 
prosessointi, kuuntelutaidot
 Informaatiojaksojen mielessä pitäminen, kuullun 

informaation mieleen palauttaminen, merkitysten 
päättely

 Esim. pitkä vasteaika, epätarkka tai epätäydellinen 
kielellisen materiaalin muistaminen, ohjeiden 
noudattamisen epäonnistuminen



Narratiivinen kertominen, 
keskustelu
 Tapahtuminen ja ajatusten yhdistäminen, merkittävät 

käänteet, inflectional markers (käännekohtien 
korostaminen), ohjeistaminen, selittäminen, 
tarinoiden kertominen, keskustelu

 Esim. vaikeus tuottaa ja ymmärtää monimutkaisia 
lauseita, tapahtuminen listaaminen yhdistämättä niitä 
toisiinsa, rajoittunut sidossanojen käyttö, epämääräinen 
tai epätarkka pronominien käyttö



Pragmatiikka (käyttötaidot)
 Säännöt asianmukaiselle kielen käytölle 

kommunikaatiossa

 Esim. sujumaton informaation tarjoaminen (mm. 
toistaminen, täytesanat), heikot ei-kielellisen 
kommunikaation taidot (mm. katsekontakti, etäisyys-
läheisyys säätely), ongelmat keskustelussa, ei korjaa 
väärinviestintää / väärinymmärryksiä, ongelmat 
tunneviestien tulkitsemisessa, puutteelliset sosiaalisten 
ongelmien ratkaisutaidot



Kieli on suhteessa ajatteluun
 Tiedon tuottaminen, omaksuminen, soveltaminen

 Ongelmaratkaisu

 Abstrakti päättely

 Nopea ja tehokas informaation prosessointi

 Tarkkaavuus

 Muisti

 Lyhytkestoinen muisti, työmuisti, pitkäkestoinen muisti

 Executive functions (suunnittelu, organisointi, 
monitorointi)



Executive functions

 Tarkkaavuuden ylläpito

 Inhibitio 
käyttäytyminen

 Toiminnasta toiseen 
siirtyminen, joustavuus

 Aloittaminen

 Tunteiden säätely

 Suunnittelu

 Informaation 
jäsentäminen

 Informaation mielessä 
pitäminen ja 
työstäminen (työmuisti)

Korkeamman tason taitoja, joilla valvotaan ja 
säädellään muita kykyjä ja toimintoja sisältäen 
mm:



Tutkimusten kertomaa
 N.J. Cohen et al. (aacap 2013)

 Aineisto (n=779, ikä 4-14v): kaikki tiettynä aikavälinä lasten-
ja nuorisopsykiatrian yksikköön ohjatut lapset riippumatta 
läheteindikaatiosta

 Menetelmät: laaja-alainen lastenpsykiatrinen ja 
kielenkehityksen kartoitus

 Tulokset: 58%:lla lapsilla joko pelkästään tai muun häiriön 
ohella oirekuvan kannalta merkittävä kielellisen kehityksen 
häiriö 
 37,5%:lla ei oltu tunnistettu ennen lähettämistä
 Kielihäiriöitä löytyi tasaisesti kaikissa ikäryhmissä

 Johtopäätökset: kielellisen kehityksen laaja-alaisen 
arvioimisen tulisi olla osa arviota lapsen / nuoren oireillessa 
psyykkisesti



Tuloksista kielihäiriöiset lapset ja 
nuoret psykiatrian aineistoissa
 Kielihäiriöisillä lapsilla verrattuna pelkästään 

psyykkisistä häiriöistä kärsiviin:

 enemmän ongelmia muistissa ja koulumenestyksessä 
kuin pelkästään psyykkisestä häiriöstä kärsivillä

 enemmän ongelmia kertomis- ja keskustelutaidoissa…

 enemmän pulmia tunteiden tunnistamisessa ja 
sosiaalisten tilanteiden ratkaisutaidoissa – enemmän 
kypsymätöntä reagointia

 Assosioituivat enemmän externalisoivaan
psykopatologiaan



…nuoruusikäisillä
 Vaikeuksia high order taidoissa

 Vaikeudet making inferences

 Kirjoitetulla kielellä

 Puhutulla kielellä

 Vaikeudet sosiaalisissa tilanteissa

 Toisten ymmärtämisessä (kiusoittelu, huumori, sarkasmi, 
slangi, kielikuvat)

 Omien ajatusten ilmaisemisessa selkeästi



Tavallisia kielihäiriöiden liitännäisiä 
ilman psyykkistä häiriötäkin
 Oppimisvaikeudet, huono koulumenestys

 kiusatuksi joutuminen

 Sosiaalisesti hyljeksintä ja yksinäisyys

 Ahdistuneisuus tai masennus / surullisuus, kun ei 
saavuta tavoitteita

 Itsensä riittämättömäksi kokeminen

 Vaikeudet tunteiden tunnistamisessa

 Vaikeudet sosiaalisessa ongelmaratkaisussa



Päällekkäisyyksiä:
Kielihäiriö ja uhmakkuushäiriö
 Aktiivisesti vastustaa tai kieltäytyy toimimasta 

aikuisen pyyntöjen tai sääntöjen mukaan

 Usein herkkänahkainen ja helposti toisten 
ärsytettävissä

 Usein syyttää toisia erehdyksistä tai väärin 
käyttäytymisestä

 Usein vihainen ja vastusteleva

 Oikeuttaa käytöksensä vastineena toisten 
kohtuuttomiin vaatimuksiin



Päällekkäisyyksiä:
Kielihäiriö ja käytöshäiriö
 Turvautuu fyysisiin kommunikaation menetelmiin

 Häiriökäyttäytyminen aiheuttaa kliinisesti merkittäviä 
puutteita sosiaalisissa, akateemisessa ja ammatillisessa 
toiminnassa

 Kiusaa, uhkailee tai pelottelee toisia

 Ei vaikuta välittävän huonosta koulusuoriutumisesta



Päällekkäisyyksiä:
Kielihäiriö ja ADHD
 Usein vastaa ennen kuin kysymys on sanottu 

kokonaan

 Usein keskeyttää tai häiritsee toisia

 Usein ei kuuntele, kun puhutellaan suoraan

 Usein ei ole seurannut ohjeita alusta loppuun

 Sosiaalisen vuorovaikutuksen puutteet



Päällekkäisyyksiä:
Kielihäiriö ja mielialahäiriöt
 Arvottomuuden ja toivottomuuden tunteet

 Sosiaalinen vetäytyminen

 Alentunut tuottavuus

 Puutteet sosiaalisessa, koulutuksellisessa ja 
ammatillisessa toiminnassa

 muistivaikeudet



Päällekkäisyyksiä:
Kielihäiriöt ja ahdistuneisuushäiriöt
 Vaivautuneisuus seurassa,

 Ylenmääräinen murehtiminen

 Huoli suoriutumisesta tai osaamisesta koulussa

 Ennakoiva ahdistuneisuus ennen tilanteita, joissa 
täytyy tavata ihmisiä, esiintyä tai puhua julkisesti



Sosiaalinen (pragmaattinen) 
kommunikaatiohäiriö
 1. Jatkuvat vaikeudet verbaalisen ja nonverbaalisen

kommunikaation käytössä sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa, jotka ilmenevät:
 Puutteet kommunikaation käytössä sosiaalisissa 

tarkoituksissa
 Mm. tervehtiminen, ja informaation jakaminen sosiaaliseen 

tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla

 Puutteet kyvyssä mukauttaa kommunikaatiotaan tilanteen 
tai kuulijan tarpeiden mukaan
 Sisältää myös puheen epätavanomaisen muodollisuuden

 Vaikeudet noudattaa keskustelun ja kertomisen ”sääntöjä”
 Mm. vuorottelu keskusteltaessa, väärinymmärrysten korjaaminen, 

kielellisten ja ei-kielellisten signaalien käyttö vuorovaikutuksen 
säätelyssä



…sosiaalinen 
kommunikaatiohäiriö…
 Vaikeus ymmärtää, mitä ei sanota suoraan tai ilmaistaan 

epämääräisesti

 Mm. huumori, vertaukset, monimerkitykselliset ilmaisut

 2. puutteet johtavat toiminnallisiin rajoituksiin 
tehokkaassa kommunikaatiossa, sosiaalisessa 
osallistumisessa, sosiaalisissa suhteissa, akateemisessa 
menestymisessä tai ammatillisessa suoriutumisessa

 3. puutteiden on oltava läsnä jo varhaiskehityksessä, mutta 
voi olla, että ilmenevät selkeämpinä vasta, kun vaatimukset 
sosiaaliselle kommunikaatiolla ylittävät rajoittuneen 
kapasiteetin



…sosiaalinen 
kommunikaatiohäiriö…
 4. puutteet eivät selity paremmin autismikirjon 

häiriöllä, älyllisen kehityksen häiriöllä, yleisellä 
(globaali) kehitysviivästymällä, tai psyykkisellä 
häiriöllä tai lääketieteellisellä tilalla

 Erotusdiagnostiikassa huomioitava:

 Autismikirjon häiriö

 ADHD

 Sosiaalinen ahdistuneisuushäiriö (sosiaalinen fobia)

 Älyllisen kehityksen häiriö tai yleinen kehitysviivästymä



Oppimisvaikeudet 
 Voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla oppimiseen ja 

koulumenestykseen, ammatilliseen 
kouluttautumiseen ja työllistymiseen

 Voivat hankaloittaa merkittävästi arjessa selviytymistä

 Samanaikaisesiintyvyyttä muiden kehityksellisten 
häiriöiden kanssa 



Oppimisvaikeudet 
 Aiheuttavat usein huomattavaa kuormitusta lapselle / 

nuorelle itselleen, perheelleen ja lähiympäristölleen

…myös laajemmin yhteiskunnalle lisääntyneenä    

riskinä psyykkisiin ja sosiaalisiin ongelmiin

 Erityisesti ilman riittävää tukea ja kuntoutusta lisäävät 
riskiä mm.

 Itsetunto-ongelmille, mielialaongelmille, 
häiriökäyttäytymiselle, vaikeuksille sosiaalisissa 
suhteissa jne…



Lukemisen ja kirjoittamisen häiriöt
 Esiintyvyys:

 N. 10% alakouluikäisistä suomalaislapsista tarvitsee 
yksilöllistä tukea luki-taidoilleen

 Luki-häiriön esiintyvyys väestötasolla 2-4%

 Tyypillisesti havaittavissa kielellisiä vaikeuksia jo ennen 
kouluikää 

 Kahden vuoden iästä lähtien puheen ja kielenkehityksen 
viivästyminen, kuten hidas sanaston kehitys ja hieman 
myöhemmin ilmenevät nopean nimeämisen vaikeudet, 
fonologisen tietoisuuden puutteet ja erityisesti 
kirjaintietoisuuden hidas kehitys ennakoivat luki-vaikeuksia



Heijastuvat…
 Laaja-alaisesti koulutyöhön ja oppimiseen, 

koulumenestykseen, myöhempään selviytymiseen 
mm. työelämässä…

 Käsitykseen itsestään oppijana, itsetuntoon, 
mielialaan, käyttäytymiseen…

 =huomioitava mahdolliset luki-vaikeudet tunne-
elämän ja käytösongelmien taustatekijöinä (syy-
seuraussuhde)

 =huomioitava mahdolliset samanaikaishäiriöt (myös 
niiden edellyttämä tuki osana kokonaiskuntoutusta)



Laskemiskyvyn häiriö
 Ongelmat peruslaskutoimituksissa

 Yhteen- ja vähennyslasku, kerto- ja jakolasku

 Heikko koulumenestys matematiikassa, vaikeudet 
arkipäivässä tarvittavissa laskutaidoissa

 Asenne matematiikkaan negatiivinen, 
koulumotivaatio voi kärsiä laajemminkin

 Esiintyvyys 5-7% ikäluokasta

 N. puolella ongelmia myös laajemmin oppimisessaan



Laskemiskyvyn häiriö
 Jo ennen esikouluikää havaittavissa pulmia lukumäärien 

havaitsemisessa ja lukumäärien vertailussa ja 
esiopetusiässä ongelmat numeroiden tuntemisessa ja 
lukujonotaidoissa mm. lukujen luettelemisessa eteen ja 
taaksepäin. 

 Matemaattisen sana- ja käsitevaraston karttuminen 
edellyttää riittävää kielellistä kehitystä. 

 Koulussa uudet opittavat asiat pohjaavat aiemmin opitulle 
ja mikäli peruslaskutaidoissa on merkittäviä puutteita, 
vaikuttaa tämä merkittävällä tavalla jatkossa tapahtuvaan 
oppimiseen



Laskemiskyvyn häiriö
 Huomioitava mahdolliset muut samanaikaiset 

kehitykselliset häiriöt

 Huomioitava joko samanaikaisena muiden 
kehityksellisten tai neuropsykiatristen häiriöiden 
kanssa tai tunne- ja käytösoireiden mahdollisena 
taustatekijänä



Tutkimusten kertomaa
 A follow-up study of childhood learning disabilities. 

Pathways to adult-age education, employment and 
psychosocial wellbeing. Väitöstutkimus / Anna-Kaija
Eloranta, Jyväskylän yliopisto 2019

 tarkasteltiin lapsuudessa todettujen 
oppimisvaikeuksien yhteyksiä koulutukseen, 
työllisyyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin aikuisiässä.



…
 1) aineistoa 48 aikuisesta, joilla oli lapsena todettu 

lukivaikeus ja heidän 37 verrokistaan, joilla ei ollut 
todettu lukivaikeutta ja 

 2) rekisteriaineistoa 430 oppimisvaikeustaustaisen 
aikuisen ja 2149 verrokin vuosittaisista, diagnoosien 
pohjalta saaduista korvauksista



…
 Lukivaikeustaustaisista aikuisista 19:llä (39.6%) oli yhä 

lukusujuvuuden vaikeus. 

 He olivat hitaampia nopeassa sarjallisessa nimeämisessä

 työttömyys oli heillä yleisempää kuin verrokeilla ja 
aikuisilla, joiden lukivaikeus ei ollut jatkunut.

 Lukivaikeustaustaiset aikuiset raportoivat sitä 
enemmän psyykkisen hyvinvoinnin ongelmia mitä 
heikompi lukusujuvuus oli. 

 Lukivaikeustaustaisten aikuisten koulutustaso oli 
keskimäärin matalampi kuin verrokkien.



…
 Lapsuuden oppimisvaikeudet olivat yhteydessä 

masennukseen, ahdistukseen ja työttömyyteen 
aikuisena riippumatta oppimisvaikeuden tyypistä.

 Nuoruusvaihe osoittautui keskeiseksi: 

 nuoruudessa koetun tuen määrä lähiympäristöltä oli 
osaltaan yhteydessä siihen, jatkuivatko lukusujuvuuden 
ongelmat.

 Lisäksi psykiatriset ongelmat nuorena lisäsivät riskiä 
aikuisiän masennukseen, ahdistukseen ja 
työttömyyteen.



… tulokset osoittavat, että
 Oppimisvaikeus ei sinänsä ole suoraan yhteydessä aikuisiän 

ongelmiin, mutta vaikeuden jatkuminen tai vaikeuteen 
liittyvät toissijaiset ongelmat vaikuttavat aikuisikään.

 Oppimisvaikeustutkimuksessa tarvitaan kokonaisvaltaista 
otetta, jossa huomioidaan sekä kognitiiviset että 
psykososiaaliset tekijät eri elämänvaiheissa. 

 Erityisopetusta ja sosiaalista tukea henkilöille, joilla on 
oppimisvaikeus tulisi jatkaa myös nuoruusiän yli, koska 
sillä on merkitystä niin yksilöllisellä kuin 
yhteiskunnallisella tasolla.



Mitä reppuun…
 Lasten ja nuorten sosioemotionaalisten häiriöiden 

taustalla voi olla kielellisiä / kommunikaation 
ongelmia, jotka voivat jäädä tunnistamatta

 Lasten ja nuorten sosioemotionaalisten vaikeuksien 
taustalla voi olla oppimisvaikeuksia, jotka voivat jäädä 
tunnistamatta psyykkisen oirekuvan hallitessa



Mitä reppuun…
 Mielenterveysammattilaisten tulkinta:

 Ongelmien taustalla sosioemotionaalinen häiriö 
(psykiatrisointi huomioimatta kielellistä vaikeutta / 
oppimisvaikeuksia ja niiden edellyttämää kuntoutusta)

 Kommunikaatiospesialistien tulkinta:
 Ongelmien taustalla kielellisen kehityksen ongelmat, 

auditiiviset kielen prosessoinnin ongelmat, pragmaattiset 
kielen käytön ja ilmaisun ongelma, oppimisvaikeudet 
(kielellinen kuntoutus huomioimatta mahdollista 
psykososiaalisenkin tuen / psykiatrisen diagnostiikan, hoidon 
ja kuntoutuksen tarvetta)



Mitä reppuun…
 Oppimisvaikeustutkimuksessa tarvitaan 

kokonaisvaltaista otetta, jossa huomioidaan sekä 
kognitiiviset että psykososiaaliset tekijät eri 
elämänvaiheissa. 

 Erityisopetusta ja sosiaalista tukea henkilöille, joilla on 
oppimisvaikeus tulisi jatkaa myös nuoruusiän yli, 
koska sillä on merkitystä niin yksilöllisellä kuin 
yhteiskunnallisella tasolla.
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