
Kerronta
Arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen 

Joanna Löytömäki, FM, puheterapeutti, väitöskirjatutkija 



• Aamupäivän tauko 9.45 

• Lounas 11.30-12.30 

• Iltapäivän tauko 14 

• Lopetellaan 15.30 

• Tekniikkapulmien kanssa ota 
yhteys Äännekoulun it-tukeen: 
044 236 9791

Päivän aikataulu

• Teorian, kuntoutuksen ja 
hierarkisuuden kytkentä 

• Arvioinnista 

• Episodirakenne - yhteinen 
harjoitus 

• Vanhempien ohjaaminen 

• Case



• Valmistuin 2014 Turun yliopistosta 

• Tk, ammatinharjoittaja, väitöstutkija Oulun yliopisto 

• Äännekoulussa 1/2020 asti: etä, netti, vastaanotto, 
kela, hybridi… Kehittämistä

Kuka?



Äännekoulu
• Perustettu 2014 tekemään puhtaasti nettiterapiaa 

artikulaatiovirheille (verkkopohjaista etäterapiaa, jossa ei ole 
reaaliaikaisia puheterapiatapaamisia vaan harjoitusvideoita ja 
viestittelyalusta puheterapeutin yksilöllisille ohjeille) 

• 2017 syntyi Ouluun oma yksikkö, ja perustimme ensimmäisen 
oman terapiakeskuksen Helsinkiin. Nyt yksikköjä Oulussa, 
Vaasassa ja Helsingissä neljä (Malmi, Pitäjänmäki, Herttoniemi ja 
Haukilahti). 

• Työntekijöitä noin 50 

• Tästä syntyi idea laajentaa kielellisiin pulmiin



Koulutuksen fokus:
• Mitä olemme oppineet terapian tehostamisesta ja vaikuttavuudesta 

sekä ympäristön ohjaamisesta laadusta tinkimättä 

• Mikä kerronnan kuntoutuksessa on erityisen tärkeää? 

• Arviointi: testit tiedätte, mutta mitäs sitten tehdään?  

• Kuntoutus: mitä pt tekee, mitä vanhemmat tekee - työnjako 

• Vanhempien ohjaaminen: palikoita ja rautalankoja 

• Eli kuntoutuksen punainen lanka on tiivistetty 

• Jotta voidaan palastella kuntoutusta, pitää ymmärtää miten 
tyypillinen kehitys rakentuu, MUTTA puheterapiassa silti oma 
polkunsa



Mitä kerronta on?
• Kerronta on aina viestimistä 

toiselle ihmiselle 

• Tästä syystä pragmatiikka, tunne- 
ja ajatussanasto, eleet ja ilmeet 
vahvasti mukaan kuntoutukseen 

• Huomaa kerronnan ja 
keskustelun ero 

• Huomaa epäsuoran ohjauksen ja 
terapeuttisuuden 
samankaltaisuudet



Ilmaisupituus

Rakenne

Taivutus
muodot

Kerronnan 
koheesio

Viittaus-
suhteet

Työmuisti

Säilömuisti

Vuorovai
kutus

Mielen 
teoria

Tunne 
taidot

KERRONNAN 
KOKONAISUUS

Pragmaattiset 
taidot

Muisti

Sanavarasto

Sananlöyt
äminen

Kieliopilliset 
taidot

Puheen 
ymmärtäminen?

Muut 
kielellis-

kognitiiviset 
taidot

Lapsen kerronta



KERRONNAN 
KOKONAISUUS

• Yksityiskohtaiset kielen piirteet: eri 
taivutusmuodot, eri sanaluokat jne.

MAKROTASO

MIKROTASO

• Rakenne, koheesio, kokonaisuus 

• Monikielinen



Sanavaraston merkitys  
kerronnan taidoille



Sanavaraston merkitys  
kerronnan taidoille

• Ennen kuin lapsi voi kertoa, hänellä pitää olla sanoja, mielellään 
useista eri sanaluokista 

• Ensin karttuu substantiivit, sitten verbit, adjektiivit, 
käsitteet —> mutta myös simultaanisti 

• Lapset, joilla sanaston kehitys heikkoa 2v, on heikot kielelliset 
taidot myös 5v (Vehkavuori, 2021)



• Valitse kerronnan kuntoutukseen sanoja, jotka ovat: 

• riittävän tarkkoja (erityisesti, jos lapsella ylimalkaista 
sanastoa) 

• lapsen päivittäiseen elämään liittyviä 

• Sananlöytämisen tukeminen: erityisesti sanan merkitysten 
vahvistaminen 

• Lisää sanaston, nimeämisen ja sananlöytämisen aiheista 
tulevassa koulutuksessa 11.11.21

Sanavaraston merkitys  
kerronnan taidoille



PIENTEN KERRONTA



Mitä alle 4v kertoo?

• Tyypillisen alle 4-vuotiaan kerronta vielä lausetasoista, ja 
meidän asiakkailla mitä tahansa 

• Kuntoutuksessa painottuu mm. mallittaminen, toistaminen, 
sanavaraston kartuttaminen, sanojen yhdistely yms. 

• Aikuinen mallittaa kerrontaa: vanhempien ohjaaminen!!



Esikieliopin piirteitä
• Verbeissä perusmuoto ja 

käskymuoto 

• Partitiivi ja illatiivi: maitoa, kotiin 
—> fraaseja vai omaksuttu? 

• Lapsi korvaa pitkiä lauseita 
yhdellä sanalla käyttämällä 
taivutusmuotoa —> koti vs. Kotiin 

• Jos lapsella on vaikeuksia 
omaksua taivutusmuotoja, lapsi 
ei pysty korvaamaan pitkää 
lausetta yhdellä sanalla



Aletaas yhdistään  
sanoja lauseiksi

• Sanojen yhdistäminen: kuka + mitä tekee: äiti nukkuu, 
poika syö —> arjen lauseita, tyypillinen kehitys 1,5v, 
saa olla perusmuodossaan 

• Kun syy-seuraus suhteet puuttuu: ensin-sitten 
järjestyksen mallittaminen: ensin poika syö sitten 
nukkuu 

• Mallitetaan yksinkertaisinta tapaa siirtyä 
lausetasoiseen puheeseen



Yhdistetään  
lisää sanoja

• Seuraavaksi yhdistetään 
useampaa kuin kahta tai kolmea 
sanaa  

• Spontaani tuotos, kuvatuki, 
päättelyä vaativat tehtävät 

• Konkretiasta irrottautuminen



Tapahtumakuva

• Tyypillinen 4v: viittaussuhteet 
epätarkkoja; sisältö hieman 
vajaata; syy-seuraus-suhteita 
vähän; kertoo mitä näkee; 
“koska” -sana saattaa puuttua 

• Tapahtumakuvasta 
kertominen on aina 
kuvailevaa: ei vaadi 
välttämättä syy-seurausta 
eikä ajallista hahmottamista



Mikä on normaalia  
ja mikä ei?

• 4-5v tyypillisillä kaikki kerronnan osa-alueet kehittyvät 
nopeasti 

• 6-7v tyypillisillä kerronnassa tulisi olla olla jo rakenne ja 
viittaussuhteet sekä koherenssi kohdillaan 

• DLD lapsilla vaikeuksia kerronnan kaikissa osa-alueissa, ASD 
lapsilla pragmaattisessa puolessa ja epärelevanttiudessa



TAIVUTUSMUODOT JA KIELIOPPI 
- mitä ja missä järjestyksessä?



Mistä lähdet
• Olet tässä: 

• Sanat on yhdistetty/lapsi osaa yhdistää sanoja/sanat 
taipuu väärin/lapsi käyttää vaan perusmuotoa 

• Huom.! SANAtaso vs. SANEtaso: 

• “syö” = 1 yksikkö (sanavartalo, jota ei ole taivutettu) 

• “syön” = syö + n = 2 yksikköä (vartalo + taivutus) 

• Syön, syöt, syödään, syömässä, söi = yht. 1 + 6 = 7



Varhaiskieliopin piirteitä
• Varhaiskielioppi: Miniparadigma eli sanan kaikki muodot sillä 

hetkellä 

• Tyypillisessä kehityksessä siirrytään varhaiskielioppiin, jossa 
näkyy muotoja kuten “tuletkaa” tai “juoin” 

• Tyypillisessä kehityksessä lapsi muodostaa rivakasti sääntöjä, 
joita soveltaa myös muihin sanoihin, siksi virheet 

• Kielellisissä pulmissa mättää juuri näiden sääntöjen 
tarkentumattomuus ja jäsentyminen



Nämä ensin

• Substantiivit ja verbit: 

• Pääte  -n   helppo, monessa funktiossa mukana 

• Monikkomuoto: lapsen arjessa esiintyy usein -a, -t, -ja 

• Mennyt aikamuoto:  -i   ja -si  ovat helpoimmat



Sitten: Adjektiivien taivutukset
• Mites sitten useampien sanaluokkien kanssa, miten järjestän? 

• Adjektiivit sanoina vaikeampia kuin substantiivit, mutta 
taivutusmuotosäännöt samoja 

• Lapsen pitää ensin omaksua substantiiveja ja niiden sääntöjä, 
jotta voivat omaksua adjektiiveja 

• Vrt: tässä on kissoja, tässä on punaisia kissoja



Ja sitten: Paikka ja aika

• Vastaa kysymyksiin missä, mistä? -ssa, -sta 

• Vastaa kysymyksiin missä, mistä, millainen, millä 
tavalla? -lla, -lta 

• Paikka on helpompi hahmottaa kuin aika



Yhteenvetoa
• Vahvista sanavarastoa, aloittaen yleisistä arjen 

substantiiveista (yksittäiset sanat voivat sisältää 
illatiivia ja partitiivia, eli -n sanoja)  

• Yhdistä 2 sanaa, lisäten yleisiä verbejä (tekemisen 
sanoja), lisäten -n ja -i/-si taivutusmuotoja 

• Yhdistä 3 sanaa, lisäten yleisiä adjektiiveja (kuvailevia 
sanoja), lisäten muita taivutusmuotoja järjestyksessä 
monikko, paikka, aika, muut 



Kerronnan kokonaisuus



Mitkä sanat tärkeitä?
• Vaikka jotkut sanat kehittyvät tyypillisesti varhain, on silti 

syytä tarkastella mitä sanoja puheterapiassa kannattaa 
harjoitella ja mitä ei

• Verbit  

• Sidossanat  

• Kysymyssanat



Verbien merkitys 
ymmärrettävyydelle

• Verbit tärkeitä lauseen ymmärrettävyyden kannalta, mutta 
pienet lapset korvaavat verbejä vuorovaikutustilanteilla ja 
kontekstisidonnaisuudella 

• Tarkkaile asiakastasi, millä hän korvaa verbit?



Sidosteisuuden kehitys
• Sidossanasto kehittyy jo pienillä, n. 2,5v ikäisestä lähtien 

• Sidossanat voidaan laittaa järjestykseen:  

• Additiiviset: ja

• Temporaaliset: sitten, kun

• Kausaaliset: siksi, koska

• Adversatiiviset: mutta, kuitenkin 



Kysymyssanat
• Miten ja mihin kehittyvät jo noin 2-vuotiaana tyypillisesti, mutta 

millaisia lauseita saat aikaiseksi puheterapiassa käyttämällä näitä 
kysymyksiä?  

• Miten= hienosti, lapsi käveli tiellä rauhallisesti—>vaatii 
puhemotorisesti ja kieliopillisesti  

• Miten=miten se sinne meni?—>avoin kysymys, vaatii laajempaa 
kerrontaa 

• Mihin=mihin se meni?—>kauppaan, postilaatikolle, kuuhun asti —> 
useita eri vaihtoehtoja 

• Aloita siis ensin: mitä, mikä, kuka (tai jopa valintakysymykset)



Lauserakenteet

• SANASTO: substantiivit, verbit, adjektiivit, käsitteet… 

• SANOJEN YHDISTELY: 2 sanaa, 3 sanaa, lause, alisteinen 
lause, kerronta… 

• KIELIOPPI: -n, -i ja -si —lla, -sta, -ssa… 

• —-> LAUSERAKENTEET (tekninen) 

• —> LAUSERAKENTEET (semanttinen)



Lauserakenteet teknisesti
• Harjoittele hierarkisesti: tässä esimerkkinä kysymyssanojen kautta 

Kuka + mitä tekee

Kuka + mitä tekee + mikä

Kuka + mitä tekee + mikä + missä

Kuka + mitä tekee + missä + milloin

Kuka + mitä tekee + missä + milloin + 
miksi

Lapsi syö

Lapsi syö pullaa 

Lapsi syö pullaa keittiössä 

Lapsi syö pullaa keittiössä aamulla 

Lapsi syö pullaa keittiössä aamulla, 
koska hänellä oli nälkä 

mukaillen Spooner, 2002



Viittaussuhteet  
luo merkitystä

• Vrt. pragmaattiset taidot! Viitataan toiseen ihmiseen/
mieleen, ymmärretään konteksti, ymmärretään (sosiaalinen) 
tilannesidonnaisuus jne 

• 4-5v: asiasisältö ja loogisuus tarkentuu, mutta 
viittaussuhteiden ymmärtäminen ja käyttäminen vielä 
haastavaa 

• Koska viittaussuhteiden oppiminen vaatii aikaa ja mallia, 
kerronnan kuntoutus voi luonnollisesti alkaa mallittamisesta ja 
lyhyistä kuvatukitarinoista



Mielen teorian taidot

• 4v. mennessä mielen teorian perustaidot 
on tyypillisesti kehittyvillä omaksuttu, 
mutta kehitys jatkuu aikuisuuteen saakka 

• Ajatuksiin viittaavat: mitähän tuo nainen 
ajattelee, miettii, pohtii, tahtoo, haluaa… 

• Tunteisiin viittaavat: mitältähän tuosta 
lapsesta tuntuu? Onkohan se iloinen, 
surullinen, vihainen, hämmästynyt…?



Viittaussuhteet ja mielen 
teorian taidot terapiassa

• Käytä kuntoutuksessa mieluiten sellaista sisältöä, 
joissa on ihmishahmoja 

• Valitse selkeärakenteinen tarina

Minä puhun! Stssksts?!



Yhteenvetoa

• Kertomuksessa on aina jokin toimija ja tavoite, lyhimmillään 
“poika nukkuu” 

• Tärkeintä kuntoutuksessa on kertomuksen rakenteellinen 
organisoituminen, sisällöllinen informaatio ja sosiaalinen 
ulottuvuus 

• Kerronnan sosiaalinen ulottuvuus aina tärkeä!



“Arviointi” 
eli mistä kuntoutus lähtee ja kuinka palastelet



Muutama muistisääntö
• Kaikki taivutusmuotovirheet 4-vuotiaalla antavat aihetta 

tarkastella asiaa lisää! 

• Viittaussuhteet ja syy-seuraussuhteet voivat olla haastavia 
vielä kouluikäisellä tyypilliselläkin 

• Kuitenkin: 4-vuotiaana mielen teorian taidot tyypillisesti jo 
kehittyneet, joten viittauksia toisten mieliin tulisi olla käytössä



Muista lisäksi: Ilmaisupituus ja  
informaatiosisältö

• Tyypillisesti 3-vuotiaalla sanamäärä on jo korkea ja kerronta 
sisältää paljon informaatiota 

• Ilmaisupituus ja informaatiosisältö yksi tärkeimmistä 
indikaattoreista pulmille



Arviointi: suorat

• Kissatarina - kuvasarjakerronta 

• Renfrew Bussitarina - tarinan uudelleenkerronta 

• Sammakkotarina, MAIN yms. - tarinan luominen 

• Renfrew Action Picture test (verbien arviointi) 

• Muun sanaston arviointi tukena



Vanhempien rooli  
arvioinnissa

• Meidän asiakkaiden vanhemmat tietää lapsestaan paljon, 
se on meille voimavara: käytä sitä 

• Vanhemmilla on usein tietoa, joka jää testien ulkopuolelle, 
käytä heitä erityisesti: 

• sosio-emotionaalisten taitojen haarukoinnissa 

• spontaanin kerronnan arvioinnissa 

• leikkitaitojen arvioinnissa (mm. ohjaako lapsi leikkiä 
puhumalla)



Arviointi: epäsuorat
• Kyselyt: esim. Katsastus kielenkäyttötaitoihin, SDQ 

• Vanhempien haastattelu, arjen tilanteet 

• Sanooko lapsi paljon “en tiiä” 

• Käyttääkö kiertosanoja kuten valonakki 

• Tuleeko puhetilanteissa kiukkua 

• Onko minkäänlaisia kaveripulmia 

• Miltä leikki kuulostaa?



Kirjoja
• Savisaari Aira & Ruohonen Hannamari: Niilo ja villit 

kepparit 

• Nikunen, Antti: Urho on huoltomies, Onna on poliisi ja 
muut Urho&Onna-kirjat (paljon kuvia, vähän tekstiä) 

• Appelgren, Tove: Vesta-Linnea -sarja 

• Sinikka Nopola ja Tiina Nopola 

• Heinähattu ja Vilttitossu -sarja



Vanhempien rooli  
arvioinnissa

• Hyviä avaavia kysymyksiä: 

• Kun lapsi kertoo, pysähtyykö usein miettimään jotain 
sanaa? 

• Tuleeko joskus sanoja, joista ajattelet, olipa hauskasti 
kierretty? 

• Sanooko paljon “toi, tää, se” kun kertoo? 

• Luetteko kirjoja myös päivisin? Kysyykö lapsi 
kysymyksiä kirjan lukemisen aikana?



Pohdi ainakin:
• Kerronnasta tulee mieleen, että lähdetäänpäs heti 

loogisten kuvasarjojen käyttämiseen, otetaas kirja 
jossa on tuhat ja yksi kuvaa ja kerro kaikki 

• Mutta hidasta ja mieti: mitä se asiakas osaa juuri nyt? 

• Puuttuuko siltä toimintasanoja, yhdistäviä sanoja? 

• Puuttuuko rakenne? Tarvisko ensin yhdistää kaksi 
kuvaa?



Mitä rakenteellisia taitoja lapsi 
käyttää kerronnassaan?

• Lähinnä nimeää, ei sidosteisuutta (poika - sänky - en tiiä)

• Käyttää taivutusmuotoja, mutta ei sidosteisuutta (poika kotiin - kissa tuli - se meni tonne)

• Syy-seuraussuhde (esim. poikaa väsytti - meni nukkuun)

• Yllä olevat, lisäksi kuvailua (poikaa väsytti - se meni nukkuun tohon omaan 
sänkyyn)

• Episodirakenne, mutta osa puuttuu (poikaa väsytti - ja kissa tuli mukaan tai 
kissan kanssa meni nukkumaan ja sitten tuli yö)

• Episodirakenne, jossa alku, tapahtuma ja loppu (tota poikaa väsytti kauheesti - sitten 
se meni ton kissan kanssa omaan sänkyyn nukkumaan - sitten tuli yö ja se nukkui)



Tapahtumakuva
• Tapahtumakuva: mitä lapsi 

spontaanisti kertoo? 
Nimeää? Käyttää 
perusmuotoa? Yhdistää 
sanoja? Selittää syy-
seurauksia? Viittaussuhteita? 
Pitääkö nyhtää 
informaatiota? MALLITUS 

• Sadutus: Anna lapsen kertoa 
mitä kertoo, tue itsetuntoa



Kuvasarjakerronta 

• Kokeile kartoittaa taitotasoa 

• Toista perässä kuva kuvalta (vähintään 2 toisiinsa 
liittyvää kuvaa)  

• Uudelleen kerro kuvatuella (3 kuvaa) 

• Kerro ilman mallia kuvasarjasta (3-6 kuvaa)



Kuvasarjakerronta

• Kuvasarjakerronta sisältää parhaimmillaan  

• ajallista hahmottamista 

• syy-seuraus-suhteen hallintaa 

• Koheesiokeinot ja viittaussuhteet, alisteiset 
lauseet… 

• Miksi-kysymykseen vastaus: koska, että, jotta, kun



Tiedonkeruun merkitys 
kuntoutustavoitteille

• Muista pohtia ilmaisujen matkittavuus: mikä on lapsen 
äänneinventaari? 

• Muista arvioida sanojen, taivutusmuotojen yms. 
esiintyminen: kuinka paljon sana luonnostaan esiintyy 
arjessa? Jos sana silti puuttuu lapselta… 

• —> Näistä seikoista tulee suoraan marssijärjestys 
terapiassa



Tavoitteet
• Tavoitteiden luonnissa tärkeintä on RAJAUS 

• 1-3 rajattua tavoitetta per jakso 

• Jos jaksolle määritelty muitakin tavoitteita, ota 
kerronnasta vain yksi tai kaksi selkeää tavoitetta 

• Uskalla jättää jotain osa-alueita “harjoittelematta” 

• Vahvasta mallituksesta itsenäiseen suoritukseen



Episodirakenne how-to



Episodirakenne

• Lyhyt (esim. 3 kuvan sarja): alku, tapahtuma, loppu 

• Pitkä (ns. Kertomuskieliopppi, esim. 6 kuvan sarja): 
alku (tilanne ja tapahtumat), sisäinen reaktio, 
toimintasuunnitelma, ratkaisuyritys, seuraus, reaktio 



palomies tuleeTalo palaa talo ei pala

Talo on tulessa
sitten palomies 

tulee ja sammuttaa 
palon

talo on taas 
kunnossa

Olin kävelemässä 
ulkona, kun 

huomasin talon, 
joka oli tulessa

Soitin palokunnalle 
ja he tulivat äkkiä 
sammuttamaan 

paloa

Minä jo säikähdin: 
onneksi tuli 

sammui pian ja 
talo pelastui



Pitkä episodirakenne 
1. Tapahtumapaikan ja tekijän kuvaus 

2. Alkusysäys 

3. Ajatukset ja tunteet 

4. Toimintasuunnitelma 

5. Toiminta 

6. Tulos ja reaktio



• Mieti ja kirjoita ylös, mitä kaikkia tässä koulutuksessa käsiteltyjä 
aiheita voit mallittaa seuraavaan kuuden kuvan kuvasarjaan 

• Pohdi asiaa kahden asiakkaan uudelleen kerronnan kannalta:  

• 4-vuotias lapsi, jolla sanavarastossa pääasiassa substantiiveja, 
joitakin verbejä käyttää, mutta ovat yleisiä, taivutusmuodoista 
käyttää -n päätettä jo aika hyvin, muissa tarkentumattomuutta. 
Turhautuu helposti, jos tietää että ei osaa tai jos on liian avoimia 
kysymyksiä. 

• 6-vuotias lapsi, jolla on jo kerrontaa, mutta ilmaisupituus lyhyttä, 
heikot viittaussuhteet, vuorovaikutus on erikoista, käyttää paljon 
epärelevanttia sanastoa, tunnesanasto heikkoa.

Tehtävä



Paikka ja tekijä Alkusysäys Ajatukset ja tunteet

Toimintasuunnitelma Toiminta Tulos ja reaktio



• 5-vuotias lapsi, jolla 
sanavarastossa pääasiassa 
substantiiveja, joitakin verbejä 
käyttää, mutta ovat yleisiä, 
taivutusmuodoista käyttää -n 
päätettä jo aika hyvin, muissa 
tarkentumattomuutta. 
Turhautuu helposti, jos tietää 
että ei osaa tai jos on liian 
avoimia kysymyksiä.

1. Paikka ja tekijä: Poika kävelee ilmapallo kädessä/Pojalla on ilmapallo. 

2. Alkusysäys: (mutta) ilmapallo karkaa (taivaalle) ja poika kauhistuu/säikähtää. 

3. Ajatukset ja tunteet: poika on surullinen ja häntä itkettää/sitten poikaa harmittaa/poika itki 

4. Suunnitelma: (mutta) (sitten) poika keksi idean/poika saa ajatuksen/poika haluaa uuden ilmapallon/poika keksii, että voi ostaa 
uuden ilmapallon/repliikinä: “minäpä ostan uuden ilmapallon” 

5. Toiminta: poika/hän ostaa uuden (punaisen) ilmapallon (kioskilta, kioskin myyjältä) 

6. Tulos ja reaktio: Taas oli ilmapallo!/(Ja) poika on taas iloinen/poika kävelee taas ilmapallo kädessä 

7. Kysymys: Mitä ilmapallolle tapahtui? Miksi poika osti uuden ilmapallon? Miksi poika oli iloinen/surullinen? Onko sinulta karannut 
ilmapallo?



• 6-vuotias lapsi, jolla on 
jo kerrontaa, mutta 
ilmaisupituus lyhyttä, 
heikot viittaussuhteet, 
käyttää paljon 
epärelevanttia sanastoa, 
tunnesanasto heikkoa 

1. Paikka ja tekijä: 

2. Alkusysäys: 

3. Ajatukset ja tunteet: 

4. Suunnitelma: 

5. Toiminta: 

6. Tulos ja reaktio:



Vanhempien 
ohjaaminen



Yleisiä vinkkejä

• Kun saan vanhemman kelkkaan, alkaa lumipalloefekti 

• Mieti aina, kuinka paljon vanhempi pystyy kerralla 
omaksumaan 

• Mieti, mikä on se ensimmäinen harjoitus jonka ohjaat



Yleisiä vinkkejä
• TD lapsilla, joiden vanhemmat keskustelevat lapsensa kanssa 

laajasti, on merkittävästi paremmat kerronnan taidot (Peterson 
ym. (1999)  

• Keskustelutyylin muokkaaminen ja kirjojen lukemiseen 
ohjaamisella todettu suurimmat yksittäiset vaikutukset 

• Dialoginen lukeminen kehittää sekä ekspressiivistä että 
reseptiivistä sanavarastoa, kielenkäytön taitoja sekä ilmaisun 
pituutta 

• MUTTA: DLD lapset tarvitsevat huomattavasti enemmän aikaa



Vanhempien  
ohjaaminen

• Koskee niin Kela-terapiaa, etäterapiaa kuin muutakin 
terapiaa: Kuinka vaikutat lapsen arkeen siten, että se 
olisi kuntouttavaa? 

• Kotiharjoittelu: kysy säännöllisesti vanhemmilta miten 
sujuu 

• Muista, että vanhemmat ei tiedä mitä sinä tiedät



Tuet arjen tilanteisiin
• Vanhempien ohjaamisessa korostuu arkeen annettavat 

vinkit, puhetavat, tekniikat taustalla 

• Eli kuvasarjat hetkeksi romukoppaan ja mieti näitä: 

• Mallittaminen uudelleen tuottaminen, toistaminen, 
laajentaminen, tekemisen sanoittaminen, 
sananlöytämisen tukeminen (alkutavuvihje), 
sananlöytämisen tukeminen (merkitysvihje), ilmaisun 
pidentäminen, vaihtoehtojen antaminen, tarkemmat 
kysymykset, lapsen aloitteet, dialoginen lukeminen jne 
jne jne 



Vanhemman ohjaaminen
• Lapsen aloitteisiin vastaaminen 

• Tekemisen sanoittaminen 

• Toistaminen 

• Pysähtyminen ja odottaminen 

• Laajentaminen 

• Uudelleen tuottaminen 

• Vaihtoehtojen antaminen 

• Tarkemmat kysymykset  

• Sananlöytämisen tukeminen (alkutavuvihje), sananlöytämisen tukeminen 
(merkitysvihje),



Dialoginen lukeminen
• Aloita perustelemalla kirjanlukemisen hyödyt, kysy kodin 

tottumuksista, kysy lempikirjoista, suosittele yhtä kirjaa (yleensä vähän 
tekstiä, paljon kuvia) 

• Ohjaa dialogisen lukemisen tekniikoita, yksi tekniikka kerrallaan: 

• Osoittaminen ja eleet, kysymysten käyttö, lauseen täydentäminen, 
vaihtoehtojen antaminen, vuorolukeminen ja mieleen palauttaminen 

• Muista palastelu! 

• Vanhempien ohjaaminen lukemaan lapsen kanssa on todettu vaikuttavan 
lapsen kiinnostumiseen kirjoista (Ortiz ym., 2001) 

• Edelleen: myös kirjatyypillä vaikutusta: luukkukirjat aktivoi juttelemaan—> 
suosittele näitä



Dialoginen lukeminen
• Yleisiä vastalauseita ja ratkaisut niihin: 

• “Ei ehditä lukemaan”—> tässä kirjassa on 6 sivua, lukekaa se x 
tilanteessa 

• “Sisarukset vie ajan” —> sisarukset mukaan, herätä keskustelua lasten 
kesken, valitkaa yhdessä kirja, jokainen saa vuorollaan valita 

• “Lapsi ei tykkää kirjoista”—> oletko valinnut sellaisen kirjan, josta lapsi 
itse tykkää? Eräs lapsi tykkäsi tietokirjasta vaikka oli 3v; Onko 
lukeminen ollut aina aikuisvetoista/Onko luettu liian pitkiä ja vaikeita 
kirjoja? 

• “Lapsi ei keskity”—> Kirja on liian pitkä, liikaa tekstiä, lasta ei kiinnosta 
aihe, valitkaa kirja jossa on vähän tekstiä, paljon kuvia



Esimerkki terapian  
kaaresta lapselle, jolla on jo sanoja

Terapiakerta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puheta
vat

Mallittaminen 
Toistaminen 

Laajentaminen 
Uudelleen 

tuottaminen 
Tekemisen 

sanoittaminen

Ratkais
ut

Vaihtoehtojen 
antaminen 
Tarkemmat 
kysymykset 

Sananlöytämisen 
tukeminen

Motivaatiokeinot

Terapia
tekniik

at

Tapahtumakuvasta 
nimeäminen 

Sanojen luokittelua 
Lauseiden 
yhdistelyä

Tapahtu
makuvas

ta 
kertomin

en

Episodirak
enne 3 
kuvaa: 

kuka mitä 
missä 

Loogiset 

—

Episodirak
enne: 4-6 

kuvan 
sarja

Tarinan 
uudelleen 
kerronta

Tarinan 
luominen, 
Avoimet 

kysymyks
et

Vahva kuvatuki, 
aikuisen tuki

Lapsen 
itsenäiset 

taidot



Esimerkki vanhempien  
ohjaamisesta terapian rinnalla lapselle, 

jolla on jo sanoja

Terapiakerta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puheta
vat

Lapsen 
aloitteisiin 

vastaaminen

Narratiivinen 
puhetyyli

Mallittaminen
/Toistaminen Laajentaminen Uudelleen 

tuottaminen
Avoimet 

kysymykset

Ratkais
ut

Tarkemmat 
kysymykset

Vaihtoehtojen 
antaminen

Sananlöytämi
sen 

tukeminen
Motivaatiokeinot

Terapia
tekniik

at
Sanastoteknii

kat

Kuvapäiväkirj
a tai omista 

asioista 
kertominen

Tapahtumakuva
sta nimeäminen

Tapahtumakuva
sta kertominen

Episodirake
nne: kuka 
mitä missä

Episodirake
nne: 4-6 

kuvan sarja

Dialoginen 
lukeminen 1: 
Osoittaminen 

ja eleet

Dialoginen 
lukeminen: 
Kysymysten 

käyttö

Dialoginen 
lukeminen: 3 

tekniikka

Dialoginen 
lukeminen: 4 

tekniikka

Dialoginen 
lukeminen: 
5 tekniikka

Dialoginen 
lukeminen: 
6 tekniikka



Vanhempien  
ohjaaminen

• Kun ohjaat harjoituksen, vastataan aina kolmeen 
kysymykseen:  

1. mitä tarkoittaa,  

2. miksi sitä harjotellaan ja  

3. miten harjoittelet



Videointi

• Pyydä vanhempaa kuvaamaan kotona tehty harjoitus 
ja katsokaa se yhdessä tai että sinä katsot 

• Pyydä vanhempaa katsomaan video myös itse ja 
arvioida kuinka hyvin videolla harjoittelun tavoitteet 
toteutuvat



Missä kohtaa ohjaan?
• Vastaanottokäynnit: jokaisen kerran lopuksi yhden 

tekniikan ohjaus 

• Kelan kotikäynnit: käytä hyväksesi videoita ja 
tietoturvallista viestisovellusta—> lähetä vanhemmalla 
video harjoituksesta jonka teitte lapsen kanssa terapiassa 

• Etäterapiassa vanhempi aina mukana? Ohjaa esim. 
dialoginen lukeminen kädestä pitäen tekniikka kerrallaan: 
näytä vanhemmalle ensin malli, sen jälkeen vanhempi ja 
lapsi lukevat yhdessä kirjaa



CASE: Santtu 6v
• Haasteita puheen ymmärtämisessä ja puheilmaisussa 

• Lähetteessä puheterapian tavoitteeksi asetettu “tukea 
nimeämistä, kerrontaa, ohjeiden ymmärtämistä ja lukivalmiuksia” 

• Alkukeskustelussa kävi ilmi, että  

• lukivalmiudet olivat eskarivuoden aikana kehittyneet. 

• Santtu osasi noudattaa pitkiä ja monimutkaisiakin ohjeita 
kotioloissa 

• Jakso toteutettu hybriditerapiana: joka toinen viikko 
reaaliaikainen etäterapia, joka toinen viikko nettikontakti. 
Vahvasti vanhempaa ohjaava jakso.



CASE: Santtu 6v
Jakson tavoitteiksi asetettiin:

1. Kerronnan taitojen tukeminen ELI

• Dialogisen lukemisen strategiat yksitellen, 2-5

• Tapahtumakuvasta kertominen mallitetaan mitä voi kertoa

2. Sananlöytämisen taitojen tukeminen ELI

• Tavuvihjeet

• Merkitysvihjeet

• Kerronnan episodirakenne



• Alkutilanne: tarinan 
uudelleenkerronta 

• Vanhempi käyttää jo 
ohjattuja tekniikoita, 
kirjoita ylös mitä 
huomaat?



• Kolmiosainen 
episodirakenne 

• Tarkkailkaa, löytyykö 
kaikki tarvittavat 
osat? 

• Miten osat 
suhteutuvat 
toisiinsa?



• “Vilho ja Santtu meni aikaisin metsälle aamulla. Ne otti 
leipää mukaan ja ne otti kans kaakkua. Niin ne meni 
sitte metälle. 

• Ne sai totani.. öö.. ne sai kolme kaurista 

• Ni sitte ne meni kotii pilkkomaa sen kauriin lihaa”



• Kuvasarjasta 
kertominen 

• Tehtävä:  

• Mitä Santulta jää 
jatkuvasti 
kerronnasta pois? 

• Mitä epäsuoraa 
keinoa äiti käyttää?



• Tapahtumakuvasta 
kertominen 

• Tehtävä:  

• Mitä sidossanoja 
Santtu käyttää? 

• Onko verbit tarkkoja? 

• Onko tarinassa selkeä 
alku ja loppu? 

• Mitä muuta huomaat?



• “Pekka oli menossa uimaan, mutta sillä oli tikkari 
taskussa.  

• Nii, öö, se meni sinne se meni hiekkalaatikolle ja se alko 
syömää ja se katto ku muut hyppii uima-altaasee ja 
muut juoksukilpailee ja sitte se söi sen tikkarin se meni 
uimaa 

• Sitte öö se ui ja sit se laitto pyyhkee ja kuivas ja sit meni 
ottaa hampurilaise”
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