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Miksi tämä aihe? 



Harhailevat 
ajatukset

Harhailevat ajatukset: ne 
voi olla hyviä ja tuoda 
jotain lisää. Sisältö on 
tuttua koska teet samaa 
työtä ja todennäköisesti 
samoilla menetelmillä. Jos 
jokin ajatus yhdistyy 
toiseen niin hyvä!



Aikataulu

8.30-9.45

Monikielisyys ja -kulttuurisuus

Kulttuurinen kompetenssi

10-11.30

Monikielisyyteen liittyviä piirteitä

arviointi ja kuntoutus

12.30-14.00

Perheiden ohjaaminen ja sitouttaminen

Yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa

14.15-15.30

Terapiaprosessi

Case Mohammed

Seuraavat askelmerkit



Monikielisyys



Mitä ja millaista on monikielisyys?

- Monenlaisia määritelmiä
- Bilingual/Multilingual
- Cambridge dictionary: Bilingual: able to use two languages equally well 
- “nativelike control of two languages.” (Bloomfield, 1933)

- Cambridge dictionary: Multilingual: able to use more than two languages 
for communication

- “Bilingualism is the regular use of two or more languages (or dialects), and bilinguals are those 

people who use two or more languages (or dialects) in their everyday lives.” (Grosjean, 2008)



Mitä ja millaista on monikielisyys?

- Vaikeasti määriteltävä jatkumo: Suomi on kaksikielinen maa vs. lähes kaikki on 
monikielisiä

- Funktionaalinen monikielisyys; lähtökohtana ei ole kielen täysi hallinta (vrt. 
veroilmoituksen liite, poliisikuulustelu) ->käyttää ja tulee toimeen useammalla 
kielellä (Dufva & Pietikäinen, 2009)

- Valtakieli, vähemmistökieli
- kotikieli, koulukieli
- L1, L2/S2

(Dufva & Pietikäinen, 2009; oph.fi)



Miten lapsi oppii kahta (tai useampaa) kieltä?
- Kahden tai useamman kielen omaksuminen peräkkäin tai samaan aikaan
- simultaaninen kaksikielisyys: eri kielten omaksuminen hyvin varhain, miel. 

ennen 1 v. mutta viimeistään ennen 3 v. (esim. vanhemmilla eri kielet) 
- peräkkäinen monikielisyys: toiselle kielelle altistuminen alkaa myöhemmin, n. 

3v. iässä, yl. päiväkodissa. L1-kielen taito on sanaston ja kieliopin osalta melko 
vahva.

- L2-kielen oppija: voi viitata peräkkäiseen monik., muodolliseen S2-opetukseen 
tai siihen, että puhuja on omaksunut jo merkittävästi yhtä kieltä äidinkielenään.

(Arkkila, Smolander, Laasonen, 2013)



Altistus: kieliympäristön laatu
- Mille kielille lapsi altistuu, kuinka paljon, miten ja missä?

https://www.youtube.com/watch?v=IpHwJyjm7rM (5:08-6:40)

- Dominanssi kielten välillä voi vaihdella
- Kielimaisema; missä ja millaista kieltä kuullaan ja mihin tartutaan (uutiset, 

kirjat, nettisivut, FB-keskustelut, mainokset, koulukirjat…) 

(Dufva & Pietikäinen, 2009)

https://www.youtube.com/watch?v=IpHwJyjm7rM


Monikielisyyden hyödyt yksilölle

- Metalingvistiset taidot: kielet ovat erilaisia ja niillä on ominaisuuksia
- Tarkkaavaisuus
- Muisti
- visuo-spatiaaliset taidot
- Herkkyys erilaisille (kulttuuri)-identiteeteille

(Marian & Shook, 2012)



Monikielisyydestä ajatellaan myönteisemmin
- Aiemmin negatiivisempi kaiku, nyt korostetaan enemmän positiivisia puolia 

yksilön ja yhteiskunnan kannalta (Dufva & Pietikäinen, 2009)



Monikielisten osuus kasvussa 

Lähde: Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokannat



Monikielisten puheterapia-asiakkaiden määrä 
kasvussa
Kunnat: Pääkaupunkiseudulla monikieliset asiakkaat yliedustettuina:

Espoo 2016 - puheterapia-asiakkaista 29% ja pt+psykologin asiakkaista 52% 

maahanmuuttajataustaisia (luelapselle.fi/monikieliset-perheet)

HUS: Vieraskielisten (3-6 v.) osuus dg:n saaneista lapsista lähes 50 % vuonna 2011 (Smolander, 2014)

Kela: Vuosina 2015-2017 monikielisten asiakkaiden määrä kasvanut selvästi (1091-1606)

Suurimmat kieliryhmät: venäjä, viro, arabia ja somali

Etelä-Suomessa osalla puheterapeuteista monikielisiä asiakkaita jopa yli 80% (Salmi, 2017)



Monikulttuurisuus



Kulttuurien moninaisuus

- Sen sijaan että määritellään eri kulttuureita tietynlaisiksi, niitä voidaan 
tarkastella arvojatkumoilla (Bornman & Launonen, 2005)

- Perhejatkumo: Ydinperhe - Laaja perhe

- Riippuvuusjatkumo: Ihmisten riippuvuus toisistaan - Itsenäisyys

- Aikajatkumo: Aika on annettu - Aika on mitattavissa

- Luontaisen toimintatavan jatkumo: Perinnenäkemys - Edistysnäkemys

- Omistamisjatkumo: Laaja, yhteisöllinen - Erillinen, yksityinen

- Oikeuksien ja vastuun jatkumo: Erilaiset oikeudet ja vastuut - Yhtäläiset oikeudet ja vastuut

- Maailmankuvan jatkumo: Harmonia - Hallinta



Kulttuurien 
moninaisuus

- Kotimaa ei yksinään 
määritä ihmisen 
tapoja, kieltä tai 
arvoja, ei suomalaisen 
tai somalin

- Ympäröivät asenteet ja 
tavat, historia, media 
jne jne jne vaikuttaa 
meihin silti



Kulttuurinen kompetenssi ja 
kulttuurisensitiivisyys



Kulttuurinen kompetenssi

“Kulttuurisen kompetenssin eli osaamisen käsite tarkoittaa kaikista 
kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kunnioittamista sekä syrjimättömän ilmapiirin 
rakentamista ja vaalimista yhteiskunnassa. 

Se tarkoittaa myös palveluiden järjestämistä, saatavuutta ja saavutettavuutta niin, 
että eri taustoista tulevien ihmisten osittain erilaiset tarpeet otetaan huomioon.”

thl.fi, 8.7.2021



Kulttuurisensitiivisyys

“Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa ammattilaisen kulttuurisesti kunnioittavia 
vuorovaikutustaitoja ja arvostavaa sekä sanallista että sanatonta kohtaamista ja 
viestintää ammattilaisen ja asiakkaan välillä niin, että kummallakin osapuolella on 
oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun ja sen kanssa hyväksytyksi ja kuulluksi 
tulemiseen.” (thl.fi, 8.7.2021)

Ei erikoispalveluja vaan saavutettavia palveluja

- yhteisymmärrystä edistävä viestintä

- avoin asenne
- tulkki



Tulkin käyttö

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja
-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tuek
si/hyvia-kaytantoja/tulkkivalitteinen-t
yoskentely



Mitä missäkin kulttuurissa?

- “Sääntöjen” ulkoa opettelu loukkaamisen pelossa turhaa, keskustellen pääsee 
pitemmälle

- Joulu, pääsiäinen ym. juhlat, possut, koirat, liivate



Ammattietiikkaa

Issues in Ethics: Cultural and Linguistic Competence

https://www.asha.org/practice/ethics/cultural-and-linguistic-competence/

Audiologists, speech-language pathologists, and speech, language, and hearing scientists practicing in 
the 21st century must recognize the similarities among culturally diverse populations while respecting and 
acknowledging the important differences that make people distinct and that can affect service delivery, 
research, and professional/supervisory relationships.

Providing competent care is providing service that is respectful of, and responsive to, an individual's 
values, preferences, and language. Care should not vary in quality based on ethnicity, age, socioeconomic 
status, or other factors.



Järjestelmä 1 vai 2?



Tauko! 
Jatketaan klo

Tehtävä: listaa omat monikieliset asiakkaasi



Puheterapeutin haasteita

- Puheterapeutin koulutuksessa en saanut riittävästi tietoa

- Miten arvioin monikielisiä asiakkaita?

- Millaista kuntoutuksen pitäisi olla ja mille kielille suunnattua?
- (Crowe ym., 2021)

- Miten ohjaan ja sitoutan perheitä?

-> Manuaalia ei ole olemassakaan, mutta yritetään saada vahvistusta omalle tekemiselle ja ehkä 

uusiakin ajatuksia!



Monikielisten lasten arviointi



Tyypillisiä monikielisen kehityksen piirteitä 

- Normaaliin monikielisyyteen liittyy kielellisten taitojen epätasaisuus eri kielillä 
ja eri tilanteissa 

- Altistuksen kesto ja laatu
- Eri kielten ominaispiirteet

- Kahden tai useamman kielen omaksumiseen liittyy usein piirteitä, joita on hyvä 
huomioida arvioidessa ja kuntoutuksessa



Siirtovaikutus
- Kielten sekoittaminen (siirtovaikutus erilaisten rakenteiden ja sanaston kohdalla), 

usein kotikielestä L2:een mutta voi olla myös molempiin suuntiin

- Hän tekee juoksee

- Onko sinä tykkäät suklaa?

- Kotonassa

- Mitä kuuluu? - Hyvin

- Tippua - kaatua

- pelata - leikkiä

- Kotikielen fonologia ja aksentti
- ng-äänne



Kieli ohjaa ajattelua

- Eri kielillä käsitteet esim. värit, ajan käsitteet, sijaintikäsitteet voi olla erilaiset
- maskuliini/feminiini ->substantiiveja kuvailevat sanat
- rakenteet: kuka teki, kenen syy, mitä muistikuvia tilanteesta jää

https://www.youtube.com/watch?v=RKK7wGAYP6k (8:00-10:00)

https://www.youtube.com/watch?v=RKK7wGAYP6k


Hiljainen vaihe

- Kun uutta kieltä aletaan omaksua, lapsi saattaa keskittyä uuden kielen 
kuunteluun ja kielen tarkasteluun sitä itse tuottamatta (Krashen, 2009)

- Lapsi ymmärtää usein enemmän kuin ilmaisee



Koodinvaihto (code-switching)

- Kielten vaihtelua kesken keskustelun
- Lapsi ei muista sanaa ja paikkaa sen toisella kielellä
- Lapsi ilmaisee toisella kielellä jotain epämuodollista, huudahdukset
- Suuntaa puheen toiselle henkilölle

- Osoitus kielellisestä kompetenssista (Yow ym., 2018)
- Lapset joilla enemmän koodinvaihtoa->laajempi sanasto kotikielellä

- “Sit ku mä oon old mä asun old people’s home”. “Mä sanoo äiti give it to me”



Kielen näivettyminen

- Jos L1-kieltä ei ylläpidetä ja vahvisteta, vaarana on kielen näivettyminen
- Vaikutus näkyy erityisesti sanaston kaventumisessa ja kieliopin 

yksinkertaistumisessa (Haynes, 2010).
- Seurattava asia arvioinneissa
- Päivähoidon aloitus, kaverit, koulu: Monet kouluikäiset eivät kotona halua 

puhua kotikieltä vanhempien kanssa, varsinkin jos L1-kielen sosiaalinen status 
alempi

- Pitkät lomat kotimaassa ->kotikieli vahvistuu, suomen kieltä joutuu 
palatessa ponnistelemaan aluksi

- Englanninkieliset ohjelmat ja pelit



Kotikielen altistus ja käyttö

Arki Suomessa

- päivähoidossa 8h
- nukkumassa 9h
- ruutuaika 2h
- kotikieli 5h 

Matka kotimaahan

- kotikieli 13h
- nukkumassa 9h
- ruutuaika 2h



Häiriö vai eroavaisuus kielten välillä?

- Arvio molemmilla kielillä
- Näkyykö siirtovaikutus kielten välillä?

- Fonologia
- Speakaboo

- “fonologiatesti 16 eri kielellä”

- pelillinen sovellus, jossa kuvia

- voi nauhoittaa ja kuunnella natiivipuhujan tuotoksen

- sanasto ja nimeäminen kotikielellä

- https://www.asha.org/practice/multicultural/phono/

- Morfologia ja syntaksi: millaisia virheitä lapsi tekee - selittyykö 
kotikielen rakenteilla



Häiriö vai eroavaisuus kielten välillä?

- Semantiikka: Lapsi altistuu erilaiselle sanastolle kotikielellä ja toisella 
kielellä (Paradis ym., 2011) 

- Millaista sanastoa lapsi tarvitsee eri kielillä? 
- Yleensä yhden kielen sanasto on suppeampi kuin 1-kielisellä, 

mutta yhteenlaskettu sanasto yhtä laaja tai laajempi
- Kontekstuaaliset vihjeet ja arkikeskustelu vs. abstraktimpi kieli



Arvioinnista
- Monikielisyys ei altista kielihäiriölle mutta ei myöskään suojaa siltä
- Toisaalta taustatekijät kuten vanhempien tulotaso ja koulutus voi lisätä 

kielellisten pulmien  riskiä (Crowe ym, 2021)

- Testeissä vaikea asettaa ikätasoisia normeja ja verrata normaalisti kehittyviin 
monikielisiin: yli- tai alidiagnosointi

- Tietoa vähän, mutta lukivaikeudet yleisempiä monikielisillä (Crowe ym., 
2021)



Monikielisyys autismin kirjon lapsilla



Arvioinnista
- Monikieliset lapset ohjautuvat arvioon päivähoidon alettua
- Usein suositellaan altistusta suomen kielelle väh. 2 v. ennen arviota. Toisaalta vaikka 

altistus suomen kielelle olisi vähäistä, puheterapeutin arvio on aiheellinen jos äidinkielen 
hallinta on selvästi puutteellista (Käypä hoito, 2019)

- Molempien kielien arvio: havainnointi, vanhempien haastattelu (Aldeq, Aleq), testit 
(tulkki)

- Modifikaatiot testatessa (lisäaika, ylimääräiset toistot/vihjeet, kannustus, osioiden 
jättäminen väliin, lisäkysymykset (ASHA, 2021) 

- Arvio suoriutumisesta kaikilla kielillä yhteensä
- Dynaaminen arvio
- Normeista kriteereihin



Arvioinnin johtopäätös

- Onko kyse normaalin kaksikielisyyden piirteistä ja vähäisestä altistuksen 
määrästä ja laadusta?

- Kielellinen rikastaminen voi riittää

- Vai onko kyse kielihäiriöstä?

- Millainen puheterapia tukee lasta?



Kuntoutuksen suuntaaminen

Insinöörit: “Tee se mikä toimii, ja korjaa se mikä ei toimi”

Mutta: Minkä pitäisi toimia? Vuorovaikutuksen? Kielellisten taitojen? Miten sen 
pitäisi toimia, kenen lähtökohdista? 

Isossa kuvassa: monikieliset lapset ja perheet pystyy integroitumaan suomalaiseen 
yhteiskuntaan…

mutta olennaisempaa tarkastella yksilön ja lähiyhteisön kannalta, mikä juuri tälle 
lapselle on tärkeää. 



Monikielisten lasten kuntoutus



Mihin kuntoutus pohjautuu?

- Tutkimustieto
- Kliininen kokemus
- Asiakkaan kieliympäristö, mieltymykset ja tavoitteet (asiakas+perhe+muu 

yhteisö)
- Paikallinen konteksti (minkä verran ja mistä monikielisiä asiakkaita, terapian 

toteutuspaikka, tapa, maksajataho)

(Dollaghan, 2007)



Tutkimustiedon hyödyntäminen

- Tutkimustieto monikielisten kuntoutuksesta on melko 
vaihtelevaa ja sen hyödyntäminen on hankalaa 
- tutkimusten asetelma ja lähtökohdat, esim. 

systeemi Suomessa ja Usassa erilainen
- asiakkaat ja perheet on erilaisia



Kuntoutuksen kieli
- Tutkimuksissa kuntoutusinterventioita valtakielellä, kotikielellä ja molemmilla 

kielillä, lisääntyvä trendi kaksikieliseen kuntoutukseen (ks. Crowe ym., 2021)
- Oman kotikielen oppiminen ja säilyminen tärkeä suojaava tekijä perheeseen, 

kulttuuriin ja arvoihin sitoutumisessa
- Suomen kielen oppiminen vaikuttaa kouluoppimisen lisäksi kulttuuriin 

sopeutumiseen
- Kieli muuttuu kouluun siirryttäessä: laajoista kokonaisuuksista tehdään 

tiivistyksiä, käytetään abstrakteja käsitteitä
- Matemaattisten käsitteiden oppiminen (Schüler-Meyer ym., 2019)

- Eri kielten epätasaisuus huomioitava kuntoutuksessa
- Kaksikielinen/kielten välinen lähestymistapa (ASHA, 2022)

(Arkkila, E., Smolander, S. & Laasonen, M. (2013) )



Kaksikielinen ja kieltenvälinen lähestymistapa

- Kaksikielinen lähestymistapa
- Kuntoutuksen tavoitteena on tukea molemmille (kaikille) lapsen kielille 

tyypillisiä rakenteita tai virhetyyppejä 
- Verbien taivutus persoonamuodoissa
- Sanasto
- Vaatii tarkkaa tietoa kotikielen osaamisesta

- Kieltenvälinen lähestymistapa
- Keskittyy erikseen kunkin kielen rakenteisiin
- Monesti tarpeen jos kielet on erilaisia
- Missä määrin yksikielinen puheterapeutti pystyy ohjaamaan?



Epäsuora tuki
- perheiden ohjaus L1 kielen tukemiseen (epäsuora)
- Jotta monikielisten lasten kuntoutuksessa tukitoimet ja taidot siirtyvät myös 

kodin arkeen, on tärkeää, että kuntoutus sisältää myös tulkkiavusteisia 
tapaamisia lapsen vanhempien kanssa (Käypä hoito, 2019)

- Vaarana L1-kielen näivettyminen
- Kotikielestä “käskyjen kieli”, jolla ei pystytä juttelemaan kunnolla
- leikittely kielellä, asioista kertominen, tunteet 
-



Kotikielen tukeminen: esimerkki interventiosta

- Ijalba (2015): Yhdessä lukeminen ja leikki 
- (leikki, ruokailut, peseytyminen, synttärit, ostokset, kirjainten opettelu): 6 kirjaa, 

15min/pvä, 6 ryhmätapaamista
- sanasto lisääntyi, käsitteet
- äitien kotikielen (espanja) arvostus lisääntyi, kotiin hankittiin enemmän 

espanjankielisiä kirjoja, kirjoja luettiin useammin



Tavoitteiden asettelu

- Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen eri ympäristöissä
- Kotikieli: arjessa ohjeiden ymmärtäminen, kotisanasto, tunnesanasto, sijainti, 

aika, ym. käsitteet, päiväkotipäivästä kertominen, lauseiden muodostaminen…
- Suomi: ohjeiden ymmärtäminen, leikkisanasto, tehtäväsanasto, tunnesanasto, 

sijainti, aika, ym. käsitteet, päiväkotipäivästä kertominen, lauseiden 
muodostaminen, koulusanasto ja käsitteet…

- Pohjana puheterapia-arvio ja perheen ja päivähoidon/koulun haastattelu + 
havainnointi

- kuvallinen VAS-jana



Kuntoutuksen toteuttajat

- Suora terapia
- Puheterapeutti

- Epäsuora terapia
- Muut ammattilaiset
- Perhe ja muu lähipiiri



Yhteistyöstä sopiminen

- Perheen roolin korostaminen kotikielen kehittymisen kannalta
- Yhteydenpito perheen kanssa

- kotikäynnit
- puhelimitse, Äännekoulun alustalla ja Signalin kautta
- Puheterapiavihkot - joillekin tärkeitä, monille turha formaatti
- Perheen kielitaito, emojit



Google translate

- Tiedosta väärien käännösten mahdollisuus (=todennäköisyys!)
- Mobiiliversiossa mahdollista kääntää puheesta toiselle kielelle

- “Tavataan huomenna klo 13”

- Joissain puhelimissa mahdollisuus kääntää kirjoitettua tekstiä 

puhelimen kameran avulla

- Desktop-versiossa mahdollista kopioida käännös helposti



Suora terapia lapsen kanssa

- Vuorovaikutus

- Puheen ymmärtäminen

- Kuulotiedon prosessointi

- Fonologia

- Sanavarasto

- Kieliopilliset rakenteet

- Pragmaattiset taidot

- Kerrontataidot

- Fonologinen tietoisuus 

- Sananlöytämisvaikeus

- Puheen dyspraksia

- AAC-keinot

- JNE

Suomen kielen suhteen harjoittelu kuin yksikielisten kanssa, mutta 
samalla kotikieltä vahvistaen/huomioiden

- Jos lapsi ei muista sanaa/osaa muodostaa lausetta, kysyn 
muistaako toisella kielellä ->onnistumisen kokemus

- Sanojen vertaaminen suomeksi ja kotikielellä, kumpi on 
pitempi, millä alkaa ym. 

- Pyydän nimeämään sanat myös kotikielellä, esim. värit (video)
- Kuva kuvakorteista, tehtävästä/kirjan sivusta tms., kotiin 

alustalle/viestillä, käydään läpi kotikielellä (erilainen 
osaamisen taso eri kielillä)

- Mahdollisimman kielettömiä, jotta voi käyttää eri 
kielillä

- Kuvataan video terapiassa, lapsi kertoo kuvista kotikielellä 
mitä tehtiin ja se lähetetään kotiin 

- Kuvapäiväkirja kodin ja terapian välillä: lähetetään video tai 
kuva ja kerrotaan siitä

- Aapisen kuvista tai tapahtumista kertominen kotikielellä



Terkkuja terapiasta

Kuvien avulla kerrataan terapiassa 
harjoiteltuja sanoja suomeksi ja 
kotikielellä



Terkkuja terapiasta

Uudelleen kertominen: mitä tehtävässä piti 
tehdä? 



Tehtäväkirja monelle hyvä formaatti



Etäterapia

Sama tehtävä suomeksi ja 
kotikielellä antaa paljon infoa

Wordwallin monet mahdollisuudet 



Tauko! 
Jatketaan klo

Tehtävä: mieti tiedätkö asiakkaiden kotikielen osaamisesta/haasteista 
kotona tarpeeksi? Osallistuuko perheet tarpeeksi kuntoutukseen?



Perheiden ohjaaminen



Perhelähtöinen kuntoutus

- Perhelähtöinen kuntoutus huomioi mm. perheen tilanteen ja tiedot ja näkee 
perheen aktiivisena toimijana: hedelmällinen yhteistyö perheen ja terapeutin 
välillä (Sellman & Tykkyläinen, 2017)

- Terapeutti jakaa tietoa ja luo avointa keskusteluyhteyttä



Miten moninaisuus näkyy: millaisiin asenteisiin tai tapoihin 
törmäät?

- On hienoa että lapsi osaa englantia, osaa hyvin pelata tai tuntee kirjaimet
- Leikkiin tai pelaamiseen heittäytyminen vanhemmalle hankalaa

- Leluja saattaa olla vähän

- “Lapsi on lahja”

- Lapsi kehittyy kyllä, ei huolta

- Kieli ei tärkeä, lapsi ei tarvi kieltä rekkakuskina

- Pieni kieliryhmä: missä altistus

- Asenne suomen kieltä tai kotikieltä kohtaan: enkku vahvempi, käytetään sitä

- Kehitysvammaisille suomen oppiminen jyrää kotikielen

- Venäjä: koulumaisuus, kynätehtävät

- Oleminen kotona: arjen jäsentymättömyys, mennään ja tullaan, ei jutella tapahtumista

- Vuorovaikutus lapsen kanssa vähäistä, käskevää ohjeistusta

- 2. polven Suomessa asuvat vanhemmat: erilaista vuorovaikutusta lapsen kanssa



Kehät lapsen ympärillä 



Monikieliset/-kulttuuriset perheet

- Haasteita monikielisten vanhempien ohjaamisessa: puutteellinen kielitaito, 
luku- ja kirjoitustaito, abstraktin kielen osaaminen kotikielellä, asenne ja 
tietämys lapsen pulmista (Yli-Krekola, 2019)

- Vanhemmilla saattaa olla puutteelliset tiedot puheterapiasysteemistä ja syistä 
puheterapialle, pelko laajemmista ongelmista

- Maahanmuuttajaperheillä voi olla taustalla erilaisia terveyteen ja 
voimavaroihin liittyviä asioita: traumakokemukset, hoitamattomat sairaudet, 
oleskeluluvan saaminen, perheen yhdistäminen, kotoutuminen, huoli 
kotimaahan jääneistä sukulaisista (Congress, & Kung 2013)



“Trauma tyhmentää”

- Asiakasperheillä voi olla takana hurjia kohtaloita
- Vanhempi ei jaksa keskittyä, vaikuttaa ettei kuuntele mitä sanot, vajoaa välillä 

pois keskustelusta
- Annostele asiaa sopivassa määrin, pidä taukoja, tarjoa konkreettista tekemistä 

välillä (pelit)
- Aikuisten ja lasten traumat: yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa 

(perhetyö, musiikkiterapia)



Sitouttamisen peruskivi: Luottamus

- Miksi joidenkin perheiden kanssa toimii paremmin? Pintaa on rapsutettu enemmän!
- Mikä on erilaista suomalaisessa X (lasten kasvatus, puheterapia, päiväkoti, koulu) kuin teidän 

kotimaassa? 

- Millaisia leikkejä leikit itse lapsena?

- Millaista koulua kävit?

- Luottamus: terapeutti ajattelee hyvää lapsesta ja arvostaa lapsen kotikulttuuria
- videoita joissa näkyy positiivinen sävy ja lapsen arvostus

- Rehellisyys
- Selkeä viestintä
- Keskustelu perheen arjesta; millaisia asioita tehdään ja milloin? 
- Etäterapiassa luottamuksen saavuttaminen voi kestää kauemmin



Kulttuurinen sensitiivisyys

- Maahanmuuttajat toivovat kulttuurista sensitiivisyyttä terveydenhuollon 
työntekijöiltä (MATEAS-hanke, 2020)

- Luottamuksen rakentaminen, vaitiolovelvollisuuden käsitteen 
ymmärtäminen, aito läsnäolo ja todellinen dialogisuus. Myös tiedon 
välittäminen Suomen terveyspalvelujärjestelmästä oli olennaista 

Täytyy tavallaan itte ittensä sillä lailla aika pelkitetysti persoonaks pistää et lähtee vaan siitä et sä oot ihminen mä 
oon ihminen ja sillä tavalla luoda se luottamus siihen ettei katotakaa sitä että mistä sä oot. --. Mut jokainen perhe 
on semmonen omansa et ei voi tiettyy sabluunaa käyttää. (Yli-Krekola, 2019)



Monikulttuurinen kompetenssi
- erojen kunnioittaminen, oppimishalu, sen hyväksyminen että maailma voidaan 

nähdä eri tavoin
- Tiedosta kulttuurien moninaisuus, mutta älä tee oletuksia
- Kysy jos et tiedä



Ohjaamisen pulmat

Ongelma: Nyt perheet jää helposti sivuun ja harjoittelu/kielellinen rikastuttaminen 
kotona jää vähäiseksi, kun terapia päiväkodissa/koulussa

vihko ei toimi läheskään kaikilla

Ongelma: Vaikea saada perheet ymmärtämään puheterapian tarve

Mieti omia ohjauskokemuksia; milloin on mennyt pieleen? 

Terapeuttien kokemuksia epäonnistuneesta yhteistyöstä

https://docs.google.com/document/d/1j9UTqLuSXULNJmiLdN49ziX4EH8IG2DfONUXjbFI94Y/edit


Toimintamalli, jolla perheet saadaan mukaan 
kuntoutusjunaan 

- Tavoitteena saada perhe mukaan kuntoutukseen aktiivisesti (vrt. netti- ja 
hybriditerapia, joissa vanhempien rooli on avainasemassa)

- Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan digitaalisia palveluita f2f-tapaamisten 
tukena, annetaan pilkottuja kotitehtäviä kotiin

- Videoiden ym. keinojen käytöllä osana kuntoutusta monia hyötyjä, mm. 
vanhempien tietoisuus lapsen kielenkehityksestä parani, vanhemmat 
mallitti ja vuorotteli, lasten sanasto lisääntyi ( Bellon-Harn ym., 2020)

“lapsi on edistynyt paljon mm. lauserakenteiden ja kerronnan osalta ja suomen kielen kehittymisen 
myötä myös toinen kotikieli petraantunut ja alkanut innostaa uudella tavalla.” 
(puheterapeutti Vantaalta)



Tiedon jakaminen 

- Oman tunnekielen puhuminen lapselle
- Vuorovaikutus lapsen kanssa, 

lapselle puhuminen

- Ruutuajan määrä ja laatu 
- Millaisia taitoja ja millaista kieltä Suomen

päiväkodissa/koulussa tarvitaan



Miten sitouttaa ja ohjata?

- Konkreettisten harjoitteiden miettiminen: Katjan murot, valokuvat
- Mallittaminen!
- Mitä leluja ja pelejä kotona on saatavilla? 

- Joskus ei lainkaan leluja - Voiko leluja lainata kaverilta?

- Sisarukset mallina ja kannustajina (Koivikko & Sipari, 2006)
- Löytyykö voimavaraa laajemmasta perheyhteisöstä? Voiko esim. mummo kertoa 

tarinoita?
- Voiko lapsi opettaa uusia sanoja pienemmälle sisarukselle?

- Perheen arvot: 
- Jos arkiaskareet on arvossa, voiko lapsi osallistua niihin? Tai jos akateemiset taidot, 

voiko lapsi opetella kirjoittamaan sanoja joita vanhempi nimeää?

- Muistuttaminen



Kirjojen lukeminen

- Puhuttu ja kirjoitettu kieli

- Alastalon salissa, Kalevala 

- Mallitus!

- Lapselle sopivien kirjojen 
esittely/lainaaminen

- Dialoginen lukeminen

- Etäterapiassa kuvat 



Digitaalisia palveluita maahanmuuttajille

- Puutteellinen suomen kielen taito, luku- ja kirjoitustaito, it-taidot, laitteet

- Koko palvelujärjestelmä voi olla vieras
- Suomessa terveydenhuollossa enemmän teknologiaa: voi viestittää 

välinpitämättömyydestä, ellei digipalveluita selitetä tarpeeksi (MATEAS-hanke, 
2020)

- Toisaalta: Välillä perheet kokee ylpeyttä osaamisesta kun uusi asia saadaan haltuun
- “Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja 

rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu 
ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.” (Selkokeskus, 2021)

- Kuvissa erilaisia ihmisiä, ei vain valkoihoisia



Onnistunut yhteistyö 

Vastinparina ohjaamisen haasteille

Terapeuttien kokemuksia onnistuneesta yhteistyöstä

Millaisia onnistumisen kokemuksia olet kokenut perheen ohjaamisessa? 

https://docs.google.com/document/d/14B1n2v1tR7RcOGFTTxoIbXFzZU9JuzK6gqhmtg1kEOM/edit?usp=sharing


Yhteistyö päiväkodin/koulun kanssa



Kielitietoinen opetus

Näkökulma: Monikielisyys on voimavara

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa (kiekut)

Kielitietoisuuden tukemisessa hyödynnetään lapsen kaikkia kieliä: voidaan esim. 
verrata sanastoa (Mikä kyseinen sana olisi kotikielellä?) tai lausetasolla (Miten 

tehdään kysymys kotikielellä?)

Arkikieli vs. koulun kieli (opiskelun, oppiaineen ja koulun toiminnan kieli), kukaan ei 
puhu äidinkielenä koulun kieltä

(www.dived.fi)



Erilaisia tapoja tukea kieliä päiväkodissa/koulussa

- Paljon erilaisia kieli-interventioita, 
- mm. päivähoidossa mm. kuvin ohjatut leikkituokiot vuorovaikutuksen ja 

kielenkehityksen tukena (Pietilä, 2018)
- Lapset jotka olivat olleet päiväkodissa vähän aikaa hyötyivät enemmän 

sanaston rikastusinterventiosta (Kriikkula, 2021)
- Ota koppi-ohjelma

- Konkreettisia vinkkejä erityisesti päiväkodeissa hyödynnettäväksi: 
- Ohjeiden ymmärtäminen
- Tilanteeseen liittyvä sanasto

- DivED
- Kieku



Tauko!
Jatketaan klo 



Terapiaprosessi



Terapiaprosessi
1. Maksari tulee, tutustutaan papereihin ja sovitaan eka käynti kotiin + varataan tulkki

2. Eka käynti (tulkki, ARKI + tarvittaessa terapiakäynti)

a. täytetään terapiasopimus ja sovitaan terapian toteutuksesta (HUOM! Vanhempien roolin 

painotus! Kulttuurinen kompetenssi: avoimuus!) Terapian käytännöistä sopimiseen

b. sovitaan yhteydenpidosta, luodaan yhdessä tunnukset verkkoalustalle ja harjoitellaan 

kirjautuminen alustalle/ladataan Signal

c. tutustutaan perheeseen ja leluihin+kirjoihin joita kotoa löytyy, käydään kyselyn avulla läpi 

mm. millaisia pulmia kotona ilmenee, havainnoidaan lapsen ja perheen välistä 

vuorovaikutusta

https://docs.google.com/document/d/1o9aE_b3qylo7mq1xkz_Hn7FCwId5HjhGwx_lLKMWDQk/edit?usp=sharing


Alkuhaastattelu, tutustuminen

- Alkukyselyllä päästään keskustelemaan arjen sujumisesta ja kotikielen 
osaamisesta

- kotikielet, altistus ja kielten käyttäminen, perheenjäsenet

- miten arki sujuu

- mitä lapsi tekee kotona, mistä leluista tykkää

- luetaanko kirjoja, käydäänkö kirjastossa

- millaisia ohjeita/kysymyksiä ymmärtää

- jos vertaat samanikäisiin lapsiin, millaista lapsen puhe on 

- Samoja kysymyksiä kuin aiemmin vihkoon raapustettuna
- Kyselyn voi tallentaa ja sitä voi täydentää 



Terapiaprosessi (jatkuu)

3. Laitetaan verkkoalustalle ensimmäiset tarvittavat pohjustusvideot (miksi puheterapiaa jne)

Hierarkia

4. Tavataan lapsi päiväkodissa, jutellaan päiväkodin kanssa, (vuorovaikutuksen ja suomen 

kielen haasteet päiväkodilta ja lähetteestä + havainnoimalla)

laitetaan verkkoalustalle videopätkä terapiasta ja eka kotitehtävä

5. Kotikäynti (+tulkki), käydään läpi heräsikö videoista ajatuksia, varmistetaan että perhe osaa 

käyttää verkkoalustaa (kirjautuminen, pelien avaus, viestien lähettäminen, videoiden 
lähettäminen) tai Signalia, käydään läpi zoomin käyttö mahdollisen etäterapian varalta

https://docs.google.com/document/d/1r_WXKb_DFfkVk3QgvfybUDdGpR4JYKiooh6SLS_g6aU/edit?usp=sharing


Terapiaprosessi

6. Tavoitekeskustelu, jossa vanhemmat ja päiväkoti, tavoitteet vas-janan perusteella

7. -> Terapia päiväkodissa/koulussa, (katsotaan lapsen kanssa kotoa lähetetty video/tehty peli, 

terapiakerran lopussa uusi kotitehtävä verkkoalustalle)

Kuntoutus etenee hierarkkisesti helpommasta vaikeampaan ja sisältää ympäristön ohjaamisen

8. Välillä kotikäyntejä/etäterapiaa, joissa tulkki mukana tarvittaessa

Lopussa uudelleen kuvallinen vas-jana, verrataan tuloksia, pyydetään vanhempia täyttämään 

loppukysely 

Perheiden tilanne hyvin erilainen, sovella siis tarvittaessa!



Äännekoulun verkkoalustan monikielisyysmateriaalit

- Materiaalit tuunattu monikielisille perheille: 

- Kuvitetut videot, joissa käytetään yksinkertaista suomen kieltä

- Tehtäviä, jotka ohjaavat vanhempia toimimaan lapsen kanssa arjessa

- Arjen rutiineihin yhdistetty sanastoharjoittelu ja sanaston laajentaminen
- Pelejä sanaston, ymmärtämisen ja kerronnan tueksi



Mitä hyötyä tällaisesta työskentelystä

- Voimakas sitouttaminen lapsen terapiaan
- Tiedon lisääminen, päästään tavatessa puhumaan “samasta asiasta” paremmin
- Ajasta ja paikasta riippumattomuus



Case Mohammed



Case Mohammed 5 v.

Tausta: 

Somali-suomi, varhaisvaiheet normaalit, 3 v. vanhemmilla herännyt huoli hitaasta puheen 

kehityksestä, pk:ssa 1,5-vuotiaasta. Terveyskeskuksen PT:n tutkimuksissa kontaktissa olo vaikeaa, 

tehtäviä ei saatu tehtyä kuin osittain. Ilmaissut itseään lähinnä yksittäisillä suomen ja englannin 

sanoilla. Ohjauksellinen jakso. Päiväkodissa tulee riitaa, tarvitsee paljon yksilöllistä ohjausta. 

Erikoissairaanhoidossa todettu merkittäviä pulmia ymmärtämisen ja tuoton puolella, suoriutuminen 

suomeksi parempaa. Suositeltu kertaviikkoista puheterapiaa tavoitteena puheen ymm. ja 

tuottamisen taitojen tukeminen (kahden asian yhdistäminen ohjeessa, arkisanaston ja 

peruskäsitteiden laajentaminen, lyhyiden arkiasioiden/ kuvallisten tarinoiden kertominen) ja aikuisen 

ohjauksessa työskentely. 



Mohammed

Ekalla käynnillä tulkin kanssa: laadittu sopimus, sovittu kotiharjoittelusta, 
kirjauduttu alustalle, haastateltu vanhempia kyselyn avulla

- Haastattelusta käy ilmi että perheessä on kaksi isompaa sisarusta, jotka puhuvat kotona 

enimmäkseen suomea. Perhe suunnittelee matkaa Somaliaan kesällä. Mohammed katsoo paljon 

tabletilta englanninkielisiä ohjelmia, riehuu usein kotona, arjen perussanastoa vähän 

kotikielellä. Kotona on vain vähän leluja. 

Päiväkodissa käy ilmi, että kaverin kanssa tulee usein riitoja, Mohammed ei anna 
kavereille tilaa vaan toimii leikeissä muita kuuntelematta. Ohjeita on vaikea 
ymmärtää. Suomen kielen rikastamiseen ei ole oikein keinoja.



Mohammed

Tavoitteet ja menetelmät:

1. Arjen sanaston lisääntyminen somalin ja suomen kielellä 

a. ohjataan vanhempia sanoittamaan tekemisiään ja nimeämään asioita

b. kotiin sanastoa tukevia helppoja pelejä 

c. vähennetään ruutuaikaa/Mohammed ja vanhemmat katsovat yhdessä ja juttelevat 

sisällöstä

d. päiväkotiin ideoita eri tuokioihin Ota koppi- sivustolta

2. Vuorottelun lisääntyminen leikeissä

a. vuorotteluleikit, pelit puheterapiassa, kotona, tukilapsi puheterapiaan

3. Ohjeiden kuunteleminen

a. Kapteeni käskee -tyyppiset leikit, pelit, piirustustehtävät



Mohammed

- Videoita terapiasta, mallitetaan oman toiminnan kielentämistä ym.
- Muistutettu vanhempia videoiden lähettämisestä
- Yhteistyö päiväkodin kanssa: veon kanssa suunniteltu miten päiväkodin arkea 

saadaan kielellisesti rikkaammiksi ja tuetaan Mohammedin (ja muiden lasten) 
ymmärtämistä ja osallistumista

-
-   Arvioidaan suoriutumista VAS-janalla alussa ja lopussa



Case Amira 4 v. 

Taustatiedot:

Kurdinkielisen perheen 1./2 lapsi. Ollut päivähoidossa 2v. Vanhempien mukaan puhuu ja 

ymmärtää hyvin kurdia, perusterveydenhuollon testeissä se on arvioitu erittäin heikolle 
tasolle. Erikoissairaanhoidossa puheen ymmärtäminen asettuu n. 2-vuotiaan 1-kielisen tasolle, 
nimeäminen n. 3v. Lauseiden muodostaminen on vaikeaa. Tavoitteena puheen ymmärtämisen 
(sana- ja käsitevarasto, verbit) ja puheilmaisun (nimeäminen, jäsentyneen kerronnan 
harjoittelu lauserakenteiden vahvistaminen)



Amira

Kotona: Amira ei ymmärrä kysymyksiä, ei malta keskittyä syömään, kotona ei lueta 
kirjoja, kuulumisten kertominen vaikeaa



Amira

- mistä johtuu ero vanhempien mielipiteen ja arvion suhteen: ikätasoiset 
odotukset, havainnointi, kysely, arjen sujuminen, vuorovaikutus, mitä tehdään 
yhdessä, ruutuaika, päiväkodissa miten sujuu, pk:lle kysely

- kuulumisten vaihto (reissuvihko pk+koti, valmiit kuvat, yksi piirretty kuva), 
mallitus

- lukeminen, miksi ei, saisko rutiinia
- ymmärtämisen tukeminen: pikapiirtäminen
- yhteiseen tekemiseen keskittyminen 
- sanastomoduuli 1-2
- leikkitaidot ->kuvien käyttö
- perheelle tunnukset



Oma best practices -pankki

- Tutkimuksista kootut tiedot
- Toimivat tavat tehdä 

yhteistyötä perheiden kanssa
- Kollegoilta ja muilta 

ammattilaisilta saadut vinkit
- Omien terapioiden 

dokumentointi (Crowe ym., 
2021)



Mitä seuraavaksi?

- Uuden asiakkaan aloittaessa 

- Keskustele perheen kanssa tarkasti perheen arjesta ja kotikielen taidoista
- sovi käytänteistä heti alussa

- miten viestitään
- sopikaa kotiharjoittelusta

- Vanhat asiakkaat
- jos koet tarvitsevasi lisää tietoa jonkun asiakkaan kotikielestä ja kaipaat tiiviimpää 

yhteistyötä joidenkin asiakasperheiden kanssa:
- tapaa perhettä kotona
- juttele muustakin kuin lapsen pulmista
- tee samoja tehtäviä suomeksi ja kotikielellä, havainnoi eroja
- videoi! mallita!



Mitä reppuun tästä päivästä?

“Jotain uutta,
jotain vanhaa,
jotain lainattua ja 
jotain sinistä.”



Kysymyksiä? Ajatuksia?



Kiitos!
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