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• 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

• Teoriaa ja termit 

• Arvioinnista 

• Kuntoutuksen, 
hierarkisuuden ja 
vanhempien ohjauksen 
kytkentä 

• Pitkä 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 nyt noin 50 

• Tästä syntyi idea laajentaa kielellisiin pulmiin



Koulutuksen fokus:
• Nimeäminen ja sananlöytäminen, sekä sanavarasto 

• Mitä olemme oppineet terapian tehostamisesta ja 
vaikuttavuudesta sekä ympäristön ohjaamisesta laadusta 
tinkimättä 

• Eli kuntoutuksen punainen lanka on tiivistetty 

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



Termeistä
• Nimeäminen ja sananlöytäminen 

• Tarkkuus ja sujuvuus 

• Yhteydessä myös myöhempään 
lukutaitoon 

• Kuntoutuksen vaikuttavuudesta 
heikosti vahvaa tutkimustietoa 
(Duodecim, 2021) 

• Kuntoutuksen tavoitteena oppia 
tunnistamaan sananhakutilanteet 
ja käyttää kompensointikeinoja

Kissa? Koira? 

Kisse? 

En tiiä.



Sananhakuprosessi
• Visuaalinen tunnistaminen

• Semanttinen järjestelmä aktivoituu

• Sanalle haetaan äänteellinen muoto

• Sana tuotetaan artikulatorisesti

Kuu, aurinko, tähti, 
planetta, maa…

(aurinko)

aurinko!



Termeistä

• Nopea nimeäminen 

• Automaattinen sananhaku 

• Sanasto (sanavarasto) 

• Varaston koko ja koostumus

• Kuntouta nimeämistarkkuutta eri tavoin (Paula Salmi, 
2019), nimeämisnopeuden kuntouttamisesta ristiriitaisia 
tuloksia (Kirby ym., 2010)



Varastointi ja palauttaminen

• Varastointi: 

• Sanat eivät ole vakiintuneita tai laajasti edustettuja 
leksikossa 

• Palauttaminen: 

• Mieleenpalauttaminen tehotonta
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Tehtäväkirja
• Koulutuksen esimerkeissä 

käytetään Äännekoulun 
Sanavaraston tehtäväkirjaa 

• KOULUTUS5 ja KOULUTUS10 
koodeilla -15% 

• 30.11.21 asti voimassa 

• Myydään 5kpl ja 10kpl nipuissa



Mikä on tyypillistä?



Tyypilliset pienet?

• Varhainen sanasto (2-v asti) kehittyy nopeasti: 
Reseptiivinen ja ekspressiivinen 

• Huom! Kaikki eivät käy läpi “sanapyrähdystä”, sen puute ei 
välttämättä ole merkki jostain 

• Nyrkkisääntö: 50 sanaa 2-vuotiaana



Varhaisen sanaston tärkeys

• Uusin tutkimus tukee käsitystä, että  varhaisen sanaston koko 
on yhteydessä myöhemään kielitaitoon kaikilla kielen osa-
alueilla (Vehkavuori, 2021) 

• 20-70 % myöhään puhuvaan oppivista lapsista on pulmia 
kielenkehityksessä myöhemmin (Rescorla & Dale, 2013)



Late talkers

• Mistä tietää, ottaako late talker kiinni?  

• “Expressive delay, receptive language, social engagement, 
and joint attention, as well as gestures and symbolic play” 
(Määttä et al., 2014) 

• Stabiliteetti



Tyypilliset isot?
• 5-vuotiaana sanaston arkikäyttö on jo samaa 

luokkaa aikuisen kanssa! 

• Myös käsitteet! 

• 6-vuotiaalla jo 10 000 sanaa, nimeäminen 
sujuvaa, nuorella 15 000 - 70 000 (ei lue-lukee) 

• Toisin kuin muut kielen piirteet, sanaston 
kehitys ei pysähdy koskaan



Arviointi ja 
tavoitteiden asettelu



Arviointi: suorat
• Sanavarasto: Bo Ege Sproglig Test (Eva Test), 2v—

>, Renfrew Action Picture Test: 3-8v, HYKS-
ODELL 

• Käsitteet: Boehm-3 Preschool: 3-5v, Boehmin 
peruskäsitetesti: 5-8v 

• Sananlöytäminen: Renfrew Word Finding Test: 
3-8v, Bostonin nimentätesti: 3-100v, (Loukusa, 
2007), Sananlöytämistesti, SLT: 4-10v 

• Nopea nimeäminen: RAN: Rapid Automatic 
Naming —> taito yhteydessä sananlöytämiseen



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 

• kotiympäristössä käytetyt sanat 

• leikkitaitojen arvioinnissa (mm. ohjaako lapsi leikkiä 
puhumalla)



Arviointi: epäsuorat
• Kyselyt: esim. MCDI, SDQ, Esikko… 

• Vanhempien haastattelu, arjen tilanteet 

• Sanooko lapsi paljon “en tiiä” 

• Käyttääkö kiertosanoja kuten valonakki 

• Tuleeko puhetilanteissa kiukkua 

• Onko minkäänlaisia kaveripulmia 

• Miltä leikki kuulostaa? 

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



Tavoitteet
• Tavoitteiden luonnissa tärkeintä on RAJAUS 

• 1-3 rajattua tavoitetta per jakso 

• Jos jaksolle määritelty muitakin tavoitteita, ota 
sanaston ja nimeämisen harjoitteluun vain yksi tai 
kaksi selkeää tavoitetta 

• Uskalla jättää jotain osa-alueita “harjoittelematta” 

• Vahvasta mallituksesta itsenäiseen suoritukseen



Tavoite-esimerkkejä, 10x jakso
• Sanavarasto kapea—> Sanojen luokittelu yläkäsitteiden avulla, 

lukemisen ohjaaminen 

• Sananlöytämisen pulma—>Tavu ja/tai merkitysvihjeen käytön 
harjoittelu terapiassa ja vanhemmille ohjaaminen 
(kompensointistrategiat), lukemisen ohjaaminen 

• Käsitteiden hallinta heikkoa—>Erityisesti sijaintikäsitteiden 
sekä ajan hahmottamisen käsitteiden vakiinnuttaminen, 
lukemisen ohjaaminen 

• Ei ole sanoja—>Vuorovaikutuksen perustaitojen harjoittelu ja 
ohjaaminen vanhemmille, lukemisen ohjaaminen



Pohjataidot ja vanhempien 
ohjaaminen



Jakson alussa

• Kun saan vanhemman kelkkaan, alkaa lumipalloefekti 

• Mieti aina, kuinka paljon vanhempi pystyy kerralla 
omaksumaan 

• Mieti, mikä on se ensimmäinen harjoitus jonka ohjaat 

• Muista, että vanhemmat ei tiedä mitä sinä tiedät



Vanhempien ohjaaminen:  
3 kultaista sääntöä

• Kun ohjaat harjoituksen, vastataan aina kolmeen 
kysymykseen:  

1. mitä tarkoittaa

2. miksi sitä harjotellaan

3. miten harjoittelet



Videointi ja kirjallinen ohje apuna
• Kuvaa terapiatuokion osa ja lähetä se vanhemmalle 

• 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 

• Kirjaa vanhemmalle ylös tiivistettynä, mitä toivot



Vanhempien vastuutus
• Kuntoutumista tapahtuu arjen tilanteissa 

• Vanhempi ottaa vastuun lapsen arjen kielellisestä 
rikastuttamisesta ja puheterapeutti adekvaatista 
ohjeistuksesta 

• Palikka-ajattelu: ei tekosyitä 

• Mitä vastaat: “Ei me ehditä”, “Ei tuu luonnostaan”, “Ei tää 
pelaa näitä pelejä”, “Ei tää tykkää lukee kirjaa” 

• Ei se tyyli vaan se laatu



Kehu, kannusta ja vahvista 
• Korosta arjen lomassa tapahtuvaa harjoittelua: anna 

konkreettisia esimerkkejä, kannusta vanhempaa 
positiivisuuteen— KEHU ja vahvista!

• Vanhempi sanoo, ettei meillä oo pelejä ja on liian 
vaikeita: kerro mitä kaikkea voi yhdellä palapelillä 
harjoitella (ihan niin kuin teet puheterapiassakin)

• Erään lapsen äiti: viimeksi kun puhuttiin että värejä voisi 
harjoitella tällä paperileikillä, niin lapsi halusikin leikkiä 
kauppaleikkiä: no me sitten lajiteltiin kauppaan erivärisiä 
ostoksia—> hurjat kehut vanhemmalle tässä kohtaa!!!



Arkeen laajentaminen

• Ohjaa peli/tehtävä —> ohjaa 
kuinka laajennetaan arkeen 

• Esim. Tässä pelissä on vihanneksia, 
pohtikaa myös mitä vihanneksia 
kotoa löytyy, kaupasta löytyy, tai 
muuten arjen lomassa 

• Ei jätetä pelin sisältöä paperille tai 
nurkassa lojuvaan terapiavihkoon 

• Käännä ohjaamisen fokus siihen 
arkeen



Luo, tiivistä, osoita ja huomioi
• Luo 1-3 tavoitetta vanhemman kanssa koko jaksolle. 

Pidä tavoitteet esillä koko terapiajakson ajan: “meidän 
tavoitteethan oli…”  

• Tiivistä viikon harjoitukset tavoitteiden alle 

• Osoita perheelle mitä erityisesti toivot, että tällä 
viikolla harjoitellaan 

• Huomioi perheen jaksaminen: kysy usein mikä tilanne, 
onko liikaa onko liian vähän: miten menee??



Jaettu tarkkaavuus

• Lapsi oppii sanoja jaetun tarkkaavuuden 
hetkellä 

• Ohjaa vanhempi huomiomaan se ja 
ymmärtämään sen merkitys 

• Kun lapsi osoittaa, pyytää huomiota tai tekee 
muun aloitteen, vanhemman on suotava 
huomioda se joka kerta



Jaettu tarkkaavuus



Kommunikaatioympäristö
• Lapsen huomion kohde: “Tällä viikolla teidän tehtävänne on 

huomioida asiat, joista lapsi on kiinnostunut. Mitä asioita 
huomasitte?” 

• Toistaminen: “Tällä viikolla teidän tehtävänne on lapsen kanssa 
juttelun ja leikin lomassa toistaa lapsen sanomat sanat näin: jos 
lapsi sanoo auto, sinä sanot: joo nii on auto. Jos lapsi sanoo toi, 
sinä sanot: tarkoitatko tuota autoa?” 

• Laajentaminen: “Tällä viikolla, kun luette sitä Pipsa Possu-
kirjaa, mieti mitä kirjan tapahtumista tai esineistä lapsen arjesta 
löytyy ja juttele ne lapselle ääneen. Mitä asioita laajensitte?”



1. Case esimerkeissä:  
Eva 6v6kk

• Eva tullut sanavaraston nettiterapiaan kuntoutukseen 
esikouluvuoden tueksi 

• Lähetteessä mainittiin kuulomuistin kapeus, 
nimeämisen pulmat painottuen käsitteiden 
tarkentumattomuuteen 

• Tavoitteiksi sovittiin sananlöytämisen tukeminen 
(tavuvihje, kompensaatiokeinot), määrä, -aika- ja 
sijaintikäsitteiden harjoittelu sekä sanaston 
jäsentyminen ja kartuttaminen yläkäsitteiden avulla



Eva 6v6kk: keksi lisää sanoja
• Jakson kuluessa kiinnitä 

huomiota siihen, kuinka 
paljon vanhempi johtaa 
tilannetta ja kuinka paljon 
lapsi

• Tarkkaile videolta, mitä 
vuorovaikutuksessa 
tapahtuu ja missä kohtaa se 
menee rikki

• Ratkaisu: Mene lapsen 
mielenkiinto edellä, 
kommentoi kysymisen 
sijaan, vuorottele lapsen 
kanssa: eli vähennä paineita!



Kuntoutuksen keinot



Sanojen harjoittelun keinot

• Seuraavaksi käydään läpi eri keinoista, joilla harjoitella eri 
sanaluokkia, nimeämistä ja sanastoa: 

• Visuaalinen tunnistaminen  

•  Semanttiset keinot:  

•  Fonologiset keinot



Visuaalinen tunnistaminen

• Helppoja ja kivoja keinoja, mutta ei välttämättä vaikuttavin 
—> huomioi aina se, mitä harjoitellaan! 

• Keinot: Erottele oikea. Etsi samanlainen/erilainen. Etsi 
virheet, erot tai puuttuvat.

Differix - Etsi erot

Elli - Huomaa sarja

Oppi ja Ilo - Etsi erot



Semanttiset keinot
• Sanojen luokittelu: Luokitellaan sanoja yläkäsitteisiin tai 

toiminnan, rakenteen, kontekstin tai jonkin ominaisuuden mukaan 

• Luokittelu on kognitiivinen taito ja nimeäminen on kielellinen 
taito 

• Luokittelulla järjestetään merkityssisältöjä  

• Yläkäsitteiden kautta järjestäminen 

• Assosiaatioharjoitukset: osa–kokonaisuus, yhteenkuuluvat, 
samankaltaisuudet, vastakohdat, kuvaillaan sanoja ja keksitään 
synonyymeja (mm. Ebbels ym., 2019) 

• Merkitysten vahvistaminen



2. Case esimerkeissä:  
Liana 5v3kk

• Liana tullut sanavaraston nettiterapiaan 
kuntoutukseen 

• Lähetteessä mainittiin sanavaraston kapeus, 
sananlöytämisen pulmaa, käsitteet tarkentumattomia 

• Liana jännittää kovasti, joten kotiharjoittelu ollut hyvä 
muoto hänelle



Liana 5v3kk - 
Vihannes vai hedelmä?

• Mikä pulma videolla 
näkyy selvästi?



Sanaston tarkentuminen

Liian suppea:  

kotipihan puu, 
mutta ei mikään 
muu

Liian laaja: 
kaikki mikä 
kasvaa, on puu

Adekvaatti: puu on se, jolla on ruskea 
runko ja yläpäässä kasvaa lehtiä, 
mutta ne ei oo kukkia eikä kasveja



Sanojen merkitysten  
vahvistaminen

• Sanojen merkitysten vahvistaminen on vaikuttava keino myös 
puheen ymmärtämisen kuntoutuksessa 

• Sanaston tarkentumiseen käytä keinona sanojen merkitysten 
vahvistamista kuvailemalla sanoja: 

• Mikä se on, mitä sillä tehdään, väri, muoto, miltä tuntuu jne.



Merkitysten vahvistaminen:  
miten voit ohjata kotiin

• Tämän harjoituksen nimi on sanojen merkitysten vahvistaminen. 

• Se tarkoittaa sitä, että me kuvaillaan sanaa eri tavoin ja näin 
vahvistetaan sitä sanaa lapsen mielessä, jotta se on helpompi 
jatkossa löytää käyttöön. 

• Nyt teillä on tehtävänä harjoitella 3 uutta sanaa. Valitkaa 
yhdessä lapsen kanssa harjoiteltavat sanat. Kuvailkaa niitä näin: 
mitä sillä tehdään, minkä värinen se on, miltä se tuntuu. 

• Kertokaa minulle ensi viikolla, mitkä sanat keksitte ja miten niitä 
kuvailitte.



Merkitysten  
vahvistaminen

• Eva 6v6kk, mitä perhe 
vastasi minulle 
annettuani tämän 
harjoituksen 

• Lapsella paljon 
turhautumista ja kiukkua 
puhetilanteissa, mutta ei 
tässä harjoituksessa 

• Tarkkaile äidin käyttämiä 
keinoja



Fonologiset keinot

• Fonologisen tietoisuuden tehtävien kaltaisia harjoituksia 

• Alkuäänteen nimeämistä, riimittelyä, tavutusta sekä sanan 
pituuden ja äänteiden erottelua sanasta, tavun poisto, 
sanojen keksiminen alun perusteella, äänteiden 
yhdistäminen kuullun perusteella, kirjainten nimet ja kirjain-
äännevastaavuus



Semanttista vai fonologista?

• Semanttisten ja fonologisten keinojen välillä ei välttämättä ole 
vaikuttavuuden kannalta suurta eroa (Cirrim & Gillam 2008) 

• Semanttisia keinoja voi siis rauhassa hyödyntää ensin, ja 
fonologisia sitten, kun lapsen taidot karttuvat



Konteksti-priming
• Konteksti-priming: ’lamppu’ po. lammas; ’possu’ po. lammas 

• Nimeämissujuvuuden treenaamiseen passeli 

• Sanajonon jatkaminen on eräänlainen konteksti-priming

Semanttinen Fonologinen



Liana 5v3kk
• Sanaluokka aktivoitu antamalla kuva, jatka keksimällä lisää 

• Mitä keinoja äiti käyttää tässä pelissä tosi tehokkaasti?



Jaksota keinojen käyttö

• Pohdi jakson alussa mitä keinoja tulet käyttämään 

• Jaksota ne etukäteen koko jakson ajalle

Keino Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Viikko 5 Viikko 6 Viikko 7
Etsi erot Eläimiä

Osa-kokon. Keho Keho
Luokittelu Useita Useita Useita Useita

Vastakohdat Adj. Adj.
Kerronnassa Verbit Verbit Verbit Verbit

Kuvailu Subst. Subst.
Konteksti-pr. Maatila Fonol.



Sanaluokat



Sanaluokkien järjestys
• Ääntelyt ja rutiinisanat: syömään, vettä, hyvää yötä, aijai, muu 

• Substantiivit: suu, pää, paita, takki, maito, puuro 

• Verbit: antaa, ottaa, mennä, tulla 

• Tunnesanat: perustunteet: iloinen, surullinen jne. 

• Adjektiivit: iso, pieni, kuuma, kylmä 

• Käsitteet: alla, päällä, tänään, huomenna 

• Muut (adverbit, pronominit, kysymyssanat ym. 
rakennesanat): minä, täällä, tonne, hyvin, että, sitten, mikä 

• Tunnesanat: sosiaaliset tunteet



Ääntelyt ja rutiinisanat
• Rutiinisanoja esiintyy lapsen arjessa paljon ja yleensä vaikea luokitella muihin 

sanaluokkiin 

• 50 sanaa vs. 300 sanaa 

• Pieni puhumaton: matkittavuus + sanojen tuttuus

• Huudahdukset: oho!, hui 

• Onomatopoeettiset: muu, hau 

• Muut ääntelyt: maku (nam!), ympäristön äänet (tsuku-tsuku) 

• Prompt-sanasto: paa, mee, tuu, haha 

• Rutiinisanat: lisää, loppu, pois, hyvää yötä



Substantiivit
• Keinot: Luokittelu ja lajittelu, yläkäsitteet, suora nimeäminen, vihjeet, kuuluu yhteen, ei 

kuulu joukkoon, keksi lisää, samanlaisia, alkuäänne, sananpituus 

• Helppo arkisanasto—> tarkempia alakategorioita (esim. Ruoka - hedelmät - marjat jne.)
—> iän mukainen sanasto (koululaisen luokittelussa koulusanastoa, lintujen nimiä jne.

Marjamäellä 
-sarja (Valteri)

Roihuset

Puput piilossa

Schubi - 
Yläkäsitekortit

Tactic - Picture Lotto

Yhteenkuuluvat

Ei kuulu joukkoonJunior Alias

Color Cards - 
Categories



Eva 6v6kk - Mikä ei kuulu  
joukkoonn

• Tarkkaile, miten 
vanhempi ohjaa, mitä 
palautetta antaisit?



Verbit
• Keinot: kerronnassa, nimeäminen, lauseharjoittelu, leikki

Schubi - Verb Stories

Kapteeni Käskee - yleisiä 
verbejä

Twinfit - Verba

Lautapelinä: tavara + 
tekeminen

Helppoja lauseita: Hiiri 
lukee…



Verbien merkitys kerronnan 
ymmärrettävyydelle

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

• Yleiset verbit vs. tarkan tekemisen verbit 

• Pukea, istua, laittaa, mennä, ottaa, antaa 

• Askarrella, ostaa, laulaa, leikata, keittää 

• Verbitön puhe



Verbien prosessit

• Relationaaliset: suhde, sijainti, omistus, laatu 

• olla + kylmissään, kotona, ylpeä, hyvää 

• Materiaaliset: konkreettiset teot ja tapahtumat 

• Menee, tekee vs. kaivaa, kiipeää 

• Mentaaliset: ajattelu, tunteminen, muistaminen, puhuminen 

• Miettii, pohtii, nauraa                            (Korpijaakko-Huuhka, 2015)



Adjektiivit
• Keinot: Vastakohdat, kuvailu, vertailu, substantiivien kanssa, 

kerronnassa

Viitottu rakkaus: 
vastakohtamuistipeli

Ensimmäiset vastakohdat - 
Touhu-Taavi opettaa (Peter Curry)

Vastakohtien kirja 
(Sarah Dyer)

Schubi - 
Vastakohtakortit



Sijaintikäsitteet
• Keinot: leikki (aarteenmetsästys), toimintataulu, nimeäminen, 

vanhempien ohjaaminen

Sijaintikäsite - noppapeli

Toimintataulu - 
Aarteenmetsästys olohuoneessa

Talo magneettikuvilla

Dialo fun - uimaranta ym.



Liana 5v3kk - 
Sijaintikäsitteet

• Tarkkaile vanhemman 
ohjaamista 

• Onko Lianan käsitteet 
tarkat?



Käsitteet: Värit
• Tyypillisesti 2-vuotiaat käyttää jo perusvärejä, 3-4-vuotiaat jo eri sävyjen eroja 

• Keinot: leikki, arki, merkitysten vahvistaminen, kotiin

Roihuset - värit ja 
muodot kuvakortit

Ravensburger - Quips

Värilliset leikkieläimet
Kotona: lajitelkaa yhdessä 
pyykit värin mukaan

Kotona: lajitelkaa yhdessä 
lelut värin mukaan



Liana 5v3kk
• Kanin loikka: värit ja sijaintikäsitteet 

• Tarkkaile taas äidin ohjausta, mikä pulmatilanne tulee?



Määräkäsitteet
• Lukumäärät vs. abstraktit määrät: paljon, vähän, monta, ei yhtään… 

• Keinot: suora nimeäminen, leikki, kotiin

NoppapeliLasten keskus - Äkkää ja 
tökkää ulkona

Roihuset - 
matemaattiset käsitteet

Lelut: esim. kauppaleikki



Aikakäsitteet
• Huom! Lähipäivät vs. viikonpäivät/kk/v vs. muut aikakäsitteet 

• Keinot: suora nimeäminen, kerronta, leikki

Talo magneettikuvillaEnsin-sitten-jälkeen-lopuksi

Viikko: eilen minä juoksin, tänään 
minä lepään, huomenna hypin Arvaa mikä vuodenaika-

noppapeli

Mikä tahansa kalenteri



Tunnesanat
• 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: miltähän tuosta lapsesta 
tuntuu? Onkohan se iloinen, surullinen, 
vihainen, hämmästynyt…? 

• Huomaa: Perustunteet ilo, suru, viha, inho, 
hämmästys ja pelko VS. Sosiaaliset tunteet: 
häpeä, syyllisyys, kateellisuus, ylpeys…



Tunnesanat
• Keinot: nimeäminen kasvoilta, äänestä, kehosta, tuottaminen

Schubi - E-motion 2

Tunnerobotti - mieli.fi

oph.fi - Tunne-etsivät 6-12v

Ympyräiset - Tunnetaito-ohjelma 
vanhemmalle ja lapselle 3-8v

Valteri - Tuliko tunne? 
5-100v

http://mieli.fi
http://oph.fi


Kysymyssanat
• Mitä, mikä, kuka, missä, kenen, mihin, milloin, 

kuinka monta, miksi 

• Kysymyssanojen avulla saat useita 
tavoitteita: merkitysten vahvistaminen, 
lauseiden mallittaminen ja toistaminen, 
kerronta, taivutusmuodot  

• Kysymyssanojen harjoittelu treenaa erityisen 
hyvin kerronnan taitoja, ja niiden hallinnalla 
tuetaan lapsen osallisuutta maailmaan 

• Jos lapsella on pulmia hallita kysymyssanoja, 
hänellä on todennäköisesti pulmia myös 
kieliopillisissa taidoissa (Deevy & Leonard, 
2004) ja puheen ymmärtämisessä



Sanojen tasot
SUBSTA
NTIIVIT

ADJEKTIIV
IT VERBIT KÄSITTE

ET
KYSYMYSS

ANAT
TUNNESAN

AT

Yleiset Auto, kissa, 
maito Iso, pieni Antaa, ottaa Alla, päällä Kyllä/ei Iloinen, nähdä

Tarkem
mat

Helikopteri, 
kettu, meloni Puhdas, likainen Pestä, kuivata Vieressä, 

välissä
Kuka, mikä, mitä, 

missä Surullinen, muistaa

Tarkat 
tai 

abstrak
timmat

Proomu, 
tukaani, hilla Oikea, vasen Luistella, 

askarrella
Ympärillä, 

kohtisuoraan Milloin, miksi Häpeä, tietää



Dialoginen 
lukeminen



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 

• Tärkeää: ohjaa vanhemmalle lisätekniikka: Pysähtyminen 
ja odottaminen



Dialoginen lukeminen

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

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

• https://luelapselle.fi/kirjavinkki/

https://luelapselle.fi/kirjavinkki/


Kirjoja
• Ääni-, painike- ja luukkukirjat: 

Kurkkaa!-sarja; Oppi ja Ilo 0-2v 
(äänipainikkeita);  

• Paljon kuvia, vähän tekstiä: 
Nikunen, Antti: Urho&Onna-kirjat; 
Wolde, Gunilla: Teemu-kirjat 

• Lapsen arki ja mielenkiinnon 
kohteet: Savisaari Aira & Ruohonen 
Hannamari: Niilo ja villit kepparit; 
Appelgren, Tove: Vesta-Linnea -sarja; 
Sinikka Nopola ja Tiina Nopola: 
Heinähattu ja Vilttitossu -sarja



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



• Lapsen mielenkiinnon 
kohteet 

• Pysähtyminen ja 
odottaminen 

• Lapsi edellä!!!



Vanhempien  
ohjaaminen

• Mitä kehuja antaisit 
vanhemmalle tässä 
kohtaa? 

• Miksi Lilja 
turhautui?



Liana 5v3kk - 
kirjanluku

• Mitä tekniikaa/
tekniikoita vanhempi 
käyttää/ei käytä?



Pitkä case



Case: Lilja 6v
• Liljalla lievä hankittu aivovamma 

• Lähetteessä mainittiin kuulomuistin kapeus, 
nimeämisen pulmat painottuen käsitteiden 
tarkentumattomuuteen 

• Tullessaan terapiaan, jopa perusvärit menivät 
järjestään sekaisin 

• Ensimmäistä kertaa etäterapiassa, aiemmin saanut 
lyhyen jakson kunnalta, nyt: 10x hybridijakso



Case: Lilja 6v
• Tavoitteiksi sovittiin:  

• 1. Värien harjoittelu  

• Punainen, sininen, keltainen ja vihreä 

• 2. Kuulomuistin tukeminen  

• Arjen helpottaminen kuvatuella 

• 3. Sanaston tarkentuminen 

• Dialogisen lukemisen tekniikat 1-3



Case: Lilja 6v
• Ensimmäinen harjoitus kotiin oli 

kommunikointiympäristön havainnointi 

• Äiti vastaa: “Itselläni on useinkin tapana "höpötellä" 
asioita joita teen Liljalle ja muillekin lapsille. Myös mieheni 
käyttää paljon tätä samaa toimintatapaa. Myös 
kommentoiminen kysymysten sijaan on meille tuttua, tosin 
siihen täytyy muistaa jatkossa vielä enemmän keskittyä.” 

• Seuraavaksi tehtiin terapiassa ja ohjasin kotiin värien 
harjoittelua ja ohjeiden noudattamista

Jakson alku



Case: Lilja 6v
• Värien ja ohjeen harjoittelua: Värit menevät helposti sekaisin, jos 

yhdistyy ohjeen antamiseen niin on haastavaa. 

• Ohjeiden noudattaminen: Vanhempi kertoo että jos Lilja ei 
kuuntele tarkkaan, niin kysyy ohjetta helposti uudelleen tai jos on 
vähän haastavampi. 

• Sitten harjoiteltiin ja ohjattiin kotiin: 

• Yksiosaisen ja kaksiosaisen ohjeen noudattaminen (pikapiirtäminen 
apuna, ei värejä tässä harjoituksessa)  

• Värien harjoittelu, erityisesti keltainen, sininen ja vihreä 
(tukiviittomat apuna)

Noin 3-4 krt



Case: Lilja 6v
• Liljalla käytössä ollut arjessa pikapiirtäminen, jota ovat jalostaneet 

“tukipiirtämiseksi", josta Lilja on ollut innoissaan ja auttanut jäsentämään 
arkea.  

• Perhe perusti oman pikapiirtämisvihon, josta tuli tärkeä. Väreistä arkeen 
otettu tukiviittomilla punainen ja vihreä. Videolla Lilja kertoo hienosti 
hammasharjan olevan punainen ja sininen, ja valkoisen värinkin nimeää.  

• Sitten harjoiteltiin ja ohjattiin: 

• Pikapiirtäminen arjen tilanteissa 

• Toimintaohjeiden noudattaminen: Ensin sitten  

• Värit tukiviittomien avulla: sininen ja keltainen (sekä punainen ja virheä)

Noin 6-7 krt



Case: Lilja 6v

• Huomioi videon aikana: 

• Minkälaista on äidin ja 
Liljan yhteistyö?

Noin 6-7 krt
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