
Äännevirheet ja änkytys

Mitä teen, kun lapsellani on äännevirheitä?
Tavallisimpia puhehäiriöitä muuten normaalisti kehittyneellä lapsella ovat äännevirheet
(yleisimmin: r, s, k, l). Suomalaisista seitsemänvuotiaista koululaisista noin kolmasosalla
esiintyy vielä äännevirheitä. Ne johtuvat äänteiden tuottamiseen tarvittavien liikemallien
puutteellisuudesta, puhemotoriikan kypsymättömyydestä, kuuloerottelun vaikeudesta,
purentavirheistä tai kielijänteestä.

Yksittäisten äänteiden paras harjoitteluaika on usein vasta esikouluiässä ja harjoittelua
jatketaan tarpeen mukaan koulussa laaja-alaisen erityisopettajan ohjaamana. Jos
viisivuotiaalta puuttuu useita äänteitä ja puhe on epäselvää, voi olla yhteydessä
puheterapeuttiin. Mikäli kielen kärki ei ylety ylähampaiden taakse suun ollessa hiukan
auki, on kielijänne liian lyhyt ja se on hyvä tarkistaa esimerkiksi neuvolassa.

Äänneharjoitteluun liittyy aina kielen liikkeiden harjoitteleminen. Kielen liikkeitä kannattaa
harjoitella kotona lapsen kanssa. Harjoituksia löytyy netistä hakusanalla ”kielijumppa”.

Mitä teen, kun lapseni änkyttää?

Änkytyksellä tarkoitetaan puhetta, jolle on tyypillistä tahdosta riippumattomat äänteiden,
tavujen tai sanojen pidennykset (ääääänkytys) tai useat toistot (ä-ä-ä-änkytys). Myös
useasti esiintyvät takeltelut ja tauot luetaan änkytykseksi, jos puheen sujuvuus kärsii
huomattavasti.

Änkytyksen perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta tutkijat uskovat, että änkytyksen
syntymiseen vaikuttaa lukuisat tekijät yhdessä. Änkytys oletetaan johtuvan perimän ja
ympäristön yhteisvaikutuksista.

Monien lasten puheessa esiintyy änkytyksen kaltaisia lieviä oireita jossain puheen
kehityksen vaiheessa. Ne häviävät yleensä muutaman kuukauden kuluessa
puhemotoriikan kypsyessä.

Änkytyksen kuntoutuksen eli puheterapian aloittamista suositellaan, jos änkytys on
kestänyt puoli vuotta. Aiempi avun hakeminen voi olla hyödyksi, jos änkytys haittaa
selvästi lapsen elämää, kommunikointia ja sosiaalisia suhteita tai vanhemmat ovat
tilanteesta hyvin huolissaan. Änkytyksen ennuste on hyvä: noin 80 %:lla lapsista änkytys
häviää ennen aikuisikää.

Vinkkejä kohti sujuvampaa puhetta:

· Kohtele änkyttävää lasta kuten muitakin lapsia.
· Älä keskeytä lasta.
· Älä puhu lapsen puolesta.
· Älä korjaa lapsen puhetta.
· Keskity siihen mitä lapsi sanoo, ei miten hän sanoo sen.

http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=&id_sivu=196&alasivu=196
http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=180&alasivu=180


· Mallinna rauhallista ja hidasta puhetta.
· Puhu yksinkertaisin lyhyin lausein.
· Kysy lapselta yhtä asiaa kerrallaan.
· Jätä keskusteluun pidempiä taukoja puheenvuorojen väliin.
· Rauhoita puhetilanteet.
· Änkytystilanteessa auta lasta säilyttämällä katsekontakti ja pysymällä rauhallisena.
· Lapsen puheen ollessa sujuvampaa, anna mahdollisuus puhua paljon.
· Lapsen änkytyksen ollessa runsaampaa, loruile ja laula lapsen kanssa enemmän, kysele

vähemmän.

Tarvittaessa lähetteen puheterapiaan voi hakea oman neuvolan terveydenhoitajan kautta.

Linkkivinkki: Suomen änkyttäjien yhdistys ry

http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=349&alasivu=349
http://www.ankytys.fi/

