
Puheen ja kielen kehitys
Kuinka puheen ja kielen kehitys etenee?
Lapsen puheen ja kielen kehitys alkaa jo ennen syntymää. Lapsi kuulee kohtuun äidin ja
ympäristön puhetta. Lapsen synnyttyä vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus luo
perustan puheen ja kielen oppimiselle. Hyvässä vuorovaikutussuhteessa vanhempi
vahvistaa lapsen ilmaisuja ja rohkaisee vauvaa ääntelemään vastaamalla hänen
ääntelyihin.

Lapsen puheen ja kielen kehitys on hyvin yksilöllistä ja erityisesti varhaisvaiheissa
samanikäisten lasten kielelliset taidot voivat olla hyvin erilaiset. On täysin normaalia, että
esimerkiksi kaksivuotias lapsi tuottaa vain muutamia sanoja tai puhuu jo pitkiä lauseita.

Puheen, kielen ja kommunikoinnin keskeisiä saavutuksia:

Alle 1 -vuotias
- reagoi puheeseen ja omaan nimeensä
- ääntelee (mm. itku, nauru, kujerrus, vokaaliääntely)
- konsonantti-vokaalitavutoistoa (jokeltelu)
1 -vuotias
- ymmärtää noin 50 sanaa
- ilmaisee itseään ääntelemällä, jokeltelemalla, ilmeillä, eleillä, toimimalla ja osoittelemalla
- saattaa tuottaa joitakin sanoja
- omaksuu sanoja hitaasti
1,5 -vuotias
- ymmärtää jo paljon puhetta
- noudattaa yksinkertaisia ohjeita
- tuottaa 0 - 50 sanaa
- käyttää kommunikoinnissa katsetta, ääntelyitä, osoitusta
- sanat vielä epäselviä
- yhdistää sanoja
- leikkii kuvitteluleikkiä (esim. juo leikisti kupista, syöttää nukkea)
2-2,5 -vuotias
- ymmärtää puhetta huomattavasti enemmän kuin osaa tuottaa sitä
- ilmaisee itseään pääasiallisesti sanoin
- sanojen määrän yksilöllinen vaihtelu on suurta
- ääntäminen epätarkkaa
- puhuu pieniä lauseita
3-4 -vuotias
- puhuu ymmärrettäviä lauseita
- tuottaa monipuolisesti eri sanaluokan sanoja
- tuottaa monimutkaisia lauserakenteita ja pitkiä tarinoita
- käyttää jonkin verran virheellisiä taivutusmuotoja
- äännevirheitä
5-6 -vuotias
- puhuu sujuvasti ja selvästi artikulaatiovirheitä lukuun ottamatta
- laaja sana- ja käsitevarasto
- käyttää kieltä monipuolisesti, keskustelee
- kirjaimet ja lukemisvalmiudet alkavat kiinnostaa



Milloin puheen ja kielen kehitystä on syytä
seurata tai arvioida?
Puheen ymmärtämisen vaikeudet yhdistyneenä suvussa esiintyviin kielellisiin vaikeuksiin
ovat aina syy tarkempaan seurantaan ja tukeen. Jos olet huolissasi lapsesi puheen/kielen
kehityksestä, niin ota yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan.

1 -vuotias
- lapsi ei seuraa ympäristöä eikä pyri vaikuttamaan siihen
- lapseen on vaikea saada kontaktia
- ääntely on vähäistä tai yksipuolista, ei jokeltelua
1,5 -vuotias
- ei noudata lyhyitä ohjeita
- vähän eleitä
- ei lainkaan sanoja
- leikki vähäistä
- huonosti vuorovaikutuksessa, katsekontakti vähäistä
2 -vuotias
- ei noudata lyhyitä ohjeita tai ymmärtää ne väärin
- alle 10 sanaa
- leikki yksipuolista
- huonosti vuorovaikutuksessa, katsekontakti vähäistä
3 -vuotias
- ei noudata kaksiosaisia ohjeita tai ymmärtää ne väärin
- suppea tuottava sanavarasto, sanat eivät taivu
- puutteita vuorovaikutustaidoissa ja katsekontaktissa
4-6 -vuotias
- suppea tuottava sanavarasto
- käsitteiden (koko, määrä, muoto, väri) hallinta niukkaa
- lauserakenteet yksinkertaisia
- vaikeutta taivutusmuotojen hallinnassa
- ei osaa kertoa näytetystä kuvasta
- puutteita vuorovaikutus- ja keskustelutaidoissa

Kuinka tuen lapseni puheen ja kielen kehitystä?
·  Vähennä ympäristön häiriötekijöitä (esim. tv, radio, tietokone)
·  Leiki, laula ja loruttele lapsen kanssa päivittäin
·  Lue lapselle paljon, keskustelkaa luetusta
·  Keskity lapsen kuuntelemiseen, anna hänelle aikaa ilmaista itseään
·  Nimeä pienelle lapselle esineitä ja toimintoja toistuvasti (kun teet jotain, kerro lapselle

mitä teet)
·  Puhu selkeästi ja rauhallisesti, muista katsekontakti
·  Käytä kuvia, näyttämistä ja tukiviittomia havainnollistamaan asiaa
·  Pidä kiinni lapselle asetetuista säännöistä ja rajoista

Muista, että lapsi puhuu niin hyvin kuin sillä hetkellä pystyy. Ilmaise hänelle, että rakastat
häntä ja hyväksyt hänet juuri sellaisena kuin hän on. Tukeminen, joka tapahtuu arjessa
pienissä erissä säännöllisesti päivittäin tai useita kertoja päivässä, on tehokkainta.
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